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Valsts prezidents Andris Bērziņš

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs 1. oktobrī piedalījās 
Baltijas vienotības dienas svinī-
bās Priedainē, Ņudžersijā. Viņš 
apsveica baltiešu organizācijas, 
pieminot Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas neatkarības atjaunoša-
nas 20. gadadienu, kā arī pastās-
tīja par notikumiem Latvijā, Lat-
 vijas un ASV attiecībām. Vēst-
nieks pateicās Latvijas pavalst-
niekiem Ņudžersijā par aktīvu 
piedalīšanos 11. Saeimas vēlēšanās.

Baltiešu organizācijas tieši 
pirms gada nolēma atjaunot 
Baltijas vienotības dienas svinē-
šanu. Latvijas vēstnieks ASV savā 

Kauliņi ir mesti!

Baltijas vienotības dienas 
svinības Priedainē

uzrunā teica: „Tas ir  apliecinā-
jums vēlmei kopt savu identitāti, 
valodu un kultūras mantojumu. 
Tas ir arī nepārprotams paziņo-
jums par apņemšanos sadarbo-
ties, lai saliedējoties sekmīgāk 
pārstāvētu Baltijas tautu intere-
ses ASV. Šis  lēmums vēlreiz ap  -
stiprina mūsu tautu nelokāmo 
apņemšanos turēties kopā un 
citai citu atbalstīt gan svētku rei-
zēs, gan ikdienā, pārvarot izaici-
nājumus jaunajā gadsimtā. Bal-
tiešu solidāritāte ir vērtība, kas 
vienmēr būs jāsargā.”

Latvijas vēstniecība ASV

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs (otrais no labās) Bal-
tijas vienotības dienas svinībās Priedainē

Latviešu fonda jaunā padome ar palīgiem. No kreisās priekšā: Aija 
Mazsīle, Tija Kārkle; aizmugurē: Ints Dzelzgalvis, Andris Padegs, 
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, Alfs Bērztīss (nav 
Kristīnes Bērziņas un Ilzes Pētersones)

Latviešu fonda (LF) pilnsapulce 
un ,,Nedēļas nogale nākotnei” 
(NNN) notika Daugavas Vanagu 
namā Ņujorkā 1. oktobrī. Sapulci 
atklāja Valdis Bērziņš. Viņš dzīvo 
Latvijā un vadījis LF pēdējos 
sešus gadus, kas ir noteiktais 
maksimums nepārtrauktam dar-
bam padomē. Dzīvojot Latvijā, 
viņam bijušas iespējas pārstāvēt 
LF un uzturēt sakarus ar Vītolu 
fondu. LF pārraudzībā viņš no -
devis Kārļa Irbīša stipendiju. LF 
apsaimnieko arī Jāņa Bieriņa 
piemiņas fondu. Gadskārtējās 
balvas saņēmēja 2011. gadā bija 
Vita Gaiķe. Vēl joprojām aktīvi ir 
14 projekti, kas saņēmuši LF 
atbalstu, astoņi no tiem Latvijā.

Arī kasiere un biedrzine Tija 
Kārkle LF kalpojusi sešus gadus. 
Viņa ar Rasmas Kariņas palīdzību 
gādājusi, lai viss ir labā kārtībā, 
nosūtītas atskaites Mičigenas pa -
valstij, kuŗā LF ir inkorporēts, un 
IRS. Sadarbībā ar Latvieši pasau-
lē mūzeju un pētniecības centru 
(LaPa) un Amerikas latviešu ap -
vienību Latvijas valsts archīva 
paspārnē tiek veidots LF archīvs. 
Būtu ieteicams pieņemt daļēja 
laika darbinieku, kas palīdzētu 
sakārtot kases grāmatas un uz -
turēt aktuālu mājaslapu. Pagājušā 
gadā darbojās vairākas komisi-
jas. Tika nolasīts Voldemāra 
Gulēna iesūtītais LF nākotnes 
izvērtējums. Andris Padegs iepa-
zīstināja ar ieguldījumu komisi-
jas darbu, kas bijis sekmīgāks par 
S&P 500 indeka rezultātiem. 
Pagājušā gadā viņš darbojies 
kopā ar Valdi Kārkli un ieteica 
pieņemt vēl trešo personu, Bri -
gitu Rumpēteri, un par to lems 
padome. Statūtu komisija vēl ne -
bija darbu beigusi, un pārrunas 
atlika uz vienu gadu, kad statūti 
būtu izskatīti un par maiņām būs 
jābalso. 

Revīzijas komisijas locekļi 
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Jānis 
Plostnieks un Zinta Pone LF 
darbību atzina par sekmīgu. 

Padomē ievēlēja jaunus locek-
ļus – Kristīnu Sīmani-Laimiņu 
un Ilzi Pētersoni, pārējie pado-
mes locekļi ir līdzšinējie: Alfs 
Bērztīss, Aija Mazsīle, Ints Dzelz-
galvis un Kristīne Bērziņa. 

Nākamā dienā padome kon stru-

Latviešu fondam jauna vadība
 ējās un par priekšsēdi iz  vē lējās 
Kristīnu Sīmani-Laimiņu. Revī zi-
jas komisijā: Ligita Krūm kalna, Jā -
nis Plostnieks un Rūdolfs Bērziņš.

Interesantākais brīdis vienmēr 
ir paziņojums par projektiem, 
kam LF dalībnieki novēlējuši 
atbalstu. Šoreiz četri projekti 
saņēma pilnu pieprasīto summu: 
TILTS teātŗa viesizrāžu turneja 
($4650); Latvijas 50 gadu okupā-
cijas mūzeja videoliecību pro-
jekts ($5075); Gaŗezera nomet-
nes rajona remonts ($10 000); 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
120 gadu jubilejai ($10 000). LF 
apkārtrakstā publicēti piešķīru-
mi mazajiem projektiem (līdz 

un labs palīgs būtu plānotais 
tvarts par LF darbību. 

,,Nedēļas nogales nākotnei” 
mērķis ir piesaistīt publiku, 
informēt par LF, lai mudinātu 
pievienoties jaunus locekļus. 
Svarīga ir iepriekšēja informācija 
ar pilnīgu vakara programmu un 
saistību ar LF. NNN var rīkot arī 
reizēs, kad notiek kāds cits 
sarīkojums – kongress, izrāde, 
koncerts.

Nākamgad mazajiem projek-
tiem (līdz $2000) atvēlēti $10 000; 
lielajiem (līdz $10 000) – $20 000. 
Gadījumā, ja ekonomiskais stā-
voklis uzlabosies, padome varēs 
piešķirt vēl $10 000 (kopā apm. 

$3000) – dokumentārfilmai par 
Baltijas ceļu „1989” ($3000); 
Annas Žīgures grāmatas izdo-
šanai „Viņi. Svešos pagalmos” 
($2700); liecību vākšanai par 
latviešu koloniju „Vārpa” Brazīlijā 
($2970); Eiropas vasaras skolai 
($2000).

Divās darba grupās iztirzāja 
projektu izvēli un NNN. Bal so-
jumi par šī gada projektiem 
liecina, ka atbalstu gūst sarī ko-
jumi latviešu centros. Ar maza-
jiem projektiem varētu atsākt 
„sēklas naudas” principu jaunam 
projektam, kas varētu turpinā-
ties. Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrībai bija sagatavota pro-
gramma ar sarīkojumiem visā 
2012. gada gaŗumā. Ievērojot 
Filadelfijas latviešu paraugu, 
varētu rosināt darbību arī citviet, 

$30 000). Pilnsapulce 2012. gadā 
paredzēta pēdējā septembŗa ne -
dēļas nogalē (29./30. septembrī) 
Filadelfijā.

Arī šoreiz pēc vakariņām bija 
literāra programma, kuŗā pie -
dalījās gan labi pazīstami, gan 
jauni talanti. Savus un citu rakst-
nieku darbus lasīja Rita Gāle, 
Jānis Krēsliņš, Līga Balode, Alfs 
Bērztīss un Modris Mednis. 

LF pateicas Valdim Bērziņam, 
Tijai Kārklei un citiem par darbu 
un atbalstu. Valdis Bērziņš arī 
turpmāk būs LF pārstāvis Latvijā. 
Sirsnīgs paldies mājiniekiem 
Bai  bai un Marģeram Pinnim par 
maltītēm, gādību un palīdzību 
tālumniekiem.

Sīkāka informācija par LF ir 
mājaslapā: www.latviesufonds.info

Anita Liepiņa

Pēc trīs nedēļas ilgušām sma-
gām sarunām nolemts, ka ko -
aliciju veidos Zatlera reformu 
partija (ZRP) un Vienotība 
kopā ar Nacionālo apvienību 
Visu Latvijai!/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK (VL/TB/LNNK), 

opozicijā atstājot gan vēlēšanās 
visvairāk balsu ieguvušo Sas ka-
ņas centru (SC), gan parlamentā 
vismazāk pārstāvēto polītisko 
spēku Zaļo un Zemnieku sa -
vienību (ZZS). Šādā trīs partiju 
koalicijā būs 56 deputāti.

Šo trīs polītisko spēku vadība 
10. oktobŗa vakarā parakstīja 
vienošanos par reformu un tie -
siskuma koalicijas izveidošanu.

Koalicijas sarunās ZRP panā-
kusi sev veto tiesības lēmumu 
pieņemšanas procesā, savukārt 
Nacionālā apvienība pievienoju -
si dokumentam skaidrojumu par 
savu izpratni atsevišķos jautāju-
mos, kas saistīti ar izglītību, oku-
pāciju un pavalstniecības iegū-
šanu nepavalstnieku bērniem. 
VL/TB/LNNK apņēmusies  Saei-
mā nevirzīt iniciātīvas, ko neat-
balstīs pārējie koalicijas partneŗi, 
tomēr saglabā tiesības palikt pie 
saviem atsevišķajiem uzskatiem.

Pēc Valsts prezidenta kancele-
jas sniegtās informācijas minis-
tru prezidenta amata kandidāts 

tiks nominēts tikai tad, ja būs 
pietiekams pamats uzskatam, ka 
viņam ir izdevies izveidot tādu 
koalicijas modeli, kas savā dar-
bībā apņemas ievērot visas Lat-
vijai saistīgās starptautiskās vie-
nošanās, turpinot reformu un 
uzsāktās fiskālās polītikas kursu, 
nodrošinot izaugsmi un stabili-
tāti, vienlaikus nostiprinot Latvijā 

demokratijas principus un vēr tī-
bas, nemainot valsts attīstības 
ku  rsu un pamatvērtības, kas pa -
ma   tojas uz Satversmi, cilvēktie-
sību ievērošanu, tirgus ekonomi-
ku, dalību Eiropas Savienībā un 
NATO. Saskaņā ar konstitū ci o-
nālo paražu Valsts prezidents 
ministru prezidenta amata kan-
didātu nosauc tikai pēc tam, kad 

Ministru kabinets ir nolicis piln-
varas saistībā ar jaunievēlētās 
Saeimas sanākšanu, kas notiks 
17. oktobrī. Jau agrāk tika ziņots, 
ka ZRP un Vienotība rosina 
Valsts prezidentu Andri Bērziņu 
par ministru prezidenta amata 
kandidātu izvirzīt pašreizējo Mi -
nistru prezidentu Valdi Dom-
brovski (Vienotība).
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

L A S Ī TĀ J U  BA L S I S 

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: RigaVen@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 
MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM.

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

SIA “  JAUNLAUCIŅI” SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

The Gift You Never Thought 
to Give this Holiday Season

By Tammy Cannon & Tarin Wilson
For most of us, the holiday 

season is a joyous time that we 
eagerly anticipate each year. It is 
a time of family, sharing and giv-
ing. We spend countless hours 
trying to think of perfect gifts. 

Unfortunately, for way too many 
wonderful children around the 
world, the holiday season has 
little love, no giving and no fam-
ily with whom to share the joy of 
the season.

Looking for
the best gift imaginable?

Imagine giving a gift that gives 

as much joy to the giver as it does 
to the receiver, lasts forever and 
literally changes a child’s life!

It’s the gift of hosting an 
orphan child in your home 

over the holiday season. 
 As a host parent several times 

over, I have experienced first 
hand the life giving and life 
changing magic that comes with 
this experience. No gift I have 
ever received compares. Imagine 
the incredible feelings as an 
excited and anxious group of 
host families gather at the airport 
with gifts and signs all waiting to 
greet these brave little souls as 
they come off their long, transat-
lantic flight – for most their first 
time on a plane. Imagine when 
they recognize your face from 
the pictures that you sent them 
in advance. Some are excited, 
some are shy, some a little ner-
vous, but you can’t help but be 
amazed by their courage as they 
take your hand and walk out of 
the airport to start this magical 
journey. 

The first few days are filled 
with discovery as they explore 
new surroundings and adjust tor 
a foreign language. They grasp 
some key words and phrases and 
you each learn to pantomime but 
amazingly, it works. They play, 
they try new things, new foods 
and slowly they blossom. With 
each day you get to watch a per-
sonality and a spirit unfold as 
they share in the life of your fam-
ily. Some love sports and want to 
go-go-go while others prefer to 
read or play dolls or do an art 
project. They help you in the 
kitchen, they make new friends, 
they frolic with your kids and 
they have fun.

For those lucky enough to host 
over the holiday season, there is 
nothing in life as magical as wit-
nessing a child unwrap their first 
present. It stays with you and 
them for the rest of their life. 

When your host experience 
ends...well it never really ends. 
You become connected to these 
children forever. Once you know 
these children in this very per-
sonal way, you become a huge 
advocate for them. More than 
80% of all kids who participate in 
hosting programs find their ‘for-
ever’ families. The reason is sim-
ple. Now somebody can speak for 
them, give them a face and voice.

So how can you give
this gift of hosting? 

Become a host parent with 
Project 143 (www.P143.org) when 
they bring kids from Latvia for 
their next 4 week winter hosting 
program. Require ments to host 
are simple; application, back-
ground checks, home safety visit 
and a few additional pieces of 
paperwork. Host fees cover doc-
umentation, translations, travel 
and insurance. 

If you can’t host, please spon-
sor a child so that another family, 
who may have financial barriers 
to hosting, will be able to provide 
a wonderful experience for a 
deserving child.

So for a gift that you don’t have 
to wrap and will, in turn, unwrap 
your heart….host!

For more information, please 
contact tarin@projectonefor-
tythree.com
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Jauna grāmata
Ilzes Bērziņas sapnis ieceļot 

ASV ar pastāvīgu uzturēšanās 
atļauju beidzot ir piepildījies. 
Vai viņa mani apprecēja tikai 
tāpēc, lai tiktu šeit un vēl pie 
tam kā daktera sieva? Lai izbeig-
tu strīdu ar citiem, viņa tikai 
pasaka: esmu daktera sieva! It 
kā tas visu izskaidrotu. Bet vai 
varētu būt vēl kāds iemesls, 
kāpēc viņa mani precēja? Un 
būtu jājautā arī, kāpēc es Ilzi 
precēju. Tas būtu vesels romāns, 
lai to visu paskaidrotu. Un vai 
tas romāns tiks kādreiz uz -
rakstīts? 

LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,

■ LAIKA kalendārus PAPILDUS
var pieprasīt tikai no kantora.

        
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!

Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  
pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2012. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3,00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,00
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................
                           
Vārds, uzvārds .....................................................................................

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

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

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

Minesotas latviešu koncertap-
vienība šī gada sezonu atklāja ar 
Knuta Lesiņa balvas pirmā 
laureāta Ēvalda Lazarēviča un 
viņa skolotājas Elīnas Bambānes 
klavieŗkoncertu  Mineapoles lat-
viešu baznīcā, ko rīkoja sadarbībā 
ar Kultūras biedrību TILTS  un 
Latviešu organizāciju apvienību 
Minesotā (LOAM). Abas šīs or -
ganizācijas ir arī Knuta Lesiņa 
balvas līdzdibinātājas.

Balvu pirmo reizi piešķīra 
2010. gadā Siguldas starptautisko 
jauno mūziķu meistarkursos. 
Bal vas saņēmējs un viņa skolotājs 
tika aicināts koncertēt Mineapolē. 
Viens no noteikumiem – kon-
cer ta programmai jāizvēlas gal-
veno kārt latviešu komponistu 
skaņdarbi.

Daugavpils mūzikas vidussko-
las audzēknis Ēvalds Lazarēvičs 
koncertprogrammas pirmo daļu 
iesāka ar Ferenca Lista ,,Ober-
mana ieleju” no cikla „Ceļojuma 
gadi”, tādējādi godinot dižo kom-
ponistu viņa  dzimšanas atceres 
200. gadā. Olivjē Mesiāna ,,Jau-
navas pirmā komūnija” no cikla 
„20 skatieni uz Jēzu Kristu” mūs 
ievadīja 20. gs. mūzikas pasaulē.  
Turpmākā koncerta daļa bija 
veltīta latviešu komponistiem.  
Imanta Zemzaŗa trīs skaņdarbu 
cikls – ,,Agri no rīta”, ,,Faktūras”, 
,,Vēlu vakarā” (darbi gan radīti 
dažādos viņa daiļrades posmos) – 

Knuta Lesiņa balvas pirmā laureāta koncerts Mineapolē
mūs iepazīstināja ar komponis ta 
darbu daudzšķautnainību. Klau  -
soties starptautiski pazīstamā 
mūsdienu latviešu komponista 
Pēteŗa Vaska skaņdarbu ,,Izde-
gušās zemes ainavas”, atkārtoti 
pārliecinājāmies, ka viņa kom-
pozicijas  emocionāli ir ārkārtīgi 
piesātinātas. Daces Aperānes 

apdarē. Kaut gan visi četri mi -
nētie latviešu komponisti ir tik 
spilgtas un atšķirīgas personības, 
visās kompozicijās latviskā no  -
skaņa bija skaidri jūtama. Pa -
tiešām, bieži negadās vienā kon-
certā dzirdēt tik daudz mūsdienu 
latviešu komponistu klavieŗ mū-
zikas skaņdarbu! Koncerta laikā 
Elīna Bambāne nedaudz pastās-
tīja par skaņdarbiem un kom-
ponistiem. Publika šo koncertu 
uzņēma ļoti atsaucīgi, un pie  de-
vās Ēvalds Lazarēvičs atskaņoja 
pats savu kompoziciju-impro-
vizāciju.

Jāizceļ gan jaunā pianista 
meistarība un profesionālisms, 
gan arī paidagoģes Elīnas Bam -
bānes ieguldītais darbs, jo nekas 
taču nerodas pats no sevis. Šis 
lieliskais koncerts ir abu – Ēvalda 
Lazarēviča un Elīnas Bambānes 
– milzīga darba rezultāts. Gri bē-
tos Ēvaldam novēlēt izturību un 
neatlaidību, kā arī lielu veiksmi 
un panākumus turpmākajās mū -
zikālajās gaitās Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolā Rīgā. Sko  lo-
tājai Elīnai Bambānei – turpināt 
audzināt un veidot jauno pianis-
tu paaudzi Daugavpilī, lai arī 
nākotnē mūs iepriecinātu  daudz 
jaunu talantu.

Klausoties šo mūzikas skolas 
audzēkņa koncertu, un vērtējot 
augsto līmeni, kāds ir Latvijas 
mūzikas skolās, nevilšus radās 

Pianists Ēvalds Lazarēvičs Pianists Ēvalds Lazarēvičs un viņa skolotāja Elīna Bambāne 
koncertā Mineapolē

pārdomas, ka tas diez vai būtu 
iespējams, ja Latvijā daudzu gadu 
gaŗumā nebūtu tik veiksmīgi 
izveidots mūzikas skolu un vi -
dus skolu tīkls, un tāpēc mums ir 
tik augsta līmeņa Dziesmu svētki 
un Jaunatnes dziesmu un deju 

„pārkārtošanas” mēģinājums.  At -
 ceros, ka pat aizritējušā gadsimta 
70. gados Latvijā ieradās dele-
gācija no Japānas, lai pētītu un 
pārņemtu Latvijas mūzikālās iz -
glītības pieredzi.  Diez vai būtu 
prātīgi iznīcināt to, kas pierādījis, 

,,Lauki” un ,,Dievietes dziesma”  
(divām klavierēm) veltīti pazīsta-
majam Latvijas klavieŗduetam – 
Normundam un Antrai Vīksnēm.  
Šoreiz to dzirdējām Ēvalda La -
zarēviča un viņa skolotājas Elīnas 
Bambānes interpretācijā.

Uzsveŗot koncerta „latvisko 
no  ti”, abi pianisti otrās daļas bei -
gās ar divām klavierēm  atskaņoja 
,,Pūt, vējiņi” Alfrēda Kalniņa 

Dziesmu pinu, deju pinu, 
Latvju tautas vainagā.

XIV latviešu Dziesmu svētku 
Kanadā rīcības komiteja un 
Kanadas dziesmu svētku rī  ko-
tāju saime aicina latviešus uz 
svētkiem, kuŗi 2014. gadā  no 3. 
līdz 6. jūlijam notiks Hamil-
tonā.

Vainags ir sens latviešu sim-
bols, ko pinam un liekam galvā 
ne tikai Jāņos. Savītais lapu vai 
ziedu vainags ir saules, dabas, 
skaistuma un spēka simbols.  

XIV latviešu Dziesmu svētku Kanadā 
rīcības komitejas aicinājums

Aplis tāpat kā Dziesmu svētki 
vieno visas pasaules tautiešus, 
tie vieno paaudzes, vieno mūs 
draudzībā, domās, mērķos un 
cerībās. Pīsim dziesmas un de -
jas kultūras bagātību vainagā, 
kas vienos un pasargās mūsu 
visdārgāko mantojumu.

Izsludinām XIV latviešu 
Dziesmu svētku Kanadā sim-
bola konkursu. Vēlamies, lai 
Dziesmu svētku emblēma vi  zu-
āli atspoguļotu vārdos izteikto.   

Latviešu mākslinieki neatka-
rīgi no vecuma un dzīvesvietas 
aicināti atsūtīt Dziesmu svētku 
emblēmu, ievērojot norādī ju-
mus. Konkursa noteikumi ir  
svētku mājaslapā:

http://www.latviansongfest.
com/2014/anketa.pdf

http://www.latviansongfest.

svētki, kā arī  tik daudzi starptau-
tiski pazīstami augsta līmeņa 
mūziķi, ar kuŗiem patiešām va  -
ram lepoties.  Tāpēc bažas rada 
kārtējais mūzikas skolu sistēmas 

ka spēj pastāvēt un dot labus re -
zultātus.   Iznīcināt ir ļoti viegli, 
bet radīt  no jauna?  

Rasma Lielmane

com/2014/noteikumi.pdf
http://www.latviansongfest.

com/2014/rules.pdf
Godalga par izraudzīto logo-

tipu ir 500 Kanadas dolaru, un 
tas  kļūs par oficiālo XIV latviešu 
Dziesmu svētku Kanadā emblē-
mu. Pieteikuma termiņš –  2011. 
gada 30. novembris.

Nebūt nav par agru savā ka -
lendārā ierakstīt svētku datu-
mus. Viesmīlīgie Hamiltonas 
latvieši un Dziesmu svētku rī  -
cības komitejas locekļi ir priecīgi 
par iespēju atkal aicināt tau tie-
šus no visas pasaules uz svēt-
kiem Kanadā 2014. gadā.

XIV latviešu Dziesmu svētku 
Kanadā

rīcības komitejas 
vicepriekšsēdis 

Juris Ķeniņš 

Nu jau gadu esam Meinas 
pavalstī, un Ilzei drīz būs viņas 
13. grāmata uzrakstīta. Izdo-
šanas datums būs novembrī. 
Mūsu dzīve nekad nav gājusi 
parastās sliedēs, bet mēs esam 
gājuši ceļu, meklēdami tur, kur 
neviens cits nav gājis. Un tad 
mēs reti redzam jeb pārdzīvo-
jam tādu, ko var saukt par 
parastu dzīvi. Un tā nu šeit, 
meklēdami piemērotu dzīves-
vietu, atradām skaistu lielu 
māju. Var pat teikt, burvīgu. Bet 
vēlāk izrādījās, ka šai mājai esot 
tumši noslēpumi. Un, ja kāds 
gribētu šos noslēpumus uzzināt, 

tie tiks atklāti Ilzes Bērziņas 
jaunākajā romānā The Blood Red 
Teardrop. Šinī romānā netiks 
rakstīts tikai pa mazpilsētiņu 
Waterville Meinas pavalstī, bet 
arī cilātas atmiņas no burvīgās 
lielās un Ilzes iemīļotās pilsētas 
Parīzes. Tajā iepīts arī stāstā par 
Ilzes un manu kopīgo ceļu no 
Kanadas uz ASV. Šī jaunākā 
grāmata savilks patiesību un 
fantaziju kopā vienā saistošā un 
elpu aizraujošā stāstā, un lasītājs 
nevarēs grāmatu nolikt pie 
malas, kamēr nebūs izlasījis līdz 
pašām beigām.

Georgs Butlers
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Pateikt vairāk nekā iespējams ar vārdiem
jeb dienā fotografs, vakarā mūziķis

Pasaules fotografu lielās brā-
lības locekļi ir pārliecināti, ka 
fotografija ir viņu spārni, dzeja 
acīm un mūzika krāsām. Šīs 
universālās saziņu līdzekļu pār-
stāvis Sigurds Bokalders ir 
sekmīgs ārštata fotografs Palm-
bīčā, Floridā, ar 35 gadu darba 
pieredzi. Viņa klientu sarakstā 
ir rinda ievērojamu firmu un 
uzņēmumu – L’Oreal USA, 
Maybelline-Garnier, Revlon, 
Gatorade, Ritz-Carlton Hotels, 
Sotheby’s International Realty, 
The Sembler Company, Florida 
Power & Light, Office Depot, 
Oce Printing Systems USA, Uni -
versity Of Florida un daudzi citi.

Ilinojā. Tēvs gribējis, lai dēls 
iemācās runāt un rakstīt latvis-
ki, sūtīja viņu sest dienas skolā. 
Sigurds stāsta, ka nav bijis 
sevišķi paklausīgs, un skolas 
pārzinim viņa dēļ droši vien 
radās ne viens vien sirms mats. 
Toreiz viņš daudz nezināja un 
nedomāja par latviešu pagāt ni, 
kāpēc viņi atstāja savu dzim teni 
un devās svešumā. Būt lat vietim 
viņam nešķita svarīgi, viņš vē -
lējās rotaļāties kopā ar saviem 

galda, attīstīt filmu un atnest 
fotografijas. Sigurdam pa  veicās, 
viņš atnesa fotografijas, un 
nākamos divus gadus darbs bija 
nodrošināts. Pēc kāda laika 
viņam izdevās kļūt par vienu 
no Čikāgas lielā laikraksta The 
Daily Herald ārštata žurnālistu 
un gal  venokārt bija jāfotografē 
vi  dus skolu basketbola vienību 
spēles.

Ziemeļilinojas universitāti 
bei dzot, Sigurds ieguva baka-

Sigurdam apnika aukstās Či -
kāgas ziemas, radās vēlēšanās 
doties uz siltāku apgabalu, un 
sagadījās, ka viņu aicināja darbā 
uz Dienvidfloridu. Visizdevī gā-
kais izrādījās Palm Beach Daily 
News piedāvājums. Turpmāk 
nereti bija jāfotografē sabiedrī-
bā slavenas personas, tostarp 
Do  nalds Tramps, Bertons 
Reinolds, Diks Klarks, Tomijs 
Lī Džons, Roberts Duvāls, 
Stefanija Po  versa, Džims Beluši, 

sigvisionphoto.com)
Novērtējot paveikto, S. Bokal-

ders atzīst, ka ir pateicīgs par 
iespēju sākt savu karjēru no 
pašas „apakšas”. Fotožurnālisti 
amatu mācās ilgi, un labākie 
rezultāti ir tiem, kuŗi zināšanas 
iegūst nevis studijās, bet praksē, 
uz ielas. Uz S. Bokalderu ir 
šauts, viņš gandrīz nosmacis no 
dūmiem, viņu izlamājuši drošī-
bas sargi, pat arestējuši un kon-
fiscējuši filmu. Taču viņš pratis 
izvairīties no konfliktiem un 
nekad nav at  griezies redakcijā 
bez attēliem.

Piedzīvojumu alku vilināti, 
Sigurds un Alisija Bokalderi di -
vas reizes ar firmas Harley-Da -
vidson motociklu apceļojuši 
Ameriku. Pirmo reizi, 2005. ga -
da jūlijā no Floridas  braucot uz 
rietumiem, šķērsojot Alabamu, 
Misisipi, Luiziānu, Teksasu, Jaun-
 meksiku, Arizonu  līdz Kalifor-
nijai, no turienes uz Ziemeļ ka-
liforniju, Oregonu un tad atkal 
uz austrumiem, cauri Aidaho, 
Montanai, Vaiomingai, Dienvid-
dakotai, Aijovai, ceļojumu bei-
dzot Čikāgā. Laikrakstā The Palm 
Beach Post  2006. gada 26. feb-
ruārī bija ievietots S. Bokaldera 
apraksts  Zen And The Art Of 
Beating Retirement par gaŗo 
7000 jūdžu ceļojumu cauri piec-
padsmit Amerikas pavalstīm ar 
daudzām lieliskām fotografijām. 
Līdzīgu ceļojumu pa ASV rietu-
miem viņi atkārtoja 2009. gadā, 
un patlaban tiek plānots brau-
ciens uz Vašingtonu (DC), Ap  a-
laču kalniem un Džordžiju. 

Mūziku Sigurds nav atstājis 
novārtā. Viņš spēlē basģitaru 
Dienvidfloridā iecienītā sešu 
mū  ziķu grupā The Samantha 
Russell Band (www.samanthar-
ussellband.com), kas atskaņo 
kantrīroku, klasisko roku un 
popmūziku. Mūzikas ietekme ir 
ne mazāk spēcīga. Klausītājiem 
tā bieži ir atslodze, bet nākamā 
dienā pēc koncerta S. Bokalders 
un pārējie mūziķi esot ,,beigti 
un pagalam”, jo koncerts izsmeļ 
visus spēkus bez atlikuma. 

Mūziķes talantu mantojusi arī 
Sigurda meita Kira, viņa beigusi 
Floridas universitāti, iegūstot 
ma  ģistra gradu Karnedži Mel-
lona universitātē (Carnegie Mel-
lon University), ir klarnetiste 
Pits burgas simfoniskajā orķestrī.

Brieduma gados ikviena cil-
vēka dzīvē daudz kas mainās. 
Tagad S. Bokalders interesējas par 
Lat vijas vēsturi un radinieku ka -
ŗa un pēckaŗa piedzīvoju miem. 
Vi  ņam ir dziļa cieņa pret lat-
viešu ieceļotājiem, kuŗi līdzīgi 
viņa vecākiem pārvarēja netica-
mas grūtības, ieceļoja Amerikā 
bez jebkādiem līdzekļiem, strā-
dāja, mācījās, skoloja bērnus, 
ieguva turību. Tiem, kuŗi tagad 
nemitīgi sūdzas, ka kaut kā 
trūkst, viņš iesaka palūgt, lai ve -
cāki  pastāsta, kāda bija dzīve 
bēgļu nometnēs. Otrās un trešās 
paaudzes lat  viešiem Amerikā 
jāgodā savi priekšteči, kuŗi uzupu-
 rējās un pašliedzīgi no daudz kā 
atteicās. Ne viens vien lat  viešu 
bēglis pārdzīvoja īstu katastrofu, 
un viņu bērniem jābūt pateicī-
giem par iespēju izaugt Ame-
rikas pēckaŗa labklājībā.

Am

Rokgrupa Samantha Russell Band, vidū stāv Sigurds Bokalders 

laura gradu mākslas dizainā 
(BFA degree in Design) un 1980. 
gadā pieteicās pilna laika dar-
bam Free Press Newspaper 
Group Karpen tersvilā (Carpen-
tersville). Fo  to žurnālista pie -
redze auga, apbalvojumu skaits 
vairojās. Drīz vien dažādu at -
zinības rakstu bija tik daudz, ka 
pietrūka vietas pie sienas, kur 
tos piekārt. Laikraksta The Dai-
ly Herald izdevēji 1982. gadā 
piedāvāja pilna laika darbu un 

prezidenti Ronalds Reigans un 
Džordžs Bušs vecākais, polī-
tiskais aktīvists Abijs Hofmans, 
rakstnieki Ed  vards Albijs, 
Džeims Patersons, Rejs Bred-
berijs, modes ,,dūži” Estī Lau-
dere, Narsiso Rodrigess, Liza 
Kleiborna, Ferragamo, Klaudija 
Šīfere, dejotājs Bens Verīns, 
olimpiskā čempione, peldētāja 
Dara Torresa um citi; fotosesiju 
laikā notika interesantas iepa-
zīšanās.

Sigurds Bokalders

S. Bokalderu bieži aicināja 
klientu sarīkojumos Palmbīčā, 
Ņujorkā un Lasvegasā. Viņš bi -
jis fotografs Florida Stage un 
Caldwell Theatre kompanijai 
Dienvidfloridā. Viņa fotografi-
jas publicētas žurnālos Architec-
tural Digest, Vogue, Seventeen, 
Tycoon, The Ritz-Carlton Maga-
zine, Florida Design, Palm Beach 
Illustrated, laikrakstos The New 
York Times, The Times Of Lon-
don, Miami Herald, Denver 
Post, Fort Lauderdale Sun-
Sentinel, The Palm Beach Post 
un citos.

Fotožurnālista darbā Sigur  -
dam bijusi laime iepazīt dažādu 
tautību cilvēkus Parīzē, Lon-
donā, Ņujorkā, Venēcijā, Ber-
līnē, Sid nejā, kā arī Centrāl-
amerikā un Karību salās. 

Skatītāju uzmanību izstādēs 
Čikāgā, Sanfrancisko, Ņujorkā, 
Palmbīčā un Stokholmā pie-
saistīja viņa melnbaltās ,,Mā  ko-
 ņu serijas” fotografijas, kuŗas 
guva arī mākslas kritiķu ievē-
rību. Viņš saņēmis vairāk nekā 
70 godalgu, tostarp Nacionālās 
preses foto grafu apvienības 
(Na  tional Press Photographers 
Association) titulu ,,Gada foto-
grafs”, kā arī Associated Press, 
UPI, Suburban Newspapers Of 
America, Chicago Press Photo-
graphers Association, Illinois Press 
Photographers Association, Sout -
hern Short Course un daudzas 
citas godalgas, savulaik viņš 
nominēts arī Pulicera balvai. 

Sigurdam Bokalderam ir 56 
gadi. Viņš sevi uzskata par 
Amerikas baby boomer pārstāvi, 
kas vēlas ilgāk palikt jauns, ne -
novecot par agru. Viņa vecāki 
piecus gadus pavadīja Vācijas 
pārvietoto personu nometnē 
un, ieceļojuši ASV, smagi strā-
dāja Misisipi kokvilnas laukos. 
Si  gurds dzimis Čikāgas pie-
pilsētā Okparkā (Oak Park) 

amerikāņu draugiem. Sigurdu 
vienmēr interesēja mū  zika, un 
septiņpadsmit gadu vecumā 
viņš iemācījās spēlēt ģitaru. 
Iespējams, mūziķa talants man-
tots no vecvecākiem, kuŗi Lat-
vijā pratuši spēlēt kādu mū  zi kas 
instrumentu. Sigurds spē  lēja 
rokgrupās, izaudzēja gaŗus ma -
tus un nolēma mācīties mū  zikas 
skolā. Tēvu, kuŗa profesija bija 
elektroinženieris, dēla izvēle 
nesajūsmināja, un, lai tēvam 
izpatiktu, viņš iestā-
jās Ilinojas uni ver-
sitātes inženieŗ zi nāt-
ņu fa  kultātē. Tomēr 
šī zinātne negāja pie 
sirds, un Sigurds 
mai  n ī ja  mācību 
priek š metu, kļūstot 
par Ziemeļilinojas 
universitātes Māk-
slas skolas audzēkni. 
Kopā ar kopmītnes 
istabas biedru viņš 
nodibināja elektro-
niskās mūzikas gru-
pu un, tēvam nezi-
not, spēlēja skolas 
Steel Drum ansamblī. 
Tē  vam arī nebija ne 
jausmas par lielo fir-
mas Triumph moto-
ciklu, kas glabājās 
drauga garāžā.

Mācoties Mākslas 
skolā, Si  gurds Bokal-
ders 1977. gadā ie  griezās laik-
raksta The Northern Star fo -
tografiju redaktora birojā, jo 
meklēja darbu. Viņam pa  jautāja, 
vai esot pašam savs fotoaparāts, 
iedeva filmu un veterinārās 
klīnikas adresi, uzdevums – 
nofotografēt suni uz operāciju 

gadu vēlāk Nacionālās pre   ses 
fotografu apvienība S. Bokal de-
ram piešķīra Regional Photo-
grapher Of The Year nosauku-
mu. S. Bokalders ir arī Amerikas 
plašsaziņas līdzekļu fotografu 
apvienības (American Society of 
Media Photographers) biedrs.

Pēdīgi S. Bokalders nolēma 
dibināt savu uzņēmumu, un 
1994. gada beigās atvēra studiju 
Sigvision. Tajā var pasūtināt kva  -
litātīvus fotoattēlus reklāmām 
(1368 Auburn Court, Boynton 
Beach, FL 33436), tālr.: 561-
389-2494; mājaslapa: www.

Monumentu ieleja, Arizonā
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(Turpinājums sekos)

Jānis Bolis
(2. turpinājums)

Likuma ēnā
Fragmenti no topošās grāmatas

Ivars Galiņš

VAKARA  SAULE
Man te ir vakara saule.
Kraujas lielo koku pauri
Dienas  sauli nelaiž cauri.

Mums bija labi,
Kad baudīt to varējām abi.
Bet mūža gadalaiki negaidot, klusi,
Pagrieza dzīvi uz rudens pusi.

Tagad, kad dilt sāk diena,
Gaidu šo sauli, lai nebūtu viena.
Bet man te ir labi. 
Mīlu šo vietu.
Un kur gan citur, lai ietu
Sagaidīt vakara saules rietu?...

„Kā būtu par zelta ābeli?”
Māte no plaukta paņem 

grāmatu. Apsēžamies dzīvojamā 
istabā. Mums pievienojas arī 
tēvs. Parasti viņš to nedara. 
Māte atveŗ grāmatu un lasa 
Kārļa Skalbes pasaku par zelta 
ābeli. 

„Lapas un zāles, puķes un 
apiņi prata vīties un glausties 
maigāk kā cilvēku sirdis.”

 Pēc brīža jūtos kā citā pasaulē. 
Pirmo reizi pēdējo mēnešu laikā 
liekas, ka mani vecāki atkal ir 
laimīgi. Mana tēva allaž skum-
jais smaids neliekas vairs tik 
bēdīgs. Varbūt viss ar mums 
būs atkal labi. Māte beidz lasīt, 
un visi ejam gulēt.

14. JŪNIJS
Vēlu vakarā mani uzmodina 

dauzīšanās pie mūsu durvīm. 
Atskan spēcīgi sitieni, atkal un 
atkal. Tādu troksni es nekad 
neesmu dzirdējis. Parasti cilvēki 
pieklauvē. Dzirdu, ka mani 
vecāki sasaucas. Jūtos vēl pus-
aizmidzis. Es nevaru saprast, 
kas tiek runāts. Pārvelku segu 
pāri galvai. Bailēs sāku trīcēt. 
Dauzīšana pie durvīm turpinās. 
Beidzot esmu pilnīgi atmodies. 
Varu sadzirdēt, kas notiek. 
Viens no vecākiem ir atvēris 
durvis. Kāds dobjā balsī skaļi 
prasa:

„Vai šeit dzīvo Valtera 
ģimene?”

„Jā!”
„Vai Arvīds, Milda, Oskars?”
„Jā!”
„Kur ir Oskars?”
„Viņš vēl guļ,” saka māte.
„Ejiet un atvediet viņu šeit!”
„Bet viņš vēl tikai mazs zēns,” 

dzirdu, ka māte protestē sve-
šajam.

„Nav svarīgi. Es vēlos, lai viņš 
būtu šeit,” komandē vīrs ar 
nejauko balsi.

Māte vairs neko neatbild. 
Paveŗ manas guļamistabas dur-
vis un klusi vaicā: „Oskar, vai tu 
esi augšā?”

Es neko neatbildu. Kā gan es 
vēl varētu būt iemidzis. Izkāpju 
no gultas un tāpat naktskreklā 
izeju priekšnamā. Tur stāv trīs 
vīri. Divi miliču uniformās, 
viens no tiem garos ādas svār-
kos. Visi lielām acīm skatās uz 
mani, bet neko nesaka. Arī ve -
cāki ir vēl naktstērpos. Beidzot 
vīrs ādas jakā panāk uz 
priekšu. 

„Es esmu komisārs Jurijs 
Laskutovs.” Ar pārējiem viņš 
neiepazīstina. Tad izvelk no 
kabatas papīra lapu un savā 
griezīgajā balsī lasa:

„Valters ģimene, Arvīds, Mil-
da , Oskars, dzīvojoši Rīgā, Liel-
gabalu ielā 10! Jums nolemts 
tikt pārvietotiem. Tālu nebūs 
jābrauc. Katrs var ņemt līdzi 
mazu rokas saini. Automašīna 
gaida uz ielas. Es jums iesaku 
pasteigties. Došu jums piecpad-
smit minūtes. Ne vairāk, jo 
esam nokavējušies.”

„Kur tad mums jābrauc? 

Kāpēc tieši mums?’’ saka māte 
tādā balsī, itin kā to jau būtu 
paredzējusi.

„Jūsu vārdi ir manā sarakstā. 
Tuvākus paskaidrojumus sa -
ņemsiet vēlāk,’’ īsi nocērt 
Laskutovs.

„Bet mēs esam neziņā. Ko tad 
lai ņemam līdzi?”

„Tā ir jūsu darīšana. Taisieties 
ātrāk!’’

Sagaidu, ka vecāki protestēs 
un turēsies pretī. Kā var mums 
nakts vidū pavēlēt atstāt mūsu 
mājas? Man taču vēl ir skola, 

Vecāki iztrūkstas. Kā parasti, 
māte pārņem vadību. 

„Mēs ņemsim divus koferus 
un vienu mugursomu. Arvīd, tu 
iesaiņo savu brūno koferi. Es 
iesaiņošu savu un Oskara. Ņem 
tikai vasaras drēbes. Paņemsim 
visu ēdamo, kas mums mājās. 
Kas zina, kad viņi mums kaut 
ko dos ēst.”

„Ja vispār dos,” nočukst tēvs. 
„Žēl, ka mums nekā daudz nav 
mājās.”

Kamēr vecāki pakojas, sēžu 
uz gultas malas un domāju. 

atkal bļauj: „Laiks cauri! Mums 
jābrauc!” Paši miliči neko nesa-
ka, tikai kaut ko norūc un rāda, 
lai steidzamies. Pienāk māte un 
saka, lai es uzvelkot jaunos 
svārkus.

„Bet tie ir domāti ziemai. Man 
būs karsti.”

„Nestrīdies un velc  mu gurā!”
Es paklausu, un māte mani 

pavelk sānis, tā, lai citi neredzē-
tu. Viņa ieliek manās kabatās 
naudu un vērtslietas, nosa cī -
dama: ”Sargā labi. Nedomāju, 
ka viņi tevi pārmeklēs.’’

Laskutovs vairs ilgāk negaida. 
Viņš iet pa priekšu, tad sekojam 
mēs trīs. Miliči nāk aiz mums, 
dažkārt mūs pagrūzdami. 
Mums jāiet gaŗām Bērziņu 
dzīvoklim. Viņa ir mājas pār-
valdniece. Caur pavērto durvju 
starpu var redzēt Bērziņa kun-
dzes galvu. Viņa ir noraudāju-
sies. Ātri pieskrien un, ne vārdu 
neteikusi, apkampj māti. Tad 
ātri aiz sevis aizslēdz durvis. Nu 
jau esam uz ielas. Tur stāv veca 
kravas mašīna, izvirzdama mel-
nus dūmus citādi dzidrajā rīta 
gaisā. Kravas telpa jau pilna ar 
citiem pārvietojamiem. Kādi 30 
sasēdināti uz grīdas. Neviens 
neliekas pazīstams. Miliči kliedz 
uz viņiem, lai saspiežas ciešāk. 
Beidzot ir pietiekami vietas 
mums un mūsu mantām. Esam 
saspiesti kā siļķes mucā. Sēžam 
un klusējam. Miličiem ir krietni 
ko noņemties, lai aizvērtu kra-
vas vāģa aizmuguri. Miliči ie -
kāpj šofera būdā. Laskutovs 
paliek. Viņam droši vien cits 
braucamais. Kravas vāģis sāk 
kustēties, izpūšot vēl vairāk zilu 
dūmu. Braucam lēnām pa Rīgas 
ielām. Apstājoties pie krusto-
jumiem, dūmi sitas mums tieši 
sejās. Man trūkst elpas, jāklepo. 
Visi klusē. Tikai ieraudas kāds 
bērns.

Kad apstājamies, redzu garu 
rindu preču un lopu vagonu. 
Tēvs saka, ka tā ir Torņkalna 
stacija. Miliči atkal kliedz, lai 
ātri kāpjot ārā. Izkāpjam un 
stāvam barā – kā aitas Andra 
lauku mājās Pļaviņās.

Kur vien skatos, redzu tādus 
pašus ļaužu pulciņus. Daži no -
guruši, apsēdušies uz kailas 
zemes. Ļaudis savā starpā klusi 
sarunājas. Vēl var dzirdēt rau-
došo bērnu. Miliči uz mums 
skatās, it kā mēs grasītos bēgt. 
Kur tad lai mēs bēgtu? Nav jau 
kur. Gaidot redzu, ka arvien vēl 
piebrauc autobusi un kravas 
mašīnas. Visi pārlādēti ar cil-
vēkiem, kam gaidāms tāds pat 
liktenis kā mums.

LOPU VAGONĀ
Pēc vairākām stundām pa -

rādās Laskutovs ar miličiem. 
Viņš norāda uz vienu no vago-
niem, un miliči sāk mūs visus 
stumt uz vagona pusi, kliegda-
mi: „Kustieties taču ātrāk, jūs, 
kuņas bērni!” Kad ieskatos va -
gonā, tas jau gandrīz cilvēku 
pilns. Divi miliči stāv katrs savā 
durvju pusē un stumj visus pa 
vienam iekšā. Sieviete ar bērnu 

rokās paklūp. Viens no miličiem 
tai uzkliedz: „Kusties, kuņa!’’ 
Sieviete pieceļas un sāk raudāt. 
Viņa ar visu bērnu tiek iestumta 
vagonā. Pienāk arī mūsu kārta.

 Pēc mums vēl grupa cilvēku, 
līdz vagons ir pārpildīts. Ap -
skatu vagonu. Pie divām sienām 
divstāvu dēļu lāvas, domājams, 
gulēšanai. Mazajiem vagonu 
lodziņiem priekšā aizvīts dze -
loņdrāšu pinums. Vagona grīda 
no rupji zāģētiem dēļiem. Pie 
vienas no vagona sienām grīdā 
atstāts caurums. Diez, kam tas 
domāts?

Mēģinām kaut kā iekārtoties. 
Sēžam un gaidām. Paiet vairā-
kas stundas. Nekas nenotiek. 
Diena ir karsta. Man sāk slāpt. 
Nav ne ūdens, ne cita dzeramā. 
Ap mums cilvēki klusi sarunā-
jas, daudzu acīs ir asaras. Drīz 
noskaidrojas, kam domāts cau-
rums grīdā. Tur jāiet gan vī -
riešiem, gan sievietēm, gan bēr-
niem. Citi pa to laiku kautrīgi 
nodur acis. Drīz vagons pildās 
ar nejauku mēslu un urīna 
smaku. Iespējams, ka daži cau-
rumu pat nelieto. Arī man jāiet. 
Pačukstu to mātei.

„Ej uz caurumu, tāpat kā visi 
pārējie!”

„Bet man ir kauns.”
Mātei trūkst pacietības:’’ Ej 

un nestrīdies. Tu taču negribi 
pieslapināt bikses?’’

Izlokos cauri sēdošajiem cil-
vēkiem. Pie cauruma tik nejauki 
ož, ka sametas slikta dūša.

Kad atgriežos, dzirdu tēvu 
sakām: „Tā nav nekāda pār-
vietošanās. Lietas ir daudz 
ļaunākas. Ar mums apietas kā 
ar noziedzniekiem. Par bau-
mām turētās runas būs bijušas 
patiesas.”

„Kāda tam tagad nozīme,” 
māti tēva runāšana kaitina. 
„Mums jāsamierinās ar to, kas 
pašlaik notiek, patīk vai nepatīk, 
tāda ir dzīve. Mums vienkārši ir 
jāizdzīvo.”

„Vajadzēja kaut ko darīt 
laicīgāk.”

„Daudz ko jau vajadzēja darīt.”
Ar to saruna beigusies. At -

griežamies katrs pie savām do -
mām. Skatos caur atvērtajām 
vagona durvīm. Vēl arvien pie-
brauc cilvēku pārpildīti auto-
busi un smagās mašīnas.

Uz vakara pusi miliči atved 
divus lielus maisus un trīs 
spaiņus ūdens. Tas uz kādiem 
50 cilvēkiem. Ūdens tiek ātri 
sadalīts un arī izdzerts. Visu 
dienu neko neesam dzēruši. 
Kam ir krūzītes vai pudeles, tie 
aizdod citiem. Maisos ir rupj-
maizes kukuļi. Arī tie tiek 
sadalīti. Neesam izsalkuši, bet 
māte liek mums maizi apēst. Tā 
ir cieta un sausa, grūti nori-
jama, jo viss ūdens jau izdzerts. 
Māte neļauj ēst līdzpaņemto 
pārtiku. Viņa to taupa nāka -
majām dienām. Arī tukšie maisi 
tiek izmantoti. No tiem uz -
meistaro sienu, lai aizsegtu vietu 
ap caurumu. Jau labi vakarā 
miliči aizgrūž lopu vagona dur-
vis. Vēl pēc brīža vilciens sāk 
kustēties.

draugi. Gribu braukt uz Pļa-
viņām. Būt kopā ar lauku lo -
piņiem. Bet vecāki neko nesaka, 
vienīgi neticīgām acīm skatās 
viens uz otru. 

Laskutovs kļūst nepacietīgs: 
„Vēlreiz jums saku – ģērbties un 
saiņoties ātrāk! Mums četros ir 
jābūt stacijā. Tagad jau ir pus-
četri. Kustieties!”

Pirms piecām stundām visi bi -
jām gandrīz laimīgi. Posā mies 
uz Pļaviņām. Tur būtu drošībā. 
Tagad viss ir mainījies. Nezinām, 
kur paliksim. Šķiet, esmu sa -
ņēmis pirmo dzīves mācību – 
netici, ka viss vienmēr paliks kā 
bijis, viss var pēkšņi mainīties.

 Lai gan šķietami pagājušas 
tikai dažas minūtes, Laskutovs 

Ivars Galiņš
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Zane Daudziņa, Indulis Smiltēns un Juris Rijnieks

Tīmeklī jau paziņots par 
Havajas baletskolas „Riekstkoža” 
izrādēm 10., 11., 16., 18., 20. un 
21. decembrī Mamiya Theatre. 
Šīs skolas direktors ir latvietis 
Jānis Landovskis (John Lan-
dovsky), viņš skolu dibināja 
1983. gadā ar mērķi sagatavot 
augsta līmeņa klasiskā baleta 
dejotājus. 

Brauksim uz Honolulu
skatīties „Riekstkodi”!

Nurejevu, Dānijas karaliskā 
teātŗa bij. direktoru Henningu 
Kronštromu, izcilo dāņu balet-
dejotāju un choreografu Eriku 
Brūnu (Bruhn), Sanfrancisko 
baleta direktoru Helgi To  ma-
sonu (Tómasson).

Jānis Landovskis guvis at  zi nī-
bu par saviem baletiem „Mol-
dāvu svīta”, ,,Hamleta mono-
logs”, „Velns un Daniels Veb-
sters”, saņēmis godalgas un bal-
vas par choreografiju dziesmu-
spēlēs „Olivers”, „Mana skaistā 
lēdija”, „Cilvēks no Lamanšas”, 
„Vijolnieks uz jumta”.

Jānis Landovskis vadījis deju 
programas daudzās augsta pres-
tiža skolās, tostarp Ilinojas uni-
versitātē, Edinburgas mākslas 
festivālā Skotijā, Teksasas kris-
tīgā universitātē, Bartlesville 
Civic Ballet Oklahomā, bijis 
mākslas direktors Duluth Ballet 
kompanijā Minesotā. Uz Havaju 
viņš pārcēlās 1982. gadā, kļuva 
par Havajas baleta māksli nie-
cisko vadītāju un nu jau 28 
ga dus sekmīgi vada baleta 
skolu, kuŗas audzēkņi tagad 
dejo daudzas lielās baleta kom-
panijās – American Ballet 
Theatre, Boston Ballet, Joffrey 
Ballet, San Francisco Ballet, 

Ballet West, Radio City Music 
Hall Rockettes, Washington Bal-
let, Richmond Ballet, Nevada 
Dance Theatre, Colorado Ballet, 
Ballet Arizona, Pittsburgh Ballet, 
Smuin Ballet, State Street Ballet. 

Skolā valda pozitīva gaisotne, 
ir nodarbības pieaugušajiem, 
jauniešiem un bērniem no trīs 
gadu vecuma, pamazām attīstot 
viņu spējas un talantu. Ik gadu 
sagatavo gan mūsdienu, gan 
klasisko deju programmu. Ba -
letskolas vadītāji ar jauniešiem 
iestudē vairākus baletus – 
„Žizele”, „Gulbju ezers”, „Pahita”, 
„Silfīda”, „Bajadēra”, „Kopēlija” 
un „Riekstkodis”.

Jāņa Landovska asistente ba -
letkolā ir viņa bijusī audzēkne 
Ilinojas universitātē Džīna Surle 
(Gina Surles). Havajas baleta 
mājaslapa: www.hawaiistatebal-
let.com

Ziemsvētku sezonā „Riekst-
kodi” izrādīs arī daudzas citas 
kompanijas, tātad tiem, kuŗi 
tālajā ceļā uz Honolulu doties 
nevēlas, būs visas iespējas bale-
tu noskatīties citur. Dienvid-
kalifornijā „Riekstkodi” kā 
vien mēr iestudēs Anaheimas 
balets.

Am

Sanfrancisko draudzes namā 
25. septembrī sagaidījām jauku 
notikumu – viesojās teātris no 
Rīgas. Viesi izrādīja komēdiju 
pēc Antona Čechova īso lugu 
,,Bildinājums”’ un ,,Lācis”’ motī-
 viem. Skatītāju bija sanācis 
daudz, un jau no paša sākuma 
viņi iejutās spēles jautrībā. Iz -
rādē piedalījās pieredzējuši un 
pazīstami aktieŗi: Zane Dau-
dziņa, Juris Rijnieks, Ivars Puga 
un Indulis Smiltēns. Aktieŗu 
nevainojamais profesionālais 
sniegums un drāmaturga An -
tona Čechova meistarība ir ga -
rantija veiksmei, ko skatītāji arī 
pienācīgi novērtēja. Protams, 
,,Bildinājums”’ un ,,Lācis”’ nav 
slavenākās Čechova lugas, ko 
izrāda uz visas pasaules ska  tu-
vēm, bet atgādina nelielas skices, 
ko rakstnieks uzmetis, taču ar 
tām pietiek, lai aktieŗiem sa -
gādātu vielu brīnišķīgai spēlei 
un skatītājiem iespēju izbaudīt 
teātŗa mākslas garu. Izrādē abas 
nelielās skices bija ļoti veiksmīgi 
savienotas, radot veselas lugas 
iespaidu. Latviešu teātrinieki 
labi pazīst Antona Čechova lu -
gas un to skatuves dzīves tradi-
cijas. Iespējams, latviešiem ir 
diezgan tuvs un saprotams krie-
vu temperaments, ko lieliski at -
tēloja Zane Daudziņa un Ivars 
Puga, kā arī citā aspektā Juris 
Rijnieks un Indulis Smiltēns. 
Noskatoties šo ludziņu iestu dē-
jumu videoierakstus ar angļu, 
amerikāņu un pat krievu ak  -
tieŗiem, gribas dot priekšroku 
latviešu ansamblim. Krievu ak -
tieŗi varbūt pārāk aizraujas ar 
uzspēli, angļi visu tik ļoti piek-
lusina, it kā izrādītu kādu drā -
mu, un amerikāņi, lugas iestu-
dējot, šķiet, jutuši pārāk lielu 

,,Tā precas vecpuiši” Sanfrancisko 
draudzes namā

Jānis Landovskis dzimis Rīgā, 
Latvijā, viņš bijis galvenais ba  -
letdejotājs un viesdejotājs da -
žādās pasaules baleta kompani-
jās – Čikāgas operas baleta 
trupā, Virtembergas valsts 
operā Štutgartē, dejojis un sa -
darbojies ar daudziem slave-
niem baletdejotājiem – Rūdolfu 

bijību pret autoru. Savukārt 
latviešus lielā cieņa pret autoru 
nebūt nav nobaidījusi, tāpēc 
viņi atļāvušies spēles prieku at -
tiecīgi savam temperamentam, 
aizraujot arī skatītājus. Zane 
Daudziņa, pirmajā cēlienā pa -
rādot strīdnieces un spītnieces 

virsnieka un muižnieka cienīgas 
manieres, lai neaizmirstu savus 
veselā saprāta apsvērumus. Juris 
Rij nieks precinieka lomā arī 
atklā  ja divējādas personības 
vienā cil  vēkā: kautrīgais fleg-
matiķis, kas sen jau zaudējis 
ticību sapnim par ,,īstu mīles-

garu, ko viņai grūti pārvarēt 
pat, ja tas stājas ceļā pašas lai -
mei, tikpat veiksmīgi pārceļ citā 
dimensijā otrajā cēlienā, bet jau 
citā kvalitātē. Šeit viņa parādās 
kā neatkarīga sieviete, kas, par 
spīti melancholiskai pozai, ko 
arī, iespējams, ieņēmusi spīta 
pēc, tomēr neļaus nevienam 
sevi iebiedēt un rīkoties pretēji 
savām vēlmēm. Aktrisei ir lie-
liska saspēle ar Ivaru Pugu, kas 
vispirms uzdodas par cinisku, 
pret sieviešu viltībām nocie-
tinātu ienaidnieku, tomēr tiek 
pakļauts vērtībām, ko spēj cienīt 
– drosmi un neatkarību. Varētu 
teikt – feministes uzvara pār 
sieviešu līdzvērtības nonieci-
nātāju! Ivars Puga ar humoru 
atveidoja krievu virsnieka 
manieres un galantumu pret 
dāmu, vai arī tīšuprāt ignorējot 

tību”, atdzī vojas un aizdegas 
patiesās jūtas, ja iznāk strīdēties, 
aizstāvot sa  vu pārākumu, savas 
dzimtas pā    rākumu un pat sava 
suņa pārā kumu pret jebkuŗu 
opoziciju. Jauku krievu pro-
vinces gudri nieka tēlu atveido ja 
Indulis Smiltēns tēva lomā, 
mēģinot sadzīvot ar visiem un 
tomēr neaizmirst par savu labu-
mu. 

Dažkārt dažas vietas izrādē 
likās nedaudz sasteigtas, bet tas 
jau saprotams, ja viesizrādē no -
tiek tik tālu no mājām un pie -
rastās skatuves. 

Visādā ziņā izrāde bija jauks pie -
dzīvojums visiem teātŗmī ļiem. 
Pēc izrādes skatītāji vēl labu lai-
 ku pakavējās, apliecinot māksli-
niekiem savu prieku un atzi nību.

Biruta Magone
Foto: Jēkabs Zalte

Diena Vecrīgā ir sākusies un 
solās būt silta – krāsotāji, kas 
strādā pie vēsturiskās mājas res-
taurācijas pretējā pagalma pusē 
ir jau nometuši kreklus. Uzvelku  
plānu blūzīti, uzmetu plecā somu 
un nodrošinu durvis ar trim 
atslēgām. Pa kāpnēm jāiet uzma-
nīgi. Neticami, ka akmeņus var 
tik pamatīgi nostaigāt, ka tiem ir 
vagas kā kartupeļu tīrumā! Pa 
vārtiem ejot, nevaru atturēties 
uzsaukt latviešu puišiem – krā-
sotājiem, lai atmet smēķēšanu. 
Jā, smēķēšana Latvijā itin visur ir 
daudz par daudz. 

Labi, ka uzvilku sandales, ir 
vieglāk izžonglēt pa Vecrīgas 
bruģa akmeņiem. Veiksmīgi 
izlokos gaŗām smagām mašī-
nām, kas uzsākušas piegādi vies-
nīcām, veikaliem, birojiem, kro-
dziņiem. Līvu laukums jau pilns 
ar tūristiem, un te skan vairāk 
valodu nekā Bābelē! Mans ceļš 
vispirms ved uz galeriju „Centrs”. 
Tur ir viss, ko vajag un – nevajag. 
Vai tik šai vietā, sen atpakaļ nebi-
ja Armijas Ekonomiskais veikals 
un pirmās slīdtrepes manas bēr-
nības izpriecu augšup-lejup 
braucieniem? Uz atmiņu vairs 
nevar paļauties. Apskatos zīmītē:  
Rimi jāpērk trīs lietas – kaķu 
barība, negāzēts ūdens un de -
besmanna. Jā, tik tiešām, lasi un 
smaidi: te šo burvīgo uzputeni 
var dabūt caurspīdīgā kārbiņā. 
Atrodu, paņemu un mazlietiņ, 
tikai mazlietiņ ar mazo pirkstiņu 
izknibinu ārā piciņu, kas momen-
tā izkūst uz mēles. Saprotams, šo 
kārbiņu neliku atpakaļ plauktā, 
bet savos ratiņos, kaut arī poli-
cists, kas staigā pa veikalu, nebija 
tuvumā un neredzēja. Bet es gan 
redzēju, kā divas jaunas meite-
nes, atkārtoti ejot garām vaļējiem 
cepumu traukiem, meta mutē 
vienu, otru un trešo cepumu. 
Pirms pērk, ir taču jānogaršo! 
Pie tam – laiki ir grūti. Tas gan 
šobrīd liekas neticami, jo Rimi 
veikals ir pārpildīts kā ar jau-
niem, tā ar veciem pircējiem, un 
visi tik pērk un pērk, un pērk. 
Cilvēku ka biezs, tik tikko varu 
tikt pie kaķu barības, kas iespies-
ta lielā plaukta stūrītī starp 
ārzemju gardumiem un čipšiem. 
Paņemu Lietuvā ražotu kaķu 
barību, Latvijā to neražo. Par 
laimi Zaķumuižas negāzētais 
ūdens ir turpat pie izejas. Maksāju 
latos, eiro Latvijā vēl nelieto. Eju 
mājup. Pag’! Gandrīz aizmirsu 
pašu galveno: man taču vajag 
„atdzīvināt” manu visbūtiskāko 
draugu Latvijā, manu mobilo 
telefonu! Nopērku un ieprog-
rammēju O-karti, un – pasaule ir 
pie manas auss! Latvijā ir burvī-
ga iestāde: izziņa 1188. Piezvanu. 
„Jā, lūdzu, ar ko varu pakalpot? 
Uz Meža kapiem? Ar 11. tram-
vaju. Uz Botānisko dārzu? Ar 
ceturto. Vēlēšanas? Būs sestdie-
nā, Vecrīgā varat vēlēt vidusskolā 
Grēcinieku ielā. Mākslas Mūzejs 
atvērts 10 no rīta. Liels paldies!” 
Var sākt plānot dienu. Stiepju 
pirkumus uz dzīvokli.

Pusdienlaikā man sarunāts 
„randiņš” ar radinieci, kas strādā 
tepat Richarda Vāgnera ielā. 
Ejam meklēt veģetāras pusdie-

R Ī G A S  P I E Z Ī M E S
Kas meklē,

tas atrod … trešā dienā
nas. Nav jau tā, ka nevar dabūt 
makaronus vai nūdeles, vai rīsus. 
Bet es lūkoju atrast dārzeņus, 
sakņaugus, pākšaugus, zaļumus, 
tādus, kas pilni ar Latvijas vasaru 
un sauli. Piestājam Aspazijas 
bulvārī gandrīz iepretim Laimas 
pulkstenim, kur citu vasaru 
„Čau, Rasma” pagraba restorānā 
tiku baudījusi svaigus salātus un 
burvīgas dārzāju un pupiņu viras. 
Tā bija iemīļota vieta maniem 
draugiem  ne vien dārzāju, bet  
draudzīgās gaisotnes dēļ. Bet, – 
Rasmas vairs nav! Sic transit glo-
ria mundi... Sasodīts! Vai ekono-
mikas krize vainīga ? Vai varbūt 
tas Čau (ciao) būtu bijis jāmaina 
uz „Sveika, Rasma?” Dodamies 
citur, un drīz vien viss kļūst pavi-
sam skaidrs: latviskā ēdienkartē 
galvenokārt ir gaļas un zivju 
ēdieni, sviestā cepti, ar krējuma 
mērcēm un visvisādām garšvie-
lām; arī salāti ir bagātināti ar 
gaļas krikumiem un citām pie-
devām. Tīru mantu neatrodu. Tā 
šodien nekas nesanāk ar veģetā-
rām pusdienām. Rabarberu kū -
ka Vecrīgas kafejnīcā apklusina 
rūcienus vēderā. Radiniece dodas 
uz savu kantori, bet es vēlreiz 
pie  stāju  Rimi un iemetu tarbā 
Latvijā audzētus gurķus, tomā-
tus, salātus un Valmieras kefīru 
vakariņām. Saprotams, radi un 
draugi manu izvēli ēdienā uzska-
ta, maigi izsakoties, par “īpatnē-
ju”, bet man izdabā. Kaut gan 
brīnum reti tieku aicināta uz 
pusdienām … visi ir aizvien ļoti 
aizņemti. Jā, laiki ir patiešām 
grūti. 

Nākamajā dienā pusdienlaikā 
atkal ejam „izlūkos”. Šoreiz iegrie  -
žamies ēdnīcā ar skanīgu, tautis-
ku nosaukumu, turpat pie Doma 
laukuma. Tur nu gan vajadzētu 
atrast cūku pupas, zirņu vai spi-
nātu zupu un citus garšīgus lauku 
ēdienus. Un bija ar, – tikai visur 
klāt cūkas šņukurītis... Vienīgi 
tikai kartupeļi te bija tikai kartu-
peļi. Pat slavenā Krastmalas Lido 
ēdnīcā, kur ēdienu pārpilnība un 
izvēle var cilvēku pagalam samul-
sināt, arī  „tīru mantu” ir gandrīz 
neiespējami atrast. Hmm.. kur 
gan ir mani latviskie garšas dzie-
dzeri? Piezogas doma, ka varbūt 
manī ir kāda atavisma gena no 
aizvēsturiskiem senčiem ar as  -
tēm, kas kāpelēja kokos un pārti-
ka no ogām un augiem.... 

Trešā dienā laimējās: iepretim 
Rātslaukumam ir Rīgas Technis-
kā universitāte, un tur apakšējā 
stāvā ir brīnišķīga ēdnīca, jauka 
publika, pamatīga ēdienu izvēle, 
un arī daudz sakņu un dārzāju, 
un pats var liet vai neliet virsū 
mērces. Un saldo ēdienu, pro-
tams, debesmannu, var dabūt 
turpat blakus Rīgas Doma kafej-
nīcā. Kas meklē, tas atrod! Nu 
vairs par pusdienām nav jādomā. 
Man taču vajadzēja sākt ar 1188?

Vakarā sēžu gultā ar Zelta alda-
rīti vienā rokā un debesmannas 
bļodiņu otrā un skatos savus  
iemīļotos raidījumus – filmu  
„Lik  teņa līdumnieki”, pēc tam 
„Rosemarija un Timiane” un vē -
lāk Panorāmu. Kas kaitēja nedzī-
voti\ Līvu sētas maliņā?!

Maija Zīle
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L A T V I J A S  V Ē S T N I E C Ī B Ā  A S V
Tikšanās ar bij. 

Latvijas prezidenti 
Vairu

Vīķi-Freibergu 
Vašingtonas (DC) latvieši un 

Amerikas latviešu apvienības 
valdes locekļi Latvijas vēst-
niecībā Vašingtonā (DC) tikās 
ar bij. Latvijas Valsts prezidenti 
un piedalījās pārrunās, ko vadīja 
ALAs Kultūras fonda vadītāja 
Sarma Muižniece Liepiņa. Vaira 
Vīķe Freiberga daudziem sarī-
kojuma apmeklētājiem ierakstīja 
autografu savā apgāda ,,Karogs” 
nesen izdotajā eseju krājumā 
,,Kultūra un latvietība”.

Svinības Baltijas 
valstu un ASV 
diplomātisko 

attiecību 
atjaunošanas
20. gadadienā

ASV Valsts departamentā no -
tika svinības par godu Baltijas 
valstu un ASV diplomātisko at -
tiecību atjaunošanas 20. gada-
dienai. Iekārtotā fotoizstāde 
atspoguļoja baltiešu cīņu par 
neatkarību un triumfu pēc 
mērķa īstenošanas. Uzrunu tei-
ca ASV Valsts departamenta 
sekretāra palīgs Eiropas un 
Eirāzijas lietās Filips Gordons 
(Philip H. Gordon) un bij. Lat-
vijas Valsts prezidente Vaira 
Vīķe Freiberga. Filips Gordons 
cildināja baltiešus par savas 
nacionālās identitātes sagla bā-
šanu un pieminēja, ka ASV 
Valsts departamentā arī pa -
domju okupācijas gados bija 
izkārti Baltijas valstu karogi.

Bij. Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga atgādināja, 
ka Baltijas iedzīvotāji nekad 
nezaudēja cerību atjaunot neat-
karību un ir ļoti pateicīgi ASV 
par ilggadējo atbalstu.

Apvienotais baltiešu koris un 
soliste Sandra Strenga nodzie-
dāja dziesmu ,,Atmostas Baltija”, 

kas pirms 20 gadiem baltiešiem 
bija cerību simbols.

ASV un Baltijas valstu diplo-
mātiskās attiecības atjaunoja 
1991. gada 5. septembrī. 

Mana izvēle 17. septembrī 
nebija ne ZRP, ne SC.  Zatlera 
Reformu partija – spēks bez 
pieredzes un pirms vēlēšanām 
steigā veidota, kas Latvijas po -
lītisko ainu kārtējo reizi dara 
nenopietnu. Savukārt SC po -
lītiskā retorika ir brutāla un 
drīzāk atgādina nesaskaņas ap -
vienību (J. Urbanoviča divkār-
tēja asiņainās Biškekas pie -
saukšana un N. Ušakova dalība 
9. maija pasākumā no latviešu 
vēlētāju puses ir vērtējama kā 
netaktiska rīcība). Taču šiem 
abiem polītiskajiem spēkiem 
sabiedrība ir iedevusi lielus 
uzticības kreditus. Par viņiem 
balsojuši Latvijas Republikas 
pavalstnieki. Tātad šī sabiedrī-
bas daļa vēlas pieredzēt, kā 
varas grožus izmanto jaunais 
spēks un ieilgusī opozicija. Tā ir 
arī sabiedrības vēlme – beidzot 
iziet no etniskā balsojuma apļa 
un tuvoties polītiskām partijām 
ar skaidrāk iezīmētu ideoloģis-
ku orientāciju. Latvijā ir sa  mil-
zušas sociālās un ekonomiskās 
problēmas, kuŗas esošās varas 
partijas nav mācējušas un nav 
spējušas risināt. Nav spējušas 
izmantot šo laiku, lai savās 
rindās izaudzinātu polītiķus, 
kas patiešām domā par valsti, 
tās attīstību,  mazāk par amata 
krēsliem. Latvijas polītikā jā -
aicina valstiski domājoši cilvē -
ki – kuŗi apveltīti ar īpašu ta -
lantu – māku saskatīt valsts 
attīstības perspektīvas, saliedēt 

komandu darbam un ar savu 
personisko raksturu, ar nesav-
tību iedvesmot sekotājus par-
tijā. Tad arī pārējā sabiedrība 
sekos un ieklausīsies vārdos, 
kuŗi saskan ar darbiem. Situāci-
ja pēc vēlēšanām ir definēta – 
sabiedrība ir izvēlējusies. Tāpēc 
domāju, ka ir jāļauj polītiskiem 
spēkiem parādīt sevi. Latvijai 
šobrīd ir jāliek kopā visi spēki, 
jo māte Latvija gaida saskaņotu 
rīcību. „Varavīksnes valdība” 
šeit būtu vietā un laikā, un tas 
dotu iespēju spert soli polītiskās 
nācijas izveidē.

Sabiedrības izvēle šajās vēlē-
šanās uzliek tai pienākumu div-
tik vērīgi sekot Saeimas un iz  pild-
varas darbam, un Latvijas Valsts 
prezidentam ir atbildība reaģēt 
uz sabiedrības vērtē jumu.

Vēlētos, lai šo izšķirošo laiku, 
mēs, sabiedrība, paturētu prātā 
kā laiku, no kuŗa tiek skaitīta 
mūsu atbildība par procesa 
norisi. Atbildības uzņemšanās 
mūs tuvina pieaugušai, nobrie-
dušai  sabiedrībai, kuŗa apzinās 
savas rīcības sekas. To saku, kā -
da vērojuma vadīta. Viendien 
biju Swedbank filiālē un, gaidot 
savu rindu, ieskatījos bankas 
reklāmās – liela vāvere rokā tur 
aktuālo reklāmsaukli, apkārt 
pie sienas vieni vienīgi meža 
zvēri – attapīgās vāveres un 
apdomīgie vilku tēvi.... Kas un 
kāpēc zviedru bankām liek 
reklāmās izvēlēties bērnudārza 
līmeņa reklāmtēlu? Vai tad tās 

mūs uzlūko par bērnudārza 
līmeņa sabiedrību? Bet varbūt 
atbildi meklēt Latvijas naudas 
zīmēs? Kāpēc uz tām ir meža 
zvēri un anonīmi tēli (neskaitot 
Sprīdīti! Un vienīgi Kr. Barons 
vientuļi noskatās no 500 latu 
naudas zīmes), koki, vārpstiņas 
lauku mājas...? Uz Latvijas nau-
das zīmēm jābūt nācijas vir-
sotnēm – personībām, kuŗas 
Latvijas valsts ideju, valodu un 
kultūru veidojušas un piepil-
dījušas. Lai ik dienu redzot 
naudas zīmēs mūsu valsts per-
sonības, arī mēs šodien tiektos 
pacelties pakāpienu augstāk 
savā un valsts attīstībā.

Varbūt ir pienācis laiks pie-
augt pilsoniskajā nozīmē un 
stājā. Ievēlētie deputāti,  mūsu 
pārstāvji, varētu paaugties savā 
polītiskajā gribā un morālajā 
stājā. Skaidrot sabiedrībai, ka 
piedošana, miers un sadarbība 
ir auglīgāka par senu vainu un 
pāridarījumu nešanu līdzi 
nākotnē.

Dzirdu bažas un rūpes. Krievu 
ekonomika jau sen ar „savām 
kājām” ir Latvijā – ražotnes, 
kuŗas bija valsts simboli, pārdoti 
Krievijas uzņēmējiem. Un tas 
noticis mūsu pašu acu priekšā, 
un mēs zinām, kuŗas polītiskās 
partijas par to atbildīgas un 
šo brīd ir aizslaucītas no po -
lītiskās dzīves. Vai kāda no 
atbildīgajām personām apzinās, 
ka katra slēgta ražotne Latvijā ir 
valsts vājināšana? Ir tik viegli 

aizslēpties aiz ES rēgulu un 
ieteikumu mugurām. Valsts po -
lītiku nosaka ekonomikas at -
tīstība, ja polītiskie spēki nav 
spējīgi attīstīt valsti ekonomiski, 
tad arī nav nopietnas polītiskas 
gribas. Un otrādi. Katra jauna 
atvērta ražotne – industrijā un 
kultūrā ir signāls, ka valsts dzīvo 
un attīstās, ka Latvija ir zeme, 
kas ieinteresēta savā nākotnē 
un pati izdara savas izvēles. 
Latvijai ir jāražo, un ražotnēm 
jābūt Latvijas valsts pārval-
dījumā.

Katrā gadījumā 17. septembrī 
vēlētāju kopums ir devis lielā-
kas priekšrocības ZRP un SC. 
Vēlēšanas rāda, ka, iegūstot ie -
spēju atlaist Saeimu, sabiedrība 
stingri sodīja varaskāres un 
augstprātības nesējus Saeimā. 
Tie svītroti saskanīgi, tādējādi 
iegūstot labu pieredzi, ka varam 
iespaidot polītiku, ka spējam 
vienoties.

Vēlēšanu rezultāti bija pare-
dzami, un tomēr rezultāts tiek 
viļāts kā „karsts kartupelis”. Tas 
liecina, ka neviena no polī tis-
kajām partijām nebija izspēlēju-
si visus iespējamos variantus. 
Latvijā chroniski pietrūkst 
polītiskas domāšanas, kas pa -
redz  plānot  vairākus soļus uz 
priekšu. Sabiedrības reakcija 
rāda, ka daļai no tās grūti 
pieņemt SC vēlēšanu rezultātu 
un arī to, ka par to nobalsoja 
kaut arī neliela,  tomēr latviešu 
elektorāta daļa. Vēlēšanu rezul-

tāti liecina, ka sabiedrība prasa 
mainīt polītisko kultūru Latvi-
jā. Līdz šim dominēja etniskais 
dalījums balsojumos. Šodien 
vēlēšanu rezultātu var interpre-
tēt arī kā vēlmi dot iespēju 
piedalīties koalicijā SC un sa -
gaidīt no viņiem sociāli atbil-
dīgāku polītiku: lielākas rūpes 
par maznodrošinātiem, pensio-
nāriem un mazāk alkatības un 
ārēja spožuma demonstrējumus 
no deputātu puses. Tieši tas, vai 
SC būt koalicijā vai ne, liecinās, 
vai Latvijā saglabāsies divkopie-
nu sabiedrība, vai lēni sākas 
polītisko spēku sadarbība Lat-
vijas ekonomikas attīstībai. Sa -
protams, ka latviešus uztrauc, 
ka ar SC iekļaušanu koalicijā 
tūlīt pat sekos krievu valodas kā 
valsts valodas statuss un Latvijas 
lēna integrācija Krievijas spē -
cīgās ārpolītikas iespaidā. Taču 
vēlētāji tik ātri aizmirsuši, kā 
Latvijas polītika pagriezās Au -
strumu virzienā TP, ZZS un 
PLL spiediena iespaidā. 

Es jautātu – cik ilgi latvieši 
baidīsies no Lielā lāča, esot ES un 
NATO dalībvalsts? Varbūt laiks 
pieaugt? Un rausties ārā no smil šu 
kastes, kuŗā katrs grib būt galve-
nais. Vai  beidzot sa  pra  tī sim, ka, 
tikai kopā strādājot, sadarbojo-
ties, mēs varam attīstīt Latviju.

Dagmāra Beitnere,
kultūrsocioloģe, DR. sc. soc., 

LU Filozofijas un socioloģijas 
institūta

vadošā pētniece

Iznākumu paredzējām, kāpēc tomēr nevaram to akceptēt...

Godina komūnistu 
upuŗus Vašingtonā
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 

un Polijas vēstniecību diplomāti 
23. augustā nolika puķes pie 
Komūnistu upuŗu pieminekļa 
Vašingtonā, godinot totālitārā 
režīmā cietušos.

Bij. Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga (pa kreisi) 
un Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda vadītāja Sarma 
Muižniece Liepiņa

No kreisās: Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs, Igau-
nijas vēstniece ASV Marina 
Kaljuranda, bij. Latvijas Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Frei ber-
ga, ASV valsts departamenta 
pārstāve Maria Jovanoviča (Yo -
vanovitch), Lietuvas vēstnieks ASV Žigimants Pavilionis

Dzied apvienotais baltiešu koris

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs (pa kreisi) un Juris 
Poikāns

Latvijas vēstniecības Vašingtonā 
padomniece Vineta Mēkone (pa 
kreisi) ar kollēgām no Lietuvas 
un Igaunijas vēstniecības pie 
Komūnistu upuŗu pieminekļa 
Vašingtonā

V I E D O K L I S

Darbu Latvijas 
vēstniecībā ASV 

atstāj Juris Poikāns
Latvijas vēstniecībā Vašing-

tonā notika pieņemšana, kuŗā 
vēstniecības vadītāja vietnieks 
Juris Poikāns atvadījās no kol-
lēgām. Viņš atgriežas darbā 
Ārlietu ministrijā Latvijā. 
Vēstnieks Andrejs Pildegovičs 
pateicās Jurim Poikānam par 
ieguldīto darbu, stiprinot starp-
tautiskās attiecības. Juri Poikā-
nu darbā nomaina Jurijs Pog-
rebņaks. Vēstnieks arī iepa zīs-
tināja ar jaunām darbiniecēm, 
kuŗas nesen ieradušās Vašing-
tonā: padomniece Vineta Mē -
kone un konsule Ilze Vītuma.
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Tūristi lielpilsētā – svētība un posts
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Agrāk Losandželosā iece-
ļojušie tūristi  bija apmierināti, 
ja pasaulslaveno uzrakstu aug-
stu kalnā – Hollywood – 
nofotografēja no tālienes. Pa 
Holivudas bulvāri braucot, 13 
metru augstos burtus  redz no 
apmēram divu jūdžu attāluma. 
Taču pēdējos gados tūristi šim 
uzrakstam vēlas virzīties  arvien 
tuvāk, lai gan apkaimē dzīvojo-
šie viņus labāk redz ejam nekā 
nākam. Tūristi aiz sevis atstāj 
atkritumus, cigarešu galus, kas 
rada ugunsbīstamību, viņi iz -
raisa satiksmes sastrēgumu, 
daudzie auto sabojā ielu segu-
mu. Tāpēc arvien biežāk uz tu -
vējām ielām parādās uzraksti: 
Tourists go away!

Holivudas valdes ēkā iedzī-
votāju sanāksmē septembrī 
nebija vietas, kur nokrist ābo-
lam. Amatpersonas centās no -
mierināt satrauktos prātus, 
radās dažādas idejas. No vienas 
puses – neviens pret tūristiem 
nav noskaņots naidīgi, taču 
nedrīkst viņus aizskart un ap -
vainot. Bija ieteikumi novietot 
uzrakstus dažādās valodās, sa -
zināties ar navigācijas sistēmu 
izveidotājiem, no tūristu auto-
busiem iekasēt naudu, iekārtot Krisa Burdena installācija Urban Light

 Allegra Amtmane-Allisone pēc  uzvaras var smaidīt

tramvaju ceļu vai uzbūvēt ska-
tutorni tālāk no apdzīvotām 
vietām. 

Tūristi savukārt vietējo sū -
dzības nevēlas uzklausīt, jo viņi 
grib redzēt pasaulslaveno at -
rakciju un pie tās nofotografē-
ties, tātad pagaidām nekāda 
atrisinājuma vēl nav.

Kopš 2008. gada iebraucēji 
tikpat lielā mērā apbrīno un 
fotografē pie Losandželosas ap -
riņķa mākslas mūzeja Vilšīra 
bulvārī novietoto mākslinieka 
Krisa Burdena (Chris Burden)  
installācija ar nosaukumu 
Urban Light – 202 restaurētas 
čuguna ielas laternas, kādas 
pirms gadiem apgaimoja Lo  s-
andželosas un tās piepilsētas 
ielas. Tās tagad bieži redzamas 
filmās, televīzijas seriālos, rek -
lāmās, modes parādēs. Rīkots 
pat fotokonkurss par labāko 
installācijas attēlu, izdota grā -
mata, kuŗā ievietotas iesūtītas 
fotografijas, tās vāku rotā žūrijas 
izvēlētais labākais attēls. Starp 
gaismekļiem atstātas ejas, un  
pa tām pastaigājoties, jādomā 
par Hansa Andersena pasaku 
,,Vecā ielas laterna”.

Am

Jūlija izdevumā Hi-Fructose 
Magazine ievietota intervija ar 
Losandželosā dzīvojošo latviešu 
mākslinieku Krisu Lūisu (Kris 
Lewis), kuŗa personālizstāde 
David B. Smith Gallery Denverā 
izraisīja skatītāju un mākslas 
kritiķu ievērību.

Gleznotājam Krisam Lūisam
svarīga ir viņa latviskā izcelsme 

Mākslinieks skaidro, ka viņa 
nolūks ir ļaut skatītājiem pašiem 
atklāt modeļu paustās emocijas.

Losandželosas latviešiem nav 
noslēpums, ka bieži modelis 
Krisa Lūisa gleznās ir viņa mūza, 
aktrise Jūlija Plostniece. Viņš 
gleznojis arī savu tuvu draugu 
Vilhelma un Diānas Zaķu bēr-
nus Vili un Aleku, kuŗi citiem 
atgādinājuši skandinavus. K. Lū -
iss pastāsta, ka viņa draugi ir 
ārkārtīgi talantīgi, sirsnīgi, un 
viņam patīk novērot, kā aug un 
attīstās viņu bērni.

Uz jautājumu, kāpēc gan 

Allegra Amtmane-Alisona 
(Allison) astoņus gadus cīnījās, 
lai Losandželosas piepilsētā 
Rietumholivudā 1343 Laurel 
Ave saglabātu parku un seno, 
1915. gadā celto koloniālā stila 
ēku, ko vietējie sauca par Taru 
(tāpat kā plantāciju romānā 
„Vējiem līdzi”). Pilsētas valdes 
locekļi balsojot pēdīgi nolēma 
šajā ēkā izveidot 28 dzīvokļus 
vecļaudīm ar maziem ienā ku-
miem. Tāds bijis arī īpašnieces, 
2000. gadā 101 gadu vecumā 
mirušās Elsijas Veismanes mēr-
ķis. Allegra šajā ēkā 27 gadus 
īrēja dzīvokli. Sākotnējais pro-
jekts bija īpašumā nozāģēt 66 
kokus un apmēram 44 krūmus 
un apkārt senajai ēkai uzcelt 
u-veida trīsstāvu dzīvokļu ēku. 
Allegra kopā ar citiem aktī-
vistiem izveidoja grupu „Glāb-
sim Taru!”. Netrūka pretinieku, 
kuŗi Allegru apvainoja, izdo-
māja visādus melus, tika norauti  
„Taras” aizstāvju plakāti, trīs 
reizes sabojāts kāda aktīvista 
auto.

Allegra kopā ar citiem sāka 
tiesas prāvu pret pilsētu, bet  
projekta aizstāvji uz strīdus 

Latvietes cīņa,  glābjot 
„Taru”, vainagojās 

panākumiem

objektu tūristu autobusos veda 
vietējos krievus. Viņiem ie -
stāstīja, ka projektu īstenojot, 
būs iespēja iegūt lētus dzīvok-
ļus. Pilsētas valde piedāvāja 
Allegrai 45 000 dolaru, lai  beig-
tu kampaņu, bet viņa atteicās. 
Pilsētas valde savam projektam 
izdeva apmēram sešus miljonus 
dolaru un vairāk nekā 800 000 
dolaru  grupas „Glābsim Taru!” 
tiesas izdevumu segšanai. Tie-
sājoties pilsēta zaudēja projekta 
4,2 miljonu pabalstu. Pēc bal-
sošanas par labu grupas „Glāb-
sim Taru!” aktīvistiem pilsētas 
galva Džons Durans tikās ar Al -
legru pie slavenās ēkas. Elsijas 
Veismanes dēls Diks Veismans  
stāstīja, ka šajā mājā pirms 85 
gadiem dzimis, dzīvokļus, kuŗus 
īrēja Allegra un citi, izplānojis 
viņa tēvs īsi pirms Otrā pasaules 
kaŗa. Pilsētas valdes loceklis 
Džefrijs Prangs nosauca seno 
ēku un kokus tai apkārt par īstu 
Rietumholivudas dārgakmeni. 
Allegra, protams, ir priecīga par 
iznākumu: „Civīlkaŗs ir beidzies, 
tagad varam sākt rekonstrukciju. 
„Tarai” sāksies jauns laikmets.”

Am

Mākslinieks pastāsta, ka dzi-
mis Ņudžersijā, zīmēt viņu 
mācījis tēvs un māsa. Jau četru 
gadu vecumā viņa zīmējumi 
izcēlušies, salīdzinot ar līdzaudžu 
darbiem. Visvairāk viņam paticis 
uzturēties jūrmalā, vērot zvej-
niekus, burātājus, sērfotājus. 
Kriss Lūiss uzsveŗ, ka viņam ir 
svarīga viņa latviskā izcelsme. 
Latvieši ir stipri, lepni un strā-
dīgi, viņi apzinās savu dziļo 
saistību ar dabu, ļoti ciena savus 
māksliniekus un dzejniekus. 
Kriss studēja Mākslas universi tā-
tē Filadelfijā, izcilu paidagogu 
vadībā apgūstot dažādas glez-
nošanas technikas. Visvairāk 
viņš iecienījis eļļas krāsas.

Skatītāji jau ievērojuši, ka 
daudzās viņa gleznās attēloti mo -
deļi, kuŗiem ir līdzīga kvalitāte 
un kuŗu emocijas analoģiskas. 

Amerikas afrikānim, gan sie-
vietei citā gleznā ir vienādas kak-
larotas, kas attēlo zibeni, Kriss 
atbild, ka latviešu kultūrā zibens 
un pērkons raksturo spēku un 
savos darbos viņš bieži izmanto 
simbolus, kuŗi palīdz atklāt 
cilvēku personību. 

Līdzās gleznošanai Krisam 
Lūisam vissvarīgākā ir viņa ģi -
mene, draugi, daba.

Nākamās mākslinieka izstādes 
paredzētas Ņujorkā Arcadia 
Gallery, Čikāgā Zolla Lieberman 
Gallery un Denverā atkal David 
B. Smith Gallery.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
SC nemet plinti krūmos

Pēc labējo partiju panāktās vie-
nošanās par jauno koaliciju, at -
stājot Saskaņas centru (SC) opo-
zicijā, SC nav metis plinti krūmos. 
LNT raidījumā 900 sekundes viens 
no SC līdeŗiem Nils Ušakovs pa  zi-
ņoja,  ka partija vērsīsies pie Valsts 
prezidenta Andŗa Bērziņa, lai 
skaid rotu, ka šāda koalicija nav 
iespējami labākā un ka tai nav 
perspektīvas. Ušakovs intervijā 
uz  svēra, ka SC izmantos visas par-
lamentārās tiesības, lai prezidentu 
pārliecinātu, ka šāda koalicija ne -
būs ilga un dzīvotspējīga. Iecerē-
tajai koalicijai ir neliels vairākums, 
tāpēc būs grūti ne tikai veikt ie -
cerētās reformas, bet arī ikdienas 
darbus. „Mūsu piedāvājums pa -
liek nemainīgs – labākā koalicija ir 
SC, Vienotība un Zatlera Reformu 
partija,” teica Ušakovs. Viņš arī 
pauda viedokli, ka ZRP izvēli par 
labu Nacionālajai apvienībai,      
starp citu, izšķīris ministru port-
feļu skaits. Zatlera Reformu par-
tijai, lai mainītu viedokli, nevaja-
got nekādus tankus, to varot no -
pirkt ar vienu ministra portfeli. 
Tas nav galvenais iemesls, bet ir 
viens no iemesliem, kas ietekmējis 
lēmuma pieņemšanu.

Savukārt ZRP līderis Valdis Zat-
lers intervijā 900 sekundēm norā-
dīja, ka Ušakovs alojas par mi nis-
t ru portfeļu skaita lielo nozīmi  
koalicijas veidošanā. Par ministru 
portfeļu sadalījumu līdzšinējās 
koa licijas sarunās neesot runāts.

***
Neizdodas izveidot 

četru partiju koalicijas 
modeli

Pēc Zatlera Reformu partijas 
(ZRP), Vienotības un Saskaņas 
centra (SC) trīspusējās tikšanās 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis atzina, ka četru partiju 
koalicijas modelis un mazākum-
valdības izveidošana modelī “2+2” 
nav reāla un bezgalīgi turpināt šā -
das sarunas ir bezjēdzīgi. Viņš  ai -
cināja atgriezties pie trīs partiju 
koalicijas apspriešanas. Modelis 
“2+2” nozīmēja - ZRP un Vieno-
tība veidotu mazākuma valdību, 
bet ar Nacionālo apvienību un SC 
tiktu slēgti sadarbības līgumi. Vie-
notība  oficiāli piedāvāja izveidot 
“nacionālās saliedēšanās” koali-
ciju, kuŗā starp četrām partijām 
būtu abi ideoloģiskie pretinieki - 
SC un Nacionālā apvienība VL/
TB/LNNK. Nacionālā apvienība 
solīja neatbalstīt valdību, kuŗā 
būtu SC ministri, savukārt SC ne -
redzot jēgu atbalstīt valdību bez 
saviem ministriem tajā.

***
Jautājums par tautas 

vēlētu prezidenta 
nododams tautas 

nobalsošanai
Līdz šim Vienotība nebija atbal-

s tījusi Saeimā virzītās iniciātīvas 
par tautas vēlētu prezidentu. Tagad 
Zatlera Reformu partija (ZRP) un 
Vienotība savos priekšlikumos un 
konsultācijās par valdības koali-
cijas modeli Saskaņas centram 
(SC) un Nacionālajai apvienībai 
Visu Latvijai!/Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK (VL/TB/LNNK) pie-

dāvājusi likumprojektus par tau -
tas vēlētu Valsts prezidentu iz -
strādāt līdz nākamā gada vidum. 
Jautājums par Valsts prezidenta 
ievēlēšanas kārtības maiņu ir no -
dodams tautas nobalsošanai. Tas 
jāskata saistībā ar prezidenta funk-
ciju precīzēšanu. Tomēr Vienotības 
ieskatā Valsts prezidenta pilnvaru 
paplašināšana drīkst notikt tikai 
saskaņā ar parlamentārās repub-
likas principiem. Vienotībā priekš-
likums par tautas vēlētu prezi-
dentu ir darba kārtībā jau kopš 
apvienības dibināšanas un arī 
pašlaik. Tautas nobalsošanu par 
tautas vēlēta Valsts prezidenta in- 
s titūtu piedāvāts sarīkot ne vēlāk   
kā 2013. gada martā kopā ar pa š - 
valdību vēlēšanām. Ja pavalstnieki 
tautas nobalsošanā atbalstītu 
Valsts prezidenta tiešu ievēlēšanu, 
nepieciešamie Satversmes gro zī-
jumi tiktu virzīti izskatīšanai 
Saeimā no 2013. gada marta līdz 
2014. gada martam. Līdztekus 
Satversmes grozījumiem par tau-
tas vēlētu prezidentu piedāvāts 
sagatavot un pieņemt Satversmes 
grozījumus par valsts pienākumu 
nodrošināt latviešu valodas, nā  ci-
jas un kultūras pastāvēšanu.

***
Rubika paziņojums

Aģentūra BNS izplatījusi Saska-
ņas centra valdes locekļa Alfrēda 
Rubika paziņojumu Krievijas iz -
devuma Rossijskije vesti tīmekļa 
pielikumā Riga.Rozvesty.RU par 
koalicijas veidošanu. Rubiks saka: 
„Saskaņas centra valde, kuŗas sa -
stāvā es darbojos, SC līderi Nilu 
Ušakovu nav pilnvarojusi ne oku-
pācijas atzīšanai, ne arī sarunām 
par okupācijas atzīšanu. Nav pie-
ļau jama Saskaņas centra iesaistīša-
nās valdībā, maksājot par to tik 
apkaunojošu cenu kā okupācijas 
atzīšana. Mana pozicija ir nemai-
nīga – nekādas okupācijas nebija. 
Padomju kaŗaspēks Latvijā ienāca 
ar varas iestāžu atļauju.“ 

***
Izdod Muižnieci 

kriminālvajāšanai
Satversmes tiesa (ST) nolēma 

pēc Ģenerālprokurātūras ierosi-
nā juma dot piekrišanu krimināl-
vajāšanas sākšanai pret konstitū-
cionālās tiesas tiesnesi Vinetu 
Muižnieci. Lēmums ST jāsagatavo 
trīs darba dienu laikā un jānosūta 
Ģenerālprokurātūrai.

Saskaņā ar ST likumu lēmuma 
pieņemšanai par ST tiesneša iz -
došanu kriminālvajāšanai nepie-
cie šams visa tiesnešu sastāva ab -
solūtais balsu vairākums. Ja ST ir 
piekritusi kriminālvajāšanas sāk-
šanai pret ST tiesnesi, šī tiesneša 
pilnvaras ir apturētas līdz brīdim, 
kad stājas spēkā tiesas spriedums 
attiecīgajā krimināllietā vai attie-
cīgā krimināllieta tiek izbeigta.         
ST likums arī noteic, ka ST ties-
nesis zaudē savu amatu, ja ir no -
tiesāts par nozieguma izdarīšanu 
un spriedums stājies likumīgā 
spēkā.

Bijušais ST priekšsēdis Aivars 
Endziņš pauž viedokli, ka Vinetas 
Muižnieces izdošana krimināl va-
jāšanai ir pirmais šāds gadījums 
Latvijas un arī Eiropas praksē. 
Turklāt šajā lietā zināma atbildība 
jāuzņemas arī pašai Saeimai, kas 

apstiprināja Muižnieci tiesneša 
amatā. „Vaina jāuzņemas arī li -
kum devējam, jo ne jau Satversmes 
tiesa izvēlas tiesnešus, to dara 
Saeima,” norādīja Endziņš. Viņš 
uzsvēra, ka jau sākotnēji bijušas 
bažas par Muižnieces “polītisko 
angažētību, jo viņa bija ne tikai 
Tautas partijas vienkārša biedre, 
bet arī frakcijas un komisijas va -
dītāja. Pēc Endziņa domām, neat-
karīgi no tā, vai tiesa Muižnieci 
atzīs par nevainīgu, būs bažas par 
nevainojamu reputāciju, kādai 
jābūt ST tiesnesim. Muižniece ne -
varēs atgriezties Satversmes tiesā, 
ja arī kriminālprocess pret viņu 
tiks izbeigts. Tikai tiesa lemj, vai 
cilvēks ir vainīgs vai ne.

***
Ievēlē jaunu 

airBaltic valdi
Aviosabiedrības airBaltic akcio-

nāri amatos apstiprināja jaunu 
airBaltic padomi, kas iecēla jaunu 
aviosabiedrības valdi. Par jauna-
jiem valdes locekļiem kļuvuši ta -
gadējā airBaltic operātīvās vadī -
bas direktore Laila Odiņa un fi -
nancists Vitolds Jakovļevs. Trešais 
valdes loceklis tiks apstiprināts 
visdrīzākajā laikā. Ilggadējais           
airBaltic vadītājs Bertolts Fliks 
savu amatu atstāja.

***
ASV un Latvijas 

sadarbības paraugs
Saskaņā ar ASV Bruņoto spēku 

Virspavēlniecības Eiropā Civīlās 
sadarbības programmu, sadar-
bojoties ASV vēstniecības Aiz  sar-
dzības sadarbības birojam, Latvi-
jas Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestam (VUGD), kā arī 
ASV Armijas inženieŗu korpu-
sam,  noslēgti trīs līgumi par asto-
ņu Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta staciju remontdar-
biem Aizkrauklē, Līvānos, Ķei pe-
nē, Gulbenē, Strenčos, Valkā, Lie-
pājā un Ventspilī. Kopējā summa 
ir vairāk nekā divi miljoni dolaru. 
Līgumi par darbu veikšanu tika 
noslēgti ar  diviem Latvijas uzņē-
mumiem – SIA Ekers un piln sa-
biedrību Koger un Partneŗi. Vei-
camo darbu apjoms ir atšķirīgs - 
depo garāžu vārtu un jumta no -
maiņa Strenču un Līvānu depo, 
jaunu garāžu celtniecība Aiz-
kraukles un Gulbenes depo. Dar-
bus plāno  pabeigt līdz 2012. gada 
rudenim.

Viens no pirmajiem līdzekļus 
atjaunošanai saņēma Madonas 
VUGD depo.  ASV vēstniece Lat-
vijā Džūdita Gārbere 17. maijā 
piedalījās depo atklāšanas cere-
mo nijā un atzina, ka  šo projektu 
rezultātā tiek ievērojami uzlabota 
to reģionu drošība, kuŗus apkal -
po ugunsdzēsēju depo. „Tas ir    
lielisks un uzskatāms ASV un 
Latvijas sadarbības paraugs!” teica 
ASV vēstniece.  

***
Latvijas balsojums pret 

Palestīnu
ANO Izglītības, zinātnes un kul-

tūras organizācijā (UNESCO) no -
tika balsojums par Palestīnas 
uzņemšanu šajā organizācijā. Lat-
vija bija viena no četrām valstīm, 
kas UNESCO izpildkomitejā bal-

soja pret Palestīnas lūgumu uz -
ņemt to šajā starptautiskajā orga-
ni  zācijā ar dalībvalsts tiesībām.

Latvijas pārstāve UNESCO Sa -
nita Pavļuta-Deslandes Latvijas 
poziciju skaidroja tādējādi, ka 
pašreiz nav īstais laiks piepildīt šo 
Palestīnas vēlmi.

***
 Vēsturnieku komisija 

sāks darbu 14. 
novembrī

Šogad jūnijā LU profesors Inesis 
Feldmanis un Valsts prezidenta 
padomnieks vēstures jautājumos 
Antonijs Zunda Maskavā ar div-
pusējās komisijas vadītāju no 
Krie vijas akadēmiķi Aleksandru 
Čubarjanu vienojās, ka pirmā 
kopīgā komisijas sēde notiks Ma s- 
 kavā. Tagad panākta vienošanās, 
ka Latvijas un Krievijas vēsturnie-
ku komisija uz pirmo sēdi plāno-
jusi sanākt 14. novembrī.  Krievijas 
puse atsūtījusi  to savu pārstāvju 
sarakstu, kuŗi darbosies komisijā. 
Tajā būs divi līdzpriekšsēži – no 
Latvijas Inesis Feldmanis, no Krie-
vijas – Aleksandrs Čubarjans.

Pirmajā komisijas sēdē plānots 
apstiprināt statūtus, vienoties par 
pētījamo tematu un izveidot pēt-
nieciskās grupas. Vienošanās pa -
redz vispirms izskatīt Latvijas un 
PSRS polītiskās, ekonomiskās un 
kultūras attiecības pag. gs. 20. – 
30. gados.

***
KNAB pateicas par 

uzticību
Apritējuši deviņi gadi, kopš 

dibināts Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas birojs (KNAB). 

Svinot iestādes jubileju, KNAB 
priekšnieka pienākumu veicēja 
Juta Strīķe uzsveŗ, ka KNAB aug-
stu vērtē sabiedrības ieguldījumu 
cīņā pret korupciju, jo tā nav 
iespējama bez iedzīvotāju uzticē-
šanās. Ar  sabiedrības atbalstu un 
KNAB darbību šajos deviņos ga -
dos korupcijas novēršanā un ap -
kaŗošanā ir sasniegts ievērojams 
progress, mazinot koruptīvas rī -
cības iespējas, norāda Strīķe.

***
Atrod Virsaiti 

Pie kādas Somijas salas atrasts 
Otrā pasaules kaŗa laikā nogri-
mušais Latvijas Kaŗa flotes kuģis 
Virsaitis, portālam Delfi apstip-
rināja Aizsardzības ministrijas 
(AM) Militāri publisko attiecību 
departamenta direktors Airis 
Rikveilis.

Šobrīd AM esot zināms pats 
fakts, ka kuģis atrasts, bet precīzu 
vietu ministrija sola noskaidrot 
visdrīzākajā laikā. Rikveilis arī pie-
ļāva, ka Latvijas ūdenslīdēji dosies 
apskatīt kuģi.

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto 
spēku informāciju Virsaitis ir pir-
mais Latvijas Kaŗa flotes kuģis,    
kas ūdenī tika nolaists 1921. gada        
12. jūnijā, bet vēlāk veica flagkuģa 
funkcijas. 20.-30. gados Virsaitis 
veicis valsts reprezentācijas brau-
cienus, piedalījies kaŗa flotes 
manevros.

Otrā Pasaules kaŗa laikā PSRS 
kaŗa flotes sastāvā kuģis aizstāvē -
jis Ļeņingradu. 1941. gada 2. de -
cembrī, evakuējot Sarkanās ar -
mijas daļas no Hanko pussalas 
kaŗa bazes Somu jūras līcī, Virsai-
tis uzskrēja uz mīnas un nogrima.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

Desmitā oktobŗa 
vakarā ziņas vēstīja, 
ka pēc trīs nedēļas 
ilgušām smagām 
sarunām nolemts, 
ka koaliciju veidos 
Zatlera Reformu 
partija (ZRP) un 

Vie notība kopā ar Nacionālo 
apvienību (NA), opozicijā atstā-
jot gan vēlēšanu uzvarētāju Sa -
skaņas centru (SC), gan parla-
mentā vismazāk pārstāvēto po -
lītisko spēku Zaļo un Zemnie - 
ku savienību (ZZS). Šādā trīs 
partiju koalicijā būs 56 depu -
tāti. Savukārt Valsts prezidents   
ir solījis jaunās valdības vadī -
tāju, kas acīmredzot būs Valdis 
Dombrovskis, nosaukt 11. Saei-
mas pirmajā darba dienā. Šķiet, 
beidzot miers mājās un Latvija 
var cerēt uz normālu dzīvošanu.

Tikmēr SC līderis Nils Uša-
kovs neatmet cerības, ka viņa 
pārstāvētais polītiskais spēks vēl 
varētu nonākt pie varas, un      
publiski paspējis paziņot, ka      
SC vēlētāji varētu vērsties pie 
Valsts prezidenta Andŗa Bērzi -
ņa ar lūgumu neatbalstīt koali-
cijas modeli, par kādu ir vie-
nojusies Zatlera reformu partija 
(ZRP), Vienotība un Nacionālā 
apvienība. Edmunds Sprūdžs  
no ZRP, līdzīgi kā Valdis Zat -
lers, joprojām turas pie ieskata, 
ka efektīvākā iespējamā valdība 
būtu tāda, kuŗā strādātu Saska-
ņas centrs. Vārdu sakot, ne Zat-
lers, ne Ušakovs un viņu līdz-
gait nieki savus uzskatus un pār-
liecību nav mainījuši, tikai ap -
stākļi neļauj īstenot savus plānus 
tūlīt un tagad.

Vērojot partiju sarunas trīs 
nedēļu gaŗumā, rodas jautājums, 
uz kuŗu īstas atbildes nav, – ko 
un kāpēc grib polītiķi? Tradi-
cionālā atbilde, protams, ir -  
polītiķi grib varu  un tai līdzi 
nā  košo ietekmi un naudu. To -
mēr šajā laikā ir pateikts un 
darīts daudz  kas tāds, ko bieži   
ar varaskāri vien izskaidrot 
nevar. Patiesībā partiju cīkstiņi 
pēc ārkārtas vēlēšanām atgādi -
na rāmu upīti, kuŗas ūdens pir-
majā brīdī izskatās tīrs un dzidrs 
un kuŗas gultne ir klāta ar gai-
šām smiltiņām. Bet, tikko upes 
gultni grib padziļināt, virspusē 

Cik jauki, ka 
pirmdienas - 10. 
oktobŗa vēlā va  ka-
rā Valdis Zat lers 
nāca pie prā ta, un 
nekādi tan ki vairs 
nebija va  jadzīgi, 

lai Saska ņas centrs (SC) paliktu 
ārpusē   un latviskā trijotne - 
Vienotība, ZRP un Na  cio nālā 
apvienība, sastiķējot gana 
prāgmatisku un prātīgu vieno-
šanos, izveidotu da  bisku trijotnes 
koaliciju ar 56 mandātiem. Lai nu 
atskan, kā reiz ieminējos, Dom- 
b rovska maršs - līdzšinējais val-
dības galva arī turpmāk, cerams, 
būs lietaskoks. 

Iztika bez tankiem – uzvarēja valstiskums

Poļiem ir tāds grūti tulkojams 
jēdziens - racja stanu. Latviski 
tas būtu apmēram tā: atbildīgs 
valstiskums. Varam būt priecīgi 
par to, ka šī valstiskas atbildības 
apziņa uzvarējusi. 

Kad rakstu šīs rindiņas, amatu 
sadale - prasti izsakoties, andele, 
vēl nav iesākusies. Un te nu ma -
nai necilajai personai „niez       
pirksti” - nu kā lai pārliecina Zat-
leru un Āboltiņu svarīgu mi  nis-
t riju priekšgalā izraudzī  ties lojā-
lus un kompetentus Lat vijas 
skaitā lielās krievu kopie nas 
pārstāvjus: Vjačeslavam Dom  - 
b rovskim uzticēt finances, 
Aleksejam Loskutovam tieslietas. 

Tas apklusinātu ņurdēšanu par 
etnisku diskrimināciju un būtu 
izcila ārtava Latvijas tēla spod-
rināšanā. Galu galā SC elekto-
rātam svarīgi bija dabūt kriev-
valodīgos valdībā, pie varas svi-
rām un kloķiem. To viņi tādā 
gadījumā dabūtu.

Neatbildēts paliek jautājums: 
kas tai naktī no 30. septembŗa       
uz 1. oktobri lika Valdim Zat-
leram ņemt mutē šos vārdus - 
“mums tikai ar tankiem var likt 
mainīt lēmumu” par SC uzņem-
šanu koalicijā? Kāds velns šo vīru 
dīdīja? Vai viņu tonakt inspirēja 
kāds spiediens, kuŗa ģeneze un 
īstā daba ir miglā tīta? 

Varētu tagad teikt, ka jautā-
jums „izsmelts”. Pozitīvas me -
tamorfozes rezultātā Valdis          
Zat lers tik tikko paglābās no  
Kai na zīmes jeb kangara 
„goda”...

Abi U - Urbanovičs un baby-
sface Ušakovs – tagad ir briesmīgi 
nikni: krieviski rvut i mečut.

Teju, teju SC bija viens no var-
tuŗiem un būtu varējis koalici -   
jas ietvaros šantāžēt ZRP un 
Vienotību - bet nu nekā! 

Portālā www.rus.delfi.lv kāds 
krievvalodīgais, vārdā Michails 
Hesins jau 10. oktobrī paguva 
brīdināt un draudēt: sak, ja nu 
“visreprezentātīvākā frakcija” 

paliks aiz borta, tad tas nozīmētu, 
ka veltīgi bijuši 40% Latvijas ie -
dzīvotāju (!) pūliņi izdabāt pā -
rējiem 60 procentiem. Ja nu 
neiznāk eksistēt vienkop, tad 
jāmeklē tiesiski (!) ceļi, lai 
eksistētu savrup. Hesins liek       
saprast - pašiem savas naudas 
zīmes, pašiem sava kārtība. 
Vārdu sakot - kaut kāds kroplīgs 
“beļģiskums”.

Nekas, lai SC vadība paciešas 
trīs gadiņus opozicijā un lai labi 
padomā, kāpēc pamattautas vai-
rākumam viņi modina šaubas 
un aizdomas.

Franks Gordons

PUTAS UN SĀRŅI
uzpeld sārņi un netīrumi, – iz -
rādās, zem baltajām smiltīm ir 
slēpušies atkritumi, saplēsti stik-
li un sarūsējuši dzelzs gabali. Ar 
ārkārtas vēlēšanās Saeimā 
iekļuvušajām partijām ir noticis 
līdzīgi, jo, sākot sarunas par val-
dības veidošanu, Latvijas, tautas, 
cilvēku intereses it kā nemanā -
mi ir pakāpušās malā, dodot 
vietu ambīcijām un dažādai gri-
bēšanai.

Daļu darītā un runātā var 
izskaidrot ar pieredzes trūkumu 
un muļķīgu ideālismu. Piemē-
ram, nu jau kā anekdots skan 
stāsts par savulaik no Vienotības 
aizgājušā Klāva Olšteina (viņš 
bija arī starp ZRP dibinātājiem) 
zaudēto uzticību ZRP valdes 
acīs. Vietā atgādināt, ka Olšteins 
bija  Zatlera labā roka un bau -
dīja pilnīgu uzticēšanos, lai gan 
vairāki polītikā zinīgi cilvēki 
Zatleru brīdināja par Olšteina 
patiesajiem mērķiem. Tagad nu 
beidzot ZRP ir pamanījusi, ka 
minētā „labā roka” ir Vienotības 
naudas maciņa turētāja un pe -
lēkā kardināla Jaunupa ielikte-
nis. Lasu portālā pietiek.com 
rakstīto un no sirds brīnos: vai 
tiešām tas kādam ir bijis jau-
nums?  Kad gados jaunais Vie-
notības polītiķis Klāvs Olšteins 
2. jūnijā, kā bija solījis, nolika 
savu 10. Saeimas deputāta man-
dātu un izlēma pamest Vieno-
tību, jo Valdis Zatlers todien 
netika pārvēlēts Valsts preziden-
ta amatā, viņš savu polītisko 
nākotni bija nolicis pie ekspre-
zidenta kājām. Zatlers tādu 
teātrālu upuri novērtēja, piezva-
nīja Olšteinam un uzaicināja 
viņu kļūt par vienu no savas 
jaunveidojamās partijas kodola 
cilvēkiem. Zināms, ka jau to- 
brīd Zatleram bijuši zināmi vie-
dokļi par Olšteinu kā par cil-
vēku, kuŗš pārstāv Vienotības 
pelēkā kardināla Edgara Jaun-
upa intereses. Tieši Olšteinam 
ZRP pirmajās nedēļās bija uz -
ticēta jaunveidojamās partijas 
kadru atlase. Daži partijas ko -
dola cilvēki tagad neoficiālos 
izteikumos par to pauž nožēlu, 
skaidrojot, ka laika trūkums un 
vēlme ticēt jaunam sākumam 
nav ļāvuši uzreiz atklāt visus   
patiesos nolūkus. Neformālās 

sarunās Olšteins nekad nav slē-
pis galveno iemeslu, kāpēc viņš 
aizgājis no Vienotības, - ne Jaun-
ups, ne partijas līdere Solvita 
Āboltiņa nav varējuši viņam 
garantēt polītisko nākotni pēc 
ārkārtas vēlēšanām. Pats savas 
ievēlēšanas izredzes viņš bija 
vērtējis kā pusi uz pusi, toties 
„zem eksprezidenta Zatlera 
karoga tās bija gandrīz drošas”. 

Tas, kas visā šajā stāstā pa -
tiešām satrauc, - ZRP līderim 
acīmredzot pie labās un kreisās 
rokas, tāpat kā pie labās un krei-
sās auss, ir iekārtojušies padom-
devēji,  kuŗu patiesos nodomus 
atliek vienīgi minēt, bet partijas 
vadītājs pats joprojām lāgā ne -
saprot, kas ir kas. Tiesa, neat bil-
dēts paliek jautājums - kāpēc 
Zatleram tik izmisīgi un neprā-
tīgi vajag valdībā SC? Vai polī-
tiķis ir pārliecināts, ka promas-
kaviskais SC ir garants sabied-
rības saliedēšanai un jaunas, 
labākas dzīves sākumam Latvijā? 
Vai pieņēmums, ka SC ir mo -
derna, krieviska partija, kas 
nesēž vecajos Staļina ierakumos, 
ir muļķības vai savtīgu interešu 
radīts? Jo runa jau ir nevis  par 
to, ka Latvijā nedrīkst valdībā 
strādāt krievu tautības cilvēki, 
bet gan par to, ka valdībā nav 
vietas tiem, kas būtībā neatzīst 
ne Latviju, ne latviešu tiesības.

Ja raugāmies uz polītiskajām 
duļķēm, kas uzvandītas kopš 
vēlēšanām,  jāatzīst, ka daudz la -
bāk par ZRP neizskatās arī Zat-
lera mīluļi SC. Jūtot iespēju tikt 
valdībā, SC bija gatavs piekāp -
ties jebkuŗā jautājumā, pat spēja 
izdvest, ka okupācija tomēr ir 
bijusi. Pēc tam gan zatlerieši ar 
saskaniešiem vienojās, ka „oku-
pācija ir bijusi, bet okupantu 
nav”, taču aizliegto vārdu „oku-
pācija” SC tomēr izteica. 

Visnaskākā visā ūdens duļķo-
šanā tomēr ir  Vienotība– sākumā 
sapņoja par SC, tad gribēja 
„grābt kvēlošas ogles” ar svešām 
rokām, sak, lai jau Zatlers ir tas, 
kuŗš paņem SC, un beigās, kad 
juta – vēlētāji ir sašutuši un pašā 
Vienotībā arī draud šķelšanās, 
pēkšņi kļuva  ļoti nacionāli no -
skaņoti ļautiņi. Dombrovskis  
pat pabīdīja sāņus Solvitu Ābol-
tiņu, vairs neļaujot viņai būt par 

sarunu vedēju no Vienotības pu -
ses un skaidri pasakot, ka Ābol-
tiņai amatu nebūs ne valdībā, ne 
Saeimā. Atliek cerēt, ka tāds 
lēmums nav bijusi tikai mirkļa 
varonība, kas izplēnēs zem Jaun-
upa, Āboltiņas un viņu kvēlāko 
līdzskrējēju spiediena.

Vienīgā, kas nemainīja savus 
uzskatus ik pēc dažām stundām, 
līdz šim ir bijusi Nacionālā 
apvienība. Patiesības labad gan 
jāteic, ka vienu brīdi izskatījās, 

ka NA nemaz valdībā negrib 
būt, jo ērtāk ir sēdēt opozicijā un 
vairot savu piekritēju skaitu – tā 
sacīt, ir izdevīgi tēlot baltos eņ -
ģeļus uz netīrās polītikas fona.

Lai kā būtu bijis, šobrīd vie-
nošanās, kaut trausla, ir panākta. 
Tāpēc nozīmīgi būtu redzēt, par 
ko tad visi trīs polītiskie spēki ir 
vienojušies, bet solījumu un 
apņemšanos analize jau ir cita 
komentāra uzdevums.

Sallija Benfelde 

N E D Ē Ļ A S  C I T Ā T S

Valsts kontroliere Ingūna 
Sud raba intervijā  Dienai snie-
dza savu redzējumu par mūsu 
valsts ekonomiskajām un po -
lītiskajām problēmām. Sud ra-
bai jautāja, kāpēc Latvijas po -
lītikā ir vēlēšanās  manipulēt ar 
skaitļiem, kā arī – ko nozīmē 
būt brīvam cilvēkam. 

Viss atkarīgs no tā, ko valsts 
polītikā saprot ar pamatmērķi. 
Ja pamatmērķis ir kāds budžeta 
deficita lielums, pārskaitītā 
nau  da, pārskats, kuŗā ir redza-
ma pārskaitīta nauda, - tad arī 
ar tādām metodēm valsts tiek 
vadīta. Budžeta deficita lielums 
ir būtisks, mums ir jārēķinās ar 
to, kā varēsim atdot  naudu, ko 
aizņemamies, taču tas nav 
pašmērķis.

Protams, nevar akli aizņem-
ties, tomēr, ja mēs redzam, ka 
mums ir vajadzīgs būtiski lie lāks 
parāds, tāpēc ka mums vajag 
ieguldīt noteiktās nozarēs, radīt 
darbavietas un tas mums vēlāk 
ļaus atdot parādu, - tā bū  tu 
pārdomāta, mērķtiecīga dar bība 
budžeta deficitu palieli nāt.

Ja jūs aicinātu veidot valdību, 
vai jūs piekristu kļūt par Lat-
vijas Ministru prezidenti?

Es šādas sarunas pilnīgi no -
lieku malā. Tāpēc, ka tikko ir 
ievēlēti jauni polītiķi. Preziden-
tam ir jānoliek žagaru bunte 
sev blakus, lai polītiķiem atgā-

Par valsti, par kopīgo 
labumu domājot

dinātu, ka viņiem ir jāspēj vie-
noties par kopēju valsts attīstī-
bu. Mūsu vidējie ienākumi 
pašlaik ir 52% no ES vidējā 
līmeņa. Kāpēc lai mēs būtu 
no lemti būt visādā ziņā nomale 
visiem? Es gribu redzēt, lai 
mūsu valstī būtu cits labklājības 
līmenis, lai mēs būtu lepni par 
savu valsti, lai cilvēki šeit varētu 
atgriezties. Tiem ir jābūt mēr-
ķiem. Ja polītiķu īstenie mērķi 
ir tikai sakombinēties, kuŗš 
kuŗu krēslu iegūst, zaudētāji 
gaŗākā posmā ir paši pašlabu-
ma meklētāji. Vai tiešām arī 
jaunajiem polītiķiem ir tik ļoti 
grūti domāt par valsti, par 
kopīgo labumu?

Jūs esat ārkārtīgi liela ideā-
liste?

Nevar dzīvot, redzot tikai 
melno un kaisot sev pelnus uz 
galvas. Tā mēs paši sev tās 
nelaimes pievelkam. Ir jāattīrās 
no visa melnā, no ļaunā. Ir 
jābūt brīvam cilvēkam. Ja cil-
vēks ir brīvs, viņam ir gan ra -
došā domāšana, gan veiksme. 
Tikai brīvs cilvēks var būt lai-
mīgs. Cilvēki tāpēc arī ir nelai-
mīgi, ka viņi nav brīvi – dažādās 
izpratnēs nav brīvi. Ir izdarījuši 
kaut ko sliktu, pieņēmuši nepa-
reizus lēmumus. Taču tas neno-
zīmē, ka cilvēks ir notiesāts uz 
visu mūžu. Ir jāatbrīvojas no 
važām.
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Latvieši pasaulē – ar savu dzīvi, savu smeldzi un savu Latviju
Ar vēstnieku Rolandu Lappuķi tikās Ligita Kovtuna

Rolands Lappuķe

Jūsu amata oficiālais nosau-
kums ir visai gaŗš – īpašo uzde-
vumu vēstnieks [diasporas jau-
tājumos]. Varbūt sauksim jūs 
tā vienkārši – par trimdas vēst-
nieku! Kāds ir jūsu galvenais 
darbības lauks?

Trimda jau īstenībā ir bei-
gusies, diaspora ir atbilstīgāks 
vārds, tas aptveŗ bijušo trimdu 
un visus tos Latvijas iedzīvotājus, 
kas šobrīd mīt ārzemēs. Un sa -
darbība ar viņiem  ir mans gal-
venais darbības lauks. Pārstāvu 
arī Latviju starptautiskajā darba 
grupā, kas nodarbojas ar holo-
kausta jautājumiem. 

Kā zināms, Ārlietu ministrijai 
ir sadarbības memorands ar Pa -
saules brīvo latviešu apvienību 
(PBLA), kas, būdama pati lielākā 
un vislabāk organizētā ārzemju 
latviešu organizācija, apvieno vi -
sas latviešu apvienības pasaulē, 
un ar šīs organizācijas starpnie-
cību galvenokārt tiek īstenoti arī 
mani darba pienākumi. Taču 
šobrīd tikpat svarīgs uzdevums 
man ir darbs ar tiem diasporas 
tautiešiem, kas nav „organizē-
jušies” – nav vēl izveidojuši bied-
rības un apvienības. Jo vairā-
kums latviešu jaunajās mītnes 
zemēs gluži psīcholoģiski tiecas 
cits pie cita, vēlas tikties. Jau top, 
piemēram, Latviešu apvienība 
Spānijā, kuŗā gan ir tikai daži 
des miti biedru. (Reģistrēti šobrīd 
Spānijā ir ap 5000 Latvijas iedzī-
votāju.) Drīzumā kopā ar Eiro-
pas Latviešu apvienības (ELA) 
vadību došos uz Īriju, kur tikšos 

ar kādām astoņām turienes lat-
viešu biedrībām. Vēlos viņiem 
nest vēsti, ka Latvija ir ieintere-
sēta viņu likteņos, lai arī šobrīd 
šie cilvēki ir izvēlējušies dzīvot 
tur, jo viņiem tā ir vieglāk 
izdzīvot. 

Prezentējot trīs ministriju – 
Ārlietu, Kultūras un Izglītī -      
bas - sadarbības memorandu 
par diasporu, kultūras minis-
tre Ēlerte teica: ”Mums jā -
aicina latvieši atgriezties un 
jāveicina viņu atgriešanās Lat-
vijā, tomēr jāatceras, ka atvēr-
tajā 21. gadsimta pasaulē cil-
vēki ir mobili un kāda tautas 
daļa paliks dzīvot ārpus Lat-
vijas...” Vai jūs esat optimistis-
kāks? 

Un kas tad Ēlertes teiktajā tik 
pesimistisks?! Protams, pasaule 
ir vaļā un Latvija ir tās daļa, un 
tas ir normāli. Latvija bija vaļā 
Hanzas savienības laikā, pat        
cara laikā tā bija vaļā vairāk  nekā 
tolaik - padomju gados, kad Kur-
zemes jūrmalā tika pētītas pē -
das smiltīs – vai kāds nav atkal 
izmucis! Tas taču bija nenor -
māli, ka Baltijas jūra bija kā žogs. 
Šai sakarā atminos Lailas Pa -
kalniņas lielisko filmu „Kurpe”, 
kur ar humoru – ar pazaudēto 
kurpi jūrmalā - runāts pat par 
totālitārismu... Mūsu laikos 
drīzāk  kā par pilnīgo neatka -
rību ir jārunā par tādu jaunu 
polītisko jēdzienu kā savstar -  
pējā atkarība, kas ir neizbēgama 
reālitāte šobrīd.

Tā pesimistiskā nots jau ir tā, 
ka izbraukusi darbspējīgā daļa, 
kas līdz ar to, piemēram, ne -
mak sā nodokļus Latvijas valstī!    

Jā, tā ir traģēdija! Runāju ar 
mācītāju Uģi Brūkleni, kas vai-
rākus gadus kalpoja Īrijā, un viņš 
teica: „Zini, cik daudz Īrijā ir 
latviešu, kas te strādā, lai sa -
maksātu kreditus Latvijā?” Un 
kur tad aiziet tā nauda? Zviedru 
pensionāram, kas varbūt dzīvo 
Taizemē! Skumji! Bet cilvēkiem 
ir jāpelna, lai nokārtotu savas 
ma  teriālās saistības un skolotu 
bērnus. Un man ļoti sāp sirds, 
kad dzirdu viņus apsaukājam     
pat par nodevējiem.

Bet man sāp sirds, kad dzirdu 
viņus sakām – mājās braukšu 
tikai tad, kad Latvijā būs kār-
tība! Tātad – mēs, te Latvijā 
pa  likušie, taisīsim to kārtību 
un maksāsim nodokļus? Elza 
Stērste esot teikusi: „Visi jau 
nevarēja aizbraukt, visi jau 
nedrīkstēja aizbraukt...” 

Nu, vispirms liela daļa aiz brau-
kušo sūta naudu uz mājām un 
tādējādi piedalās Latvijas eko no-
mikā. Tā, starp citu, ir jauna at -
tīstība migrācijas jautājumu pēt-
niecībā – izvērtēt diasporas pie-
dalīšanos izcelsmes valsts eko-
nomikā. Tālāk, latviešiem ir ļoti 
raksturīgi izteikties ļoti asi un 
katēgoriski – it kā principiāli un 
lai otram tas būtu sāpīgi, tomēr 
praksē viņi bieži izturas daudz 
iecietīgāk. Beidzot mana piere-
dze rāda, ka emigranti no dau-
dzām valstīm savā argumentā -
cijā sabiezina krāsas, lai attais-
notu smago izšķiršanos atstāt 
savu valsti. Latvieši nav izņē-
mums, sevišķi ņemot vērā krizes 
ietekmi uz emigrēšanu. Galu  
galā tā paliks katra individa su -
verēnā izšķiršanās, vai palikt par 
ārzemnieku līdz mūža galam vai 
atgriezties mājās. Jautājums nav 
tikai par to, vai mājās viss ir 
sakārtots.

Katrā ziņā šis darbs ar diaspo-
ru jāsāk bez kavēšanās. Bet   
man ir šaubas, vai trīs ministri-
jas, starp kuŗām ir Kultūras 
ministrija, kuŗai šis pienākums 
ir „piespēlēts”, un Izglītības 

mi  nistrija, kas izceļas ar savu 
gau sumu, to var kvalitātīvi un 
ope rātīvi paveikt. Vispār lat-
vieši saka: kopus cūka neba-
rojas...

Es jums nevaru piekrist! Ja jau 
vēlaties runāt par cūkām, tad 
jāsaka, ka vismaz Vitrupes pusē 
ir tieši pretēja pieeja šim jautāju-
mam, tur saimnieki vienmēr ir 
rūpējušies, lai aizgaldā kopā būtu 
vairākas cūkas, jo „viena cūka 
nebarojas”!  Manā pieredzē ir sa -
darbība starp vairākām minist ri-
jām, kad biju vēstnieks Francijā 
un mēs rīkojām festivālu „Pār-
stei dzošā Latvija”. Sadarbības 
part neŗu vidū  bija arī Rīgas do -
me, un festivāls izdevās lieliski, 
mēs tiešām pārsteidzām frančus 
ar rezultātu!

Protams, gadās jau visādi, bet 
tas būs mans pienākums: izrau-
dzīties īstos cilvēkus un virzīt 
darbus mērķtiecīgi. Un ne jau 
tikai šīs trīs ministrijas darbosies 
diasporas programmā – vēl arī 
Valsts valodas aģentūra, PBLA   
u. c. Mans izaicinājums varbūt, 
bet izaicinājumi man patīk.

Kā būs ar Krievijas latvie -
šiem – vai, pastiprināti pievēr-
šo ties tai diasporas daļai, kas 
mīt Rietumos, viņi netiks pie-
mirsti?

Par to nu gan varat neuztrauk-
ties – lielākā daļa izglītības pro-
grammu un to financējuma tāpat 
tiek veltīta Krievijas latviešiem, 
un tam būtu jāturpinās. Tas ir 
mūsu morāls pienākums. 90. ga -
du sākumā atbalsts Krievijas 
latviešiem bija prioritāte, un jo -
projām caur Izglītības un zināt-
nes ministriju tiks atalgoti sko-
lotāji. Jā, esot vajadzība vēl pēc 
viena skolotāja Omskā, – rau dzī-
sim, kā atrast naudu. Arī pats 
labprāt braukšu pie viņiem, bet 
šobrīd vēl nevaru doties turp „ar 
tukšām rokām” – ir jābrauc ar 
konkrētiem darbiem vai vismaz 
idejām, kā šobrīd tas ir saka -      
rā ar manu braucienu uz Īriju. 
Turk lāt Krievijā lieliski strādā 
mans kollēga vēstnieks Edgars 
Skuja, un, kad  vēstnieku sanāks-
mē tiksimies, noteikti runāšu ar 
viņu par gluži konkrētiem jautā-
jumiem. 

Kāds bija jūsu personiskais – 
trimdas bērna ceļš uz Latviju?

Esmu dzimis bezvalstnieks un 
audzis Parīzē. Mans tēvs 18 gadus 
bija vietējās latviešu biedrības 
vadītājs un arī mācītājs. Parīzē 
tolaik, kad augu, bija seši latviešu 
bērni: mēs trīs, divi Ābolu bērni 
un mana radiniece Linda, kuŗas 
tēvs, mana brāļa krusttēvs,  starp-
laikā  bija pilnīgi asimilējies fran-
čos. Vecāki atminas, kā, pārnācis 
no bērnudārza, es esot bijis pa -
galam sašutis – es taču runāju 
skaidrā  valodā, bet viņi, muļķi 
tādi, nesaprot! Tātad pirmā va -
loda man bija latviešu valoda. 
Vēlāk ap 7 – 8 gadu vecumu, ne -
redzēdams latviešu valodas lieto-
juma vajadzību, to atmetu, līdz 
15 gadu vecumā Anglijā nonācu 
kādā latviešu ģimenē, un galu 
galā iemācījos nevis, kā bija 
paredzēts, angļu, bet gan latviešu 
valodu.

Ne tik sen mājās skatījāmies 
video no 1989. gada jūlija, kad  
man tika jautāts: vai pārcelsies  
uz Latviju? Un es atbildu: man 
vajadzīgs konkrēts uzdevums! 
Un tāds nāca – atjaunotās Latvijas 
neatkarības pirmajos gados 
vispirms iemīlējos un apprecēju 
ārsti Diānu no Latvijas, tad sāku 
palīdzēt jaunajam diplomā tis-
kajam dienestam, strādāju kopā 
ar tā laika ministriem – Jāni 
Jurkānu un Jāni Riteni, līdz 
Georgs Andrejevs, kas vadīja 
Latvijas deputātu delegāciju Ei -
ropas Padomē, 1993. gadā mani 
uzaicināja diplomātiskajā die-
nes tā. Kopš tā laika esmu strā-
dājis LR vēstniecībā Bonnā, LR 
Ārlietu ministrijā vadījis Pro-
tokola daļu, bijis vēstnieks Por-
tugalē, Francijā un Spānijā. Bet 
mana pamatprofesija ir zināt-
nieks – esmu ieguvis doktora 
gradu neuroloģijā Strasburgā.

Un mana „trimdas bērna”  
pieredze mani mudina vērst uz -
manību uz to, ka ārpus Lat -       
vijas mītošie latvieši nav vien-
dabīga migrantu masa, – visi ir 
individi - ar savu dzīvi, ar savu 
smeldzi, ar savu Latviju. Un var-
būt kaut kur aug vēl kāds lat -
viešu puisēns Rolandiņš, kas gri-
bēs dzīvot Latvijā un runāt lat-
viski...
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Atzeles (Agzeles) vārda 
saknes, un kur atradās Adzele

Gaujiena pirmo reizi rakstos 
pieminēta Novgorodas laika 
1111. gada grāmatā kā Očela, tā 
acīmredzot slavi sadzirdējuši lat-
gaļu apdzīvotās territorijas un 
konkrētās vietas nosaukumu.      
Un tā arī pierakstījuši. 1238. ga -
dā Gaujas labajā krastā, varbū -
tējā senlatviešu Adzeles pilskalnā, 
uzcēla Livonijas ordeņa pili, kas 
kļuva par pilsnovada centru, līdz 
tika nopostīta Ziemeļu kaŗa laikā 
1702. gadā. Gaujienai bijuši no -
saukumi – Agzele, Atzele, Adsele 
u. c. Gadsimtu gaitā nostabilizē-
jies nosaukums Adzele (vāciski 
Adsel, tāpat arī krieviski). 

Gaujienas senākie nosaukumi: 
1224. gadā Agzele, 1311. –Adzelle, 
1338. – (vāciski) Adsellen, 1384. – 
Atzel, Atzell, 1417. – Adzell, 1465. – 
Adtzell, 1467. – Atsell.

Adzeles vārds rakstu avotos. 
Latīņu – terra Agzele, terra Adzelle/
Adzele, senkrievu – Oče la, krie - 
vu –Adzeļ, Adzeļskaja volostj, 
latgaļu – Otzalis, Atzalis, igauņu/
līvu – Atsele,  viduslejas vācu/vi -
dus  augšvācu – Atsel, Schlosse At -
zell, Adzellandt, zvied ru – Adsil, 
Atzels.   

Latvijas Konversācijas vārdnīcā 
dots šāds vārda adzele skaidro-
jums: tā dažos apvidos sauc atva-
ses, kas aug no koka augšējām 
daļām, ne no celma vai saknes.

Valmieras vēsturnieks Gints 
Skutāns pētījis Vidzemes vēstu-
risko ģeografiju, sākot ar 13. 
gadsimtu. Konferencē viņš no -
lasīja referātu – pētījumu par 
Gau jienu-Adzeli un par Gaujie-
nas vārda lietošanu līdz pat          
21. gadsimtam. Pētījot Vidzemi, 
Skutānam izkristallizējusies at -
ziņa, ka Tālava bijis neliels no -
vads, ko ieskāvuši citi novadi,        
un tajā atradusies arī Adzele,         
šajā zemē dzīvojuši latgaļi. Taču 

Pēteris Karlsons „Tautai vajadzīga pagātne, kas dod lielu spēku...”
Gaujienai – Adzelei  900

saistībā ar šo vietvārdu ir ļoti    
maz vēsturisku ziņu. 

Vēstures chronikās 14. gadsim-
tā pirmo reizi parādās Adzeles 
zemes vārds, kad krievi tajā ie -
brūk un ierīko Alūksnes pili. 
Tikai  ar 1384. gada 26. novembri 
datēts pirmais dokuments, kur 
robežu aprakstā minēta Adzeles 
pils Gaujienā. Vēlākajos gadsim-
tos vairakkārt dokumentos pa -
rādās šīs pils vārds, un kartēs tas 
iezīmēts Palsas un citu mazo upju 
apkārtnē, kur tagad atrodas Gau-
jiena. Tas neraisa nekādas šaubas 
par toreizējās Adzeles atrašanās 
vietu 15. gadsimtā.      

Vēlāk – 17. gadsimtā zviedru 
kartēs vārds Adzele, tāpat kā 
daudzi citi vietvārdi, parādījies 
dažādās formās un lietots dažā-
dās valodās. Tas liek domāt, ka šis 
vārds ir cēlies no somugru valo-
das – asula. Tas nozīmē apmetne 
vai apdzīvota vieta.     

Adzeles pilsnovads 18. gadsim-
tā sabrūk un izveidojas piecas 
Adzeles muižas. Sadaloties šīm 
muižām pusmuižās, pirmo reizi 
vēsturē parādās Gaujenes – ta  ga-
dējās Gaujienas nosaukums.

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
īstenā locekle, vēstures zinātņu 
doktore Ieva Ose nolasīja referā-
tu par Gaujienas ordeņpilīm. 
Pētījums veikts, pamatojoties ne -
vis uz ģeografiju, bet uz architek-
tūru. Vietējo latgaļu pilskalnos 
bieži būvētas pilis. Tā noticis arī 
Gaujienā, jo šeit tolaik atradusies 
vācu pils ar nosaukumu Agsel. 
Diez vai citas vietas nosaukumu 
vācieši būtu pārnesuši uz Gau-
jienu. Tas jau bijis pilskalna vai 
apkārtnes nosaukums, ko vācie -
ši izmantojuši arī savas pils no -
saukumā. 

Šajā pilskalnā atrasti ķieģeļi,   
kas izmantoti mūŗa pils celtnie-
cībā 13. gadsimtā. Mūŗa celtnēm 
ir daudz dziļākas  būvbedres nekā 

koka celtnēm, iespējams, tāpēc 
no senākiem laikiem šajā vietā 
arī nekas nav saglabājies. Lai ie -
gūtu pilnīgāku un senāku infor-
māciju par šo vietu, būtu jānorok 
gandrīz viss pilskalns, lai gan tas 
bieži nesniedz cerētos rezultātus.

Senajās chronikās varam lasīt, 
ka 1238. gadā būvēta Gaujienas 
pils Adzele. Šis gadskaitlis gan 
nosaukts, nepamatojoties uz do -
kumentiem, un šīs ziņas nav pār-
baudāmas, tāpēc vēsturnieki ne -
var to uzskatīt par pareizu. Kā 
varētu noteikt,  apmēram kuŗā 
lai kā  Gaujienas mūŗa pils ir celta? 
Viens no pierādījumiem ir Gau-
jienas komtura zīmogs. Tas pēc 
stila attiecināms uz 14. gadsimta 
sākumu vai pirmo pusi, bet ne uz 
vēlāku laiku. 1342. gadā uzcelta 
cita pils, un Adzeles zemes centrs 
pārceļas uz Alūksni. Tomēr līdz 
šim laikam visi pierādījumi lie-
cina, ka pils ar nosaukumu Adzele 
atradusies Gaujienā.    

 
Ko stāsta tirdzniecības ceļi, 
kartes, archaioloģiskie izra-
kumi?

Vēsturnieks Muntis Auns savā 
referātā  apšaubīja pieņēmumu, 
ka apdzīvotas vietas – Berezna, 
Purnava, Abrene un Abelene vei-
dojušas vienotu zemi Adzeli, 
kuŗu, kā minēts dokumentā, ie -
guvis Rīgas bīskaps Alberts. Kur 
atradās Adzeles zemes centrs? Sa -
vu pieņēmumu pamatojumam, 
kas atšķiŗas no gaujeniešu priekš-
statiem, Muntis Auns ņēmis to -
laik izveidotos tirdzniecības ceļus. 

Rīgas tirdzniecības ceļi ar 
Krievzemi pa Latviju

Ja pieņem, ka šīs četras ap -
dzīvotās vietas veidojušas vie -        
nu – Adzeles novadu, tad, lai no -
kļūtu no vienas apdzīvotas vie -   
tas citā, bija nepieciešams šķērsot 
vēl kādu novadu. Tas nešķiet 

loģiski un vienīgi pierāda, ka        
šīm vietām nav bijis nekāda sa -
kara ar Adzeles zemi. Pēc Munta 
Auna domām, bīskapa iegūtajā 
novadā paliek apgabals, kuŗā 
atrodas Gaujiena un Alūksne. 
Gaujiena netiek iekļauta Adzeles 
zemē un netiek uzskatīta par šīs 
zemes centru. Par pierādījumu 
vēsturnieks uzskata toreizējo ceļu 
joslu, kā arī faktu, ka 13. gadsim-
tā šajā vietā nav atzīmēti pilskal-
ni. Arī kapulauki, kas atrasti 
Gaujienas apkārtnē, vairāk attie-
cināmi uz viduslaikiem, kad Gau-
jienā bija vācu pils un veidojās 
lielāks centrs.

Vidzemē, Adzeles zemē, 1341. 
gadā iebruka krievi. Viņi postīja 
zemi un nonāvēja 500 cilvēkus. 
Nākamajā gadā ordenis cēla 

jaunu pili Alūksnē, lai aizsargātu 
Adzeles zemes austrumu robežu. 
Taču Gaujienai, kas jau tolaik 
atradās Adzeles zemes nomalē, 
varēja būt Adzeles vārds. 

Var pieņemt, ka 13. un 14. 
gadsimtā šajā zemē bijusi sav-
dabīga divvaldība. Adzelē vai, kā 
to nosauca vācieši, Agzelē valdīja 
vācu baroni, bet latviešu centrs 
atradās Alūksnē. Vēlāk vācieši 
uzcēla Marienburgas pili, jo 
nosaukums Agzele jau bija aiz-
ņemts. Munta Auna ieskatā tas 
vispirms bijis zemes nosaukums. 
Vēlāk Adzeles nosaukums pilij 
tika saglabāts tieši Gaujienā, bet 
Alūksnes apkārtne par Adzeli 
vairs netika saukta.

(Turpinājums sekos)

1590. gada Latvijas un Igaunijas piļu karte

The Children of Siberia (Sibi ri-
jas bērni), no Latvijas uz Sibi riju 
1941. gadā deportēto bērnu at -
miņas, sastādījusi Dzintra Ge   ka, 
angļu valodā pārtulko juši Kārlis 
Streips, Amanda Jāt niece, Mar-
gita Gailīte, Vija Kos  tofa, 1. daļa 
A – K, izdevis Fonds Sibirijas 
bēr   ni 2011. g., 1188 lpp.

Par monumentālā grāmat nie-
cības veikuma latviskās oriģi nāl-
versijas 1. daļu jau rakstīju Laika 
un Brīvās Latvijas 2007. gada      
29. septembŗa - 5. oktobŗa nu -
murā, bet par 2. sējumu – 2008. 

NEBRĪVĪBAS PIEMINEKLIS
gada 12. – 18. jūlija numurā. 
Kaut jāpieņem, ka tikai retais 
lasītājs šīs recenzijas būs sagla  -
bā jis vai vēl atcerēsies, pagalam 
negribētos reiz teikto atkārtot: 
saturiski angliskie The Children 
of Siberia ir identiski ar latvis-
kajiem Sibirijas bērniem.

Drīzāk jāpasaka kādi vārdi par 
izdevuma angliskās valodas kva-
litāti, kas ir priekšzīmīga. Jā -
šaubās, vai tik daudz latviski uz -
rakstītas vielas angliskā tul  ko-
jumā jebkad agrāk būtu vienu-
viet nodrukāta. Turpmāko vē  ro-
jumu pamatā būs nejauši uz  šķir-
tas tulkojuma četras lappuses: 
226., 397., 399. un 697.

Gadījās uziet tikai vienu nepa-
reizi lietātu angļu vārdu. Vārdu 
liberate lietā, ja runā par kādas 
valsts vai territorijas atbrīvoša -
nu no ienaidnieka jūga. Tur- 
p retim, ja runā par cilvēka atbrī-
vošanu no ieslodzījuma, vaja dzī-
gais verbs ir release. – Uzslavē-
jama ir tulkotāju cenšanās at -
darināt stāstītāju runas valodu. 
My brother and me katrā ziņā 
praksē tiek lietāts biežāk nekā, 
strikti runājot, pareizais my 
brother and I. – Šad un tad la -
bākas angļu valodas plūsmas dēļ 

tulkotājs latvisko teikumu pa- 
p lašina, izpušķo. No tad mūs aiz-
veda uz staciju iznāk Then we 
were all driven to the train sta-
tion. Ir gan arī gadījumi, kur 
gaŗāks, varbūt pat nedaudz po  ē-
tisks latvisks teikums tulkojumā 
ir vienkāršots: no Tas tā neiz-
dzēšami iespiedies atmiņā anglis-
ki iznāk Es to nekad neaizmir-
sīšu.

Protams, salīdzinot tulkojumu 
ar oriģinālu, dažas tulkotāju pat-
varības un neprecīzitātes jau var 
atrast. Latviskā daudz vagonu 
vietā redzam angliski daudz vil-
cienu. Draudziņas ģimnazijas 
vietā angliski ir Draudziņa ģim-
nazija. Pārtikušam cilvēkam la -
bāk piemērot epitetu well-off 
nekā welthy. 

Brīžiem jāpasmaida par tul ko-
tāju problēmām, citubrīd jājūt 
viņiem līdzi. No Mums bija 
vecsaimniecības māja angliski 
iznācis Mums bija veca māja.    
Var jau būt, ka par daudz būtu 
pra sīts, ja Latvijas vēstures ne -
pārzinātājiem sāktu skaidrot 
parindēs par mūsu agrāro revo-
lūciju un par vecsaimniecībām 
un jaunsaimniecībām. Kāds 
tulkotājs izšķīries Tā mēs dzī vo-

jām Kārkles krogā angliski pār-
taisīt par Mēs dzīvojām tur un ar 
tādiem vietu nosaukumiem kā 
Lielspalvu mājām un Matkuli 
angļu teksta lasītāju nemaz ne -
apgrūtināt. Taču jāuzsveŗ, ka 
šādas neprecīzitātes pamanīs ti -
kai tāds pētītājs, kas, protot abas 
valodas, latvisko un anglisko ma -
mutsējumu noliks vienu otram 
blakus un tos salīdzinās. Tās ne -
pamanīs vienīgi gludā angļu        
teksta lasītājs.

Jā, jājautā gan, vai šādu angļu 
teksta lasītāju vispār būs. Kad 
Rīgā kļuva zināms, ka Dzintras 
Gekas ierosmē un vadībā Sibirijas 
bērnus angliski sākts tulkot, ga -
dījās saklausīt arī vienu otru šī 
projekta apstrīdētāju. Vai tad ne -
būtot bijis prātīgāk no latviskās 
versijas simtiem stāstu izvēlēties 
desmit vai divpadsmit spilgtākos 
un tulkot tikai tos? Biezas grā-
matas taču lasītājus mūsdienās 
tikai atstumjot, atbaidot. Šāds 
jautājums nav gluži bezjēdzīgs, 
tomēr mēs alotos, iedomāda-
mies, ka grāmata paredzēta tikai 
lasīšanai. Acu iemešanai, palasī-
šanai šur un tur, tas gan, tomēr 
pirmām kārtām tā uzskatāma 
par krievu okupācijas laika pie-
minekli, kas, cerams, tiks izvie-
tots daudzās ievērojamās pasau-
les bibliotēkās. Gluži kā mums 

Rīgas un Latvijas sirdī ir Brīvības 
piemineklis, tā Sibirijas bērni – 
gan to latviskā, gan angliskā ver-
sija – lai ir piemineklis mūsu 
ne  brī vei!

Interese par Sibirijas bērnu an -
glisko versiju tieši kā par lasām-
vielu varētu būt īpašām cilvēku 
katēgorijām. Tiem latviešiem, 
kas bērna gados uz Sibiriju reiz 
tika izsūtīti un tur „aizķērās” uz 
visiem laikiem, daudzos gadīju-
mos taču radās pēcnācēji, kuŗu 
jaunākā audze latviski vairs ne -
runā un nelasa. Ja šie cilvēki ir 
skolās paglītojušies un prot angļu 
valodu, viņiem varētu būt inte-
resanti iepazīties ar savu senču 
un to likteņbiedru - citu izsūtīto 
drūmo pagātni. Tāpat angliskā 
versija varētu noderēt jebkuŗas 
tautības sociologiem, psīcholo-
giem un tml. kā izpētījama jēl-
viela, ar kuŗu nonākt pie secinā-
jumiem par cilvēku tikšanu galā 
ar nelaimēm un spriedzes situā-
ci jām.

Pāris pavisam sīku kļūmīšu – 
vietvārdi grāmatas sākumā un 
beigās skatāmajās Sibirijas izsū tī-
juma vietu kartēs rakstīti latviešu 
valodā. Uz grāmatas aizmugurējā 
vāka teikts, ka intervēti 670 cil-
vēki, bet titullapā – ka 718. Kuŗš 
skaitlis pareizais?

Eduards Silkalns
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Viens no prominentākajiem 
Eiropas juridiskajiem izdevu-
miem The Lawyer atzinis LAWIN 
par vadošo advokātu biroju Bal-
tijas valstīs. 28. septembrī The 
Lawyer Eiropas balvu pasnieg-
šanas ceremonijā Šveices pilsēta 
Ženēvā LAWIN Baltijas loceklis 
Filips Kļaviņš saņēma balvu „Ga -
da labākais advokātu birojs” jaun-
izveidotajā katēgorijā „Baltijas 
valstis”.

LAWIN Baltijas valdes loceklis 
Filips Kļaviņš komentē, ka žur-
nāla The Lawyer atzinība birojam 
ir īpaša, jo šo balvu piešķiŗ ne 
vien par izciliem klientu dar -
biem, bet arī vērtē konkrētā advo-
kātu biroja attīstību un sasniegu-
mus attiecīgajā reģionā. „Cere-
monijas laikā The Lawyer pārstāvji 
uzsvēra LAWIN veiksmīgo un 
pārliecinošo virzību no spēcīgas 
Baltijas grupas uz vienotu biroju. 
Mēs lepojamies, ka mūsu darbs, 
veidojot Baltijas advokātu biroju, 
ticis pamanīts un tik augstu no -
vērtēts starptautiskā līmenī,” no -
rāda Filips Kļaviņš, piebilstot, ka 

The Lawyer nosauc labākos advokātu birojus Eiropā.
Jaunizveidotajā katēgorijā „Baltijas valstis” balvu saņem LAWIN

ceremonija bijusi arī laba iespēja 
tikties ar vadošajiem advokātiem 
no visas Eiropas un pārrunāt jau-
nākos notikumus un tendences 
nozarē.

The Lawyer pirmās Eiropas 
balvas tika pasniegtas 2009. gadā. 

Toreiz LAWIN bija pirmais The 
Lawyer Eiropas balvas ieguvējs 
katēgorijā „Skandinavija&Baltijas 
valstis” un turpmāk arī vienīgais 
advokātu birojs no Baltijas val- 
s tīm, kuŗš vispār ticis izvirzīts šai 
no minācijai. Šogad katēgorija 

„Skandinavija&Baltijas valstis” 
tika sadalīta divās katēgorijās – 
„Skandinavijas valstis” un „Bal ti-
jas valstis”.

Filips Kļaviņš stāsta, ka šī nav 
pirmā balva, kas  saņemta 2011. 
gadā. Martā LAWIN saņēma at -
zinīgu vērtējumu no pasaules va -
došā izdevuma starptautisko fi -
nanču jomā – International Fi -
nan  cial Law Rewiew (FLR),  kas 
piešķīra balvu „2011. gada la  bā-
kais advokātu birojs Baltijas val-
s tīs” par juridisko innovāciju uz -
ņē  mumu finanču tiesībās.

Maijā arī pasaules vadošā fi -
nanču ziņu un datu aģentūra 
Thompson Reuters paziņoja savus 
tirgus pētījuma rezultātus par 
uzņēmumu apvienošanās un ie -
gādes (M&A) tirgiem 2011. gada 
pirmajos piecos mēnešos. LAWIN 
līdz ar vienu no pasaulē lielāka-
jiem advokātu biroju tīkliem 
Freshfields Bruckhaus Deringer 
ierindots pirmajā vietā uzņē mu-
mu apvienošanās un iegādes 
kon sultēšanas jomā Austrum ei-
ropas un Grieķijas reģionā. Šis 

novērtējums ne vien apliecina 
LAWIN vadošo poziciju starp 
advokātu birojiem Baltijas valstīs, 
bet arī iezīmē pēc recesijas vē  ro-
jamos uzlabojumus uzņēmumu 
apvienošanās un iegādes jomā 
šajā reģionā. LAWIN konsultēja 
13 nozīmīgus uzņēmumu apvie-
nošanās un iegādes darījumus 
2011. gada pirmajā pusē.

Lielbritanijas žurnāla The 
Lawyer balva vairāk nekā desmit 
gadu gaŗumā bijusi kvalitātes 
zīme tiesību nozarē. 2009. gadā 
šis žurnāls pirmo reizi nolēma 
piešķirt balvas labākajiem advo-
kātu birojiem kontinentālajā Ei -
ropā. Žūrija, kuŗā darbojas starp-
tautisko uzņēmumu juriskon -
sulti un privāto prakšu vadītāji, 
izskata vairāk nekā 47 valstu va -
došo advokātu biroju iesniegtos 
dokumentus. Kandidāti tiek vēr-
tēti saskaņā ar šādiem kritēri -
jiem: stratēģiskā plānošana, iz -
teikta partnerība, stabili finanču 
rādītāji un izaugsme, pastāvīga 
izcilība izraudzītajās jomās un 
lieliska prasmju pārvaldība.

LAWIN Rīgas biroja partneŗi. No kreisās: Raimonds Slaidiņš, Ilga 
Gudrenika-Krebs, Egons Piķelis, Līga Merwin, Filips Kļaviņš, 
Daiga Zivtiņa

Grāmata : „Latvijas armijas krūšu nozīmes 1918-1940”
Iznākusi autoru kopas grā mata 

„Latvijas armijas krūšu nozīmes 
1918-1940”, un tajā ir sakopots 
Latvijas armijas vienību īss vēs-
turisks apskats laika posmā no 
Brīvības cīņām 1918. gadā līdz 
valsts un armijas lik vidācijai 
1940. gadā.

Grāmatas 496 lappusēs ir parā-
dīti 419 armijas krūšu no  zīmju 
attēli dabiskās krāsās, kā arī vai-
rāk nekā 600 attēlu ar ar mijas 
vienībām saistītiem ma  te riāliem: 
dokumentiem, foto grafijām, kau-
 siem, pulksteņu ķēdēm, cigarešu 
etvijām utt. Noslēgumā ir krūšu 
nozīmju kopsavilkums. Grāmata 
ir trīs valodās – latviešu, angļu 
un krievu valodā. Grāmata ir 

laba dā  vana arī citās valodās 
runā jošiem draugiem, un tā 
viņiem un visiem interesen-
tiem sniegs ziņas par Latvijas 
Valsts un ar  mijas vēsturi ar 
plašu vizuālo materiālu.

Sīkākas ziņas par grāmatu 
un tās iegādes iespējām:

Raimonds Pranks
a.k.1 
Rīga-1, LV1001,
Latvija
Tālrunis +371 29459430
E-pasta adrese: raimriga@

gmail.com

Grāmatu var iegādāties arī 
mūsu laikraksta Rīgas redakcijā.

Pagājušā gadā drīz pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas dekla-
rā cijas divdesmitās gadskārtas at -
ceres svinībām klajā nāca Lat -
vijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
Baltijas stratēģijas pētījumu cen-
tra grāmatas latviešu un angļu 
valodā ar virsrakstu  „Latvijas 
valsts atjaunošanas parla men-
tārais ceļš 1989-1993”. Latviešu 
valodā izdoto grāmatu  sarakstījis 
LZA viceprezidents Tālavs Jun-
dzis, angļu valodā sarakstītā grā-
mata ir Tālava Jundža un Eduar-
da Bruno Dekšņa kopdarbs. Ilg-
gadējam Eiropas Savienības (ES) 
darbiniekam un vairāku publi-
kāciju autoram saistībā ar ES 
jautājumiem E. B. Deksnim ta -
gad, sasniedzot pensijas gadus, ir 
pavēries jauns darbības lauks.

Septembŗa  nogalē E. B. Deks-
nis Londonā interesentiem DVF 
namā un Latvijas vēstniecībā Bri-
tu-latviešu apvienības biedriem 
sniedza  ieskatu grāmatu saturā, 
pieminot arī Tālava Jundža Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas 
vēstures pētniecības darbu un 
publikācijas.

Parlamentārais ērkšķu ceļš
Latvijas vēstniecībā uzrunājot 

sapulcējušos BLA biedrus, E. B. 
Deksnis vispirms pakavējās pie 
polītiskās situācijas Latvijā pēc 
Molotova–Ribentropa pakta no -
slēgšanas un vardarbīgās Baltijas 
valstu iekļaušanas Padomju Sa -
vienībā. Turpinājumā grāmatas 
līdzautors pastāstīja, kāda loma 
Latvijas neatkarības atjaunošanā 
bijusi LPSR Augstākai padomei 
un Latvijas Tautas frontei (LTF). 
Nav viegli izsekot sarežģītajam 
līkloču ceļam, neieskatoties dažās 
grāmatas lappusēs. Sākotnēji bija 
plānoti divi ceļi uz Latvijas neat-
karības atgūšanu - parlamentā-
rais, kas balstās uz iegūto balsu 
vairākumu Latvijas PSR Augstā-
kajā padomē, un tiesiskais ceļš, 
1940. gadā okupētās Latvijas pa -
valstniekiem un viņu pēcnā cē-
jiem par savu pārstāvību ievēlējot  
Pilsoņu kongresu. Taču LTF ie -
guva balsu vairākumu, tam se -
koja neatkarības deklarācija 4. 
mai j ā, un Pilsoņu kongress - al -
ter nātīvais ceļš uz Latvijas neat-
karības atjaunošanu - savu nozī-
mi bija zaudējis. 

Tālavs Jundzis atzīst, ka Pilsoņu 
kustība, kas tika vērtēta par pret-
runīgu nostājā, ir atstājusi savu 
ieguldījumu neatkarības tapšanā. 
Taču Augstākā padome un LTF 
deputāti nevēlējās sadarboties ar 
pārāk radikālo Pilsoņu kongresu, 
kas neielaidās kompromisos. Bija 
uzskats, ka zināmā mērā ir jā  ie-
vēro līdzsvara polītika, lai atvai-
rītu pretspēku, piemēram, Inter-
frontes ietekmes pieaugumu.

Bija sācies sarežģītais pārejas 
posma līkloču ceļš, kuŗā darbojās 
divas valdības. Darbu turpināja 
Padomju Savienībai pakļautās 
institūcijas, ieskaitot armiju un 
čeku. Aktīvi darbojās neatkarības 
pretinieki, galvenokārt 1989. 
gadā dibinātā Interfronte, kā arī 
Latvijas Komūnistu partija. Šajos 
apstākļos vienīgais pretspēks 
Augstākās padomes rīcībā bija 
nevardarbīgā pretošanās, par ku -
ŗu plašāk Tālavs Jundzis ir snie-
dzis detalizētu analizi un apraks-
tu 2008. gadā publicētā grāmatā 
„Nevardarbīgā pretošanās: Lat-
vijas neatkarības atgūšanas ceļš 
1945 - 1991”. Lai gan 54 valstis 

nekad nebija atzinušas par tie-
sisku Baltijas valstu vardarbīgo 
iekļaušanu Padomju Savienībā, 
tās nesteidzās sniegt atbalstu, bet 
ieteica neatkarības jautājumu 
kār tot sarunās ar Padomju Savie-
nību, Rietumvalstīm bija citas 
prioritātes. Vācijas kancleram 
Kolam, kā E. B. Deksnis atgā di-
nāja, galvenā prioritāte bija Vā -
cijas apvienošana.

Barikāžu dienas, Padomju Sa -
vienības sabrukums, pučs, polī-
tisko reformu norise līdz Latvijas 
5. Saeimas vēlēšanām jau vairāk-
kārt ir aprakstīti un labāk zināmi. 
Tomēr vēl lielu izpēti ir pelnījusi 
ne tikai Rietumvalstu un ASV 
toreizējā attieksme, bet arī lat-
viešu trimdas un diplomātiskā 
dienesta pienesums Latvijas neat-
karības atgūšanas veicināšanā.      
E. B. Deksnis pauda gandarījumu 
par to, ka nozīmīgu pētniecības 
darbu šajā virzienā veic jaunā 

pētniece Kristīne Beķere savā 
disertācijas darbā.

E. B. Dekšņa ieskatā trimdas 
dokumentāciju archīvos ir lieli 
ro  bi – daudzi materiāli ir gājuši 
zudumā, arī ļoti vērtīgi. Diemžēl 
ne visi materiāli, kas saglabā-
jušies, esot noderīgi pētniecības 
darbam.

Liels paldies E. B. Deksnim un 
rīkotājiem par Latvijas jaunlaiku 
vēsturiskajiem notikumiem vel-
tīto uzmanību. Vēlreiz soli pa so -
lim izsekojot ceļu uz Latvijas ne -
atkarības atjaunošanu, ir labāk 
izprotamas parādības, kuŗas šo- 
b rīd norisinās Latvijā, var saskatīt 
pat dažas parallēles, kas palīdz 
atrast pareizo ceļu uz stabilitāti 
un tiesisku, demokratisku Latviju, 
kuŗā plaukst un attīstās labklājība 
un latviešu kultūra par godu 
Latvijai un tās tautai.

Zigrīda Daškevica
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Virsrakstā minētos vārdus var 
sacīt par Maigutas kundzi, jo 
dau dzus gadu des mitus dzīvojot 
savā mītnes zemē Austrālijā, viņa 
domās vienmēr ir bijusi Latvijā. 
Kad augusta nogalē Rīgā tieka-
mies, vēl nedēļas trīs viņa būs 
šeit, dzimtenē. Abi ar vīru Jūliju 
pa  gūs noskatīties vēl kādu teātŗa 
izrādi. Un, galvenais, būt kopā         
ar savu vienīgo mazmeitiņu 
Matildi.

 Gandrīz katru gadu jūs abi ar 
dzīvesbiedru Jūliju kādus mē -
ne  šus pavadāt Latvijā. Taču pir-
mo reizi pēc trīsdesmit trimdā 
aizvadītiem gadiem uz Latviju 
atbraucāt jau pirms Atmodas...

Atbraucām 1973. gadā uz 
Dziesmu svētkiem. Pēc tam at -
braucu 1978. gadā un nodzīvoju 
Latvijā trīs mēnešus. Apmeklēju 
teātŗus, izstādes. Pat nezinu, cik 
toreiz biju nogurusi, cik atpū tu-
sies. Bet 1989. gadā, kad bija Bal-
tijas ceļš, atvedu līdzi arī tēvu. 
Gribējās, lai viņš atkal redz dzim-
to zemi. Stāvējām ar visiem kopā 
pie „Saktas” (bija kādreiz tāds 
veikals Rīgā), sadevušies rokās. 
Tagad braucu uz dzimteni bieži, 
gandrīz katru gadu.

Vai nekad nav bijusi doma 
atgriezties dzimtenē pavisam?

Par to nevaru domāt, jo vecā-
kais dēls Indulis dzīvo Austrālijā. 
Viņam tur ir ļoti labs darbs. Lai 
risinātu jautājumus savā speciā-
litātē, viņš vairākkārt ir bijis Lat-
vijā un ticies ar šejienes kollēgām. 
Dēlam ir daudz plānu un ieceŗu.

Taču jūsu jaunākais dēls   
Aldis tagad dzīvo Rīgā.

Jau piecus gadus. Viņa dzīves-
biedre Dagnija skolā ar vācu va -
lodas novirzienu māca latviešu 
valodu. Ģimenē aug četrus ga -
dus veca meitiņa Matilde. Brī-
nišķīgs bērns. Mūsu vienīgā 
maz  meitiņa, ar kuŗu mums ir  
tik liels prieks būt kopā. 

Kas jums dzimtenē patīk 
vislabāk?

Latvijā man patīk viss. Latvija 
man vienmēr ir bijusi mīļa un 
vienmēr būs mīļa. Te viss ir tik 
mīļš! Turklāt šeit ir pastāvīga 
kustība, dzīvība. Visapkārt cilvē-
ki. Bet Austrālijā, Pertā, kur dzī-

Ar Latviju domās un sirdī
Ar Maigutu Vīlipu-Bernšteinu sarunājās Armīda Priedīte

vojam, pilsēta šķiet kā izmirusi. 
Katrs dzīvo savā priekšpilsētā, 
durvis aizvērtas. Ielās cilvēkus 
redz maz. Vienīgi tad, kad bērni 
nāk mājās no skolas, kad cilvēki 
nāk no darba. Un cauri! Tik no -
slēgti visi dzīvo. Katrs par sevi       
un tikai ar tuvākiem draugiem. 
Tā pēc no Latvijas atbraukušie 
cilvēki tur nespēj iejusties. 

Bet, atbraukušiem uz Latviju, 
kaut kas jums varbūt arī nepa-
tīk?

Polītiķu strīdi. Tie man tiešām 
ļoti nepatīk. Polītiķi vienmēr 
strīdas. Visi grib valdīt, bet īsti 
neviens nevalda. Tas mūs ļoti 
uztrauc. Nezinu, varbūt mums, 
trimdā dzīvojošiem, ir palicis 
citāds uzskats nekā Latvijā dzī-
vojošiem. Latvijā taču kādreiz 
nedrīkstēja brīvi domāt. Bet      
mēs trimdā brīvi do  māt varējām 
visu laiku. Tagad šeit, Latvijā, 
kad ar ļoti labiem, ļoti izglīto-
tiem cilvēkiem uzsā kam dzi-
ļākas sarunas, daudzos jautāju-
mos nevaram saprasties. Mums 
katram ir pilnīgi cita do  māšana, 
cita pieeja visiem pro cesiem. 
Protams, mēs jau sapro tam, ka 
tie piecdesmit gadi ir cil vēkus 
ietekmējuši. Mēs trim dā domās ar 
jums  arī to izcie tām.

Pirms gadiem piecpadsmit 
jūs sniedzāt palīdzīgu roku 
trim maznodrošinātām ģime-
nēm Latvijas laukos. Ziedojāt 
naudu, sūtījāt apģērbus. Palī -
dzību kādu laiku turpinājāt. 
Tagad šo ģimeņu bērni jau ir 
lieli. Vai zināt, ko viņi tagad 
dara? 

Zinām tikai vienu ģimeni. Ar 
to mums joprojām visu šo gadu 
gaŗumā ir ļoti labi, cieši kontakti 
un ļoti sirsnīga draudzība. No    
šīs ģimenes cilvēkiem staro tāda  
labestība! Agrāk domāju, ka tā 
var būt tikai pasakās. Jo nekad 
nevienu ar tādu labestību nebiju 
sastapusi. Kad meitenes vēl bija  
pavisam mazas, mēs abi ar vīru 
reiz paņēmām viņas līdzi uz         
3x3 nometni Dagdā. Manuprāt, 
mūsu mazajām draudzenītēm 
nometne  deva ļoti daudz. Tagad 
viņas jau ir pieaugušas. Viena 
strādā par grāmatvedi, otra - 

lielveikalā, bet jaunākā, Lienīte, 
studē Stradiņa universitātē. Visas 
trīs māsas - Ieva, Maira un Lienīte 
raksta mums vēstules, mēs arī 
sazvanāmies. Vidējā māsa Maira 
raksta tādas brīnišķīgas, filozo-
fiskas vēstules. Un vienmēr viņas 
sagatavo mums kādu patī kamu 
pārsteigumu, kādu mīļ lietiņu. 
Reiz uz dāvanas bija uzrakstīts: 
„Par lielo draudzību.”  Kad 
atbraucam uz Latviju, vien mēr 
tiekamies. Ir bezgala patī kami 
izjust šo meiteņu drau dzību un 
patieso sirds siltumu. Tādus 
cilvēkus sastapt negadās bieži.

Jūs abi ar Jūliju šovasar bijāt 
Cēsīs...

Tā bija patīkama atkalredzē-
šanās ar bērnības vietām. Ar 
skaisto Cēsu apkārtni Apkopām 
tuvinieku kapus. 

Jūs esat dzimusi Cēsīs?
Valmierā. Taču vēlāk dzīvoju 

Cēsīs. No turienes arī sākās ilgais 
trimdas ceļš. Kā daudziem lat vie-
šiem. Nometnes Vācijā. Vēlāk – 
Italijā, Neapole... Nezin cik ceļu 
izbraukāti un izstaigāti. Kopš 
1949. gada dzīvojam Rie tumaus-
t rālijā, Pertā.

Jau trīs mēnešus jūs esat Lat-
vijā. Ko šogad paguvāt apska-
tīt?

Bijām uz operas un baleta 

izrādēm. Noskatījāmies trīs Val-
mieras teātŗa izrādes. Kad at -
braucām, diemžēl citi teātŗi se -
zonu bija beiguši. Būdama Ope-
rā, domāju, cik priecīgs te justos 
mans papītis un tante. Viņi bija 
ļoti lieli Latvijas patrioti. Sevišķi 
liela patriote bija mammīte. Par 
lielo koncertu Mežaparkā uzzi-
nājām pārāk vēlu un tāpēc uz to 
netikām. Līgo vakaru pavadījām 
krastmalā. Ļoti patika! Mazmei-
tiņa kā mazs putniņš visu laiku 
skraidīja, un, kad bija pavisam 
nogurusi, vajadzēja doties mājās. 
Pulkstenis jau bija  viens naktī. 
Bijām daudzos Rīgas svētku 
sarīkojumos. Uguņošana šoreiz 
bija skaistāka, nekā jebkad  esam 
to redzējuši. Tik labi saskaņota   
ar mūziku, un tie raksti! Manu-
prāt, Rīgas svētki bija izdevušies 
ļoti skaisti.

Vai Pertā ir kādas latviešu 
sabiedrības aktīvitātes?

Agrāk bija ļoti daudz. Darbojās 
teātris, koris, tautasdeju kopa, 
bērniem sestdienas skola. Tagad 
aktīvitāšu kļūst arvien mazāk        
un mazāk. Protams, Daugavas 
vanagi un vanadzes rīko vi -       
deo pēcpusdienas ar latviešu 
filmām. Sagatavojam sviest mai-
zītes vai pusdienas, reizēm ir 
pankūku dienas. Ienākumus 

sūtām uz Latviju kādam noteik-
tam mēr ķim. Tagad sūtām uz 
Jēkabpils skolu bērniem, kuŗu 
vecāki ne var samaksāt par pus-
dienām. Kad Latvija atguva brī-
vību, mēs sūtījām konteinerus        
ar dažā dām mantām. Arī ar grā-
matām. Manam tēvam bija liela 
biblio tēka ar trimdā izdotajām 
grā matām. Sapakojām četrpads-
mit kastes sūtīšanai uz Latviju. 
Ta gad viens otrs cilvēks lūdz 
kādas konkrētas grāmatas. Jā, 
nekāda īpaša rosība latviešu 
sabiedrībā nav. Vienīgi Dauga -
vas Vanagu rīkotās pēcpus -
dienas. Protams, svinam visus 
svētkus. Vīrs darbojas Daugavas 
Vanagos. Agrāk viņš spēlēja 
teātri.

Jums pirkstā skaists nepa-
rastas formas gredzens...

Pašmācības ceļā esmu apgu-
vusi zelta un sudraba rotu kal-
šanu. Dažas manis darinātās ro -
tas atrodas mūzejos, arī Ame-
rikā.

Vai, dzīvojot Austrālijā, jūs 
gatavojat latviešu ēdienus?

Pīrāgus noteikti cepu. Neiz-
trūkstoši ir cūkas gaļa un skā -
bēti kāposti. Lieldienās, Ziem-
svētkos latviešu ēdieni ir obli -
gāti. Ziemā krāsnī cepam gaļu 
un dārzeņus. Kad dārzā auga 
skābenes, vārījām skābeņu zupu. 
Taču skābenes iznīka. Tagad vāru 
zupu no spinātiem un klāt 
pielieku citronu.

Braucot atpakaļ uz mājām, 
daudzi ved līdzi Latvijas rupj-
maizi. Arī jūs to vedat?

Austrālijā, krievu veikalā, va -
ram nopirkt Salaspils rupjmaizi. 
Tikai uz šo veikalu ļoti tālu 
jābrauc. Veikals pieder ukrai-
nietei, un tur var iegādāties arī 
siļķes, zivju konservus no Lat-
vijas, „Laimas” šokolādi, bis- 
k vītus. Mēs labprāt aizvestu no 
Latvijas rupjmaizi, taču manam 
vīram ļoti nepatīk ilgā skaidro-
šanās ar muitu. Man patīk aiz-
vest līdzi „Laimas” šokolādi.  
Esam nogaršojuši arī Pūres 
šokolādi.

Jūs vēl kādu laiku būsit 
Latvijā. Lai dienas jums pie-
pildītas un interesantas!

Maiguta Vīlipa-Bernšteina ar dēlu Aldi un mazmeitu Matildi 
2011. gada Jāņos Rīgā, Krastmalā
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Margaritas Stīpnieks vārds 
varbūt ir maz zināms, tomēr 
gleznu izstāde ir ievērības cie-
nīgs notikums tiklab mākslā,       
kā arī Latvijas vēsturē. Pirms 
gada dzimtajā Saldū atgūtajās 
vectēva mājās Margarita Stīp-
nieks svinēja  100. dzimšanas 
die nu.  Gleznotāja Latvijā sa -
ņē ma apsveikumus no Austrā-
lijas premjērministres un An -
glijas karalienes. Margarita 
Stīp nieks nepieder tikai Lat-
vijas mākslai. Piecdesmit seši 
dzīves un darba gadi pavadīti 
Austrālijā, kur sarīkotas ne -
skaitāmas personāl izstādes. 
Aust rālijā viņas glez nas atro-

„MARGARITA STĪPNIEKS ATGRIEŽAS RĪGĀ“
Gleznu izstāde ar šādu nosaukumu apskatāma Agijas Sūnas mākslas galerijā Rīgā

das vairākos mūzejos, tās eks-
ponētas izstādēs Vācijā, Beļ-
ģijā, Francijā, Amerikā. 

Margarita Stīpnieks 1936. ga -
dā beigusi Latvijas Mākslas 
akadēmijas Ģederta Eliasa Fi -
gū rālās glezniecības meistar-
darb nīcu. Ar skolotāju un savu 
lai kabiedru paaudzi viņu ilgi 
vie no glezniecības dziļais, pie-
sā ti nātais zemes krāsu kolo -
rīts. Ilga jos radošā darba gados 
Aust rā lijas mākslas vidi viņa 
bagā ti nājusi ar Bizantijas ie -
dves mo tiem, dinamiskos krāsu 
sa  likumos gleznotiem sieviešu 
tēliem. Margaritas Stīpnieks 
glez nie cībā satiekas dažādu 

tautu ietekmes, kā arī tradi -
cio nālais ar mūsdienīgo.

Gleznu kollekciju uz Rīgu   
at  vedis mākslinieces dēls An -
drejs Stīpnieks. Ekspozīciju 
vei  do gan Austrālijā, gan 
pirms kaŗa Latvijā gleznotie 
darbi, kas ta gad ir Talsu novada 
mūzeja īpašums. Plašāka retro-
spekcija pirms gada bija sarī-
kota Talsu novada mūzejā, bet 
tagad rī  dziniekiem tiek dota 
iespēja iepazīties ar Margaritas 
Stīp nieks glezniecību.

Izstāde Rīgā, Agijas Sūnas 
mākslas galerijā, Kalēju ielā 
9/11, apskatāma līdz 25. okto-
brim. 
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Salacgrīvā veido novada multifunkcionālu jaunatnes iniciātī vas 
centru. Projektu sāka šovasar un pabeigs nākamā gada jūlijā. Centrs 
pavērs jauniešiem plašākas iespējas sevis pilnveidošanai.

Rundāles novada dome pulcināja kopā pensionētos paidagogus, 
lai pateiktos par novada mācību iestādēs ieguldīto darbu. Pašvaldība 
skolotājus godināja pirmo reizi, bet, cerams, tā kļūs par tradiciju.

Brocēnu vidusskolas latviešu valodas un kultūras vēstures skolo-
tāju Intu Muižarāju ar SEB Novadu stipendiju apbalvoja SEB ban - 
ka sadarbībā ar Ata Kronvalda fondu par nozīmīgu ieguldījumu 
paidagoģiskajā darbā Kurzemē.

Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada territoriju kopējā bied-
rība “Darīsim paši!“ noslēgusi trīspusēju sadarbības līgumu ar 
Igaunijas un Somijas vietējo pašvaldību. Sadarbības mērķis – veidot 
amatnieku mājražotāju sadarbības tīklu.

Alūksnes novada domes pārstāvji Igaunijā piedalījās Veru pašval-
dības un Pleskavas uzņēmējdarbības atbalsta fonda rīkotajā se  mi-
nārā. Divi uzņēmumi no Krievijas interesējās par iespējām piegādāt 
kokmateriālus Alūksnes novada kokapstrādes uzņēmumiem. 

Latvijas Dabas mūzejs un Gaujas Nacionālā parka fonds oktobrī 
ikvienu aicina iesaistīties ozolzīļu vākšanā ziemai Līgatnes dabas takās 
mītošajiem dzīvniekiem. 

Uz Limbažu slimnīcas kāpnēm atrasts zīdainis – glītās, tīrās drā-
nās apģērbta meitenīte. Diemžēl Vidzemē nevienā slimnīcā, ne 
aprūpes centrā nav ierīkota speciāla vieta, kur atstāt jaundzimušos. 

Latvijas Sarkanais Krusts  un firma Merrild līdz 1. decembrim rīko 
labdarības akciju „Mēs jūs atceramies”, kuŗas mērķis ir sniegt gados 
veciem un vientuļiem cilvēkiem sirds siltumu, dāvinot Merrild kafiju.

 Līvānos 3. oktobrī pulcējās seniori no visiem Latvijas reģioniem 
biedrības „Baltā māja” rīkotajā vakarā „Zinīgs, darbīgs, kustīgs”, kas bija 
veltīts Starptautiskajai veco ļaužu dienai un ko financiāli atbalsta Lat-
vijas un Šveices sadarbības programma - „NVO fonds”. 

Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komiteja 18. oktobrī rīko Pa -
saules pārtikas dienai veltītu sarīkojumu „Godināsim maizi!”, uz kuŗu 
aicināti pilsētas un novada bērni no daudzbērnu un maznodrošinā -
tām ģimenēm. 

Daugavpili 5. oktobrī apmeklēja Moldovas Reģionālās attīstības 
ministrijas delegācija. Viesi apmeklēja arī Ditton Pievadķēžu rūpnīcu, 
Medicīnas kolledžu un Daugavpils cietoksni - galveno pilsētas investī-
ciju objektu.

Rēzeknes uzņēmums SIA LEAX Rēzekne RSEZ ir viens no 1982. 
gadā dibinātās Zviedrijas mašīnbūves sabiedrības LEAX Group AB 
uzņēmumiem Latvijā, kas Rēzeknē ražo detaļas kalnrūpniecības tech-
nikai, kuŗas tiek eksportētas uz Zviedriju un no turienes arī uz Ame -
riku un Āziju.

Valkas novada Centrālajā bibliotēkā  bija apskatāma izstāde 
„Ziemeļvidzemes biosfairas rezervāts – Latvijas devums UNESCO”. 
Izstāde veltīta 20. gadadienai, kopš Latvija pievienojusies UNESCO.

Valmieras pilsētas delegācija apmeklēja sadraudzības pilsētas 
Polijā Zdunska Vola svētkus - 186 gadu jubileju. 2002. gadā starp 
abām pilsētām parakstīts sadarbības līgums ekonomikā, kultūrā, iz -
glītībā un tūrismā.

Īsziņas sagatavoja M. Linde unV. Berkina

Nesen Briselē par 2011. gada 
Eiropas Komisijas EDEN (Euro-
pean Destinations of Excellence) 
projekta konkursa uzvarētāju 
un Eiropas izcilāko tūrisma ga -
lamērķi Latvijā nominēts Līgat-
nes papīrfabrikas ciemats, kuŗu 
konkursam pieteica Līgatnes no -
vada dome. 

EDEN konkursa „Architek tū-
ras pieminekļu atjaunošana     
par tūrisma objektiem” preten-
dentus Latvijā vērtēja Tūrisma 
at   tīstības valsts aģentūra (TAVA) 
sadarbībā ar Ekonomikas minis-
t riju (EM). Tika saņemti 12 pie -
teikumi.

Līgatne - pilsēta Vidzemē - 
pie   der pie skaistākajiem Latvijas 
dabas stūrīšiem Gaujas Nacio nā-
lajā parkā. Līgatne saistāma, no 
vienas puses, ar Latvijas vienīgo 
papīra ražošanas uzņēmumu, no 
otras puses, ar Gaujas upes sen-
leju un Gaujas Nacionālo parku, 
kuŗiem pa vidu ir Līgatnes papīr-
fabrikas vēsturiskais ciemats - 
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis, vienīgais šāda veida 
19. gs. beigās radīts komplekss 
Baltijā.

Ciemata vēsturiskā attīstība 
mē   rījama gandrīz 200 gadu ga -
ŗumā, bet 190 gadus Līgatnes 
vārds ir cieši saistīts ar papīr-
fabriku. Līdz ar tās uzplaukumu 
attīstījās arī ciemats – vairāki ko -
ka māju rindu puduŗi. Līgatnē 
dominē gan koka, gan sarkanā 
ķieģeļa apbūve. Dzīvojamā pla-
tība bija neliela, toties vilināja 
sociālais nodrošinājums – bez-
maksas malka, elektrība, sava 

Līgatnes papīrfabrikas ciemats – 
izcilākais Eiropas 2011. gada tūrisma galamērķis Latvijā

skola, dzemdību nams, ambulan-
ce, tautas nams ar pirmo ķegļu 
celiņu Latvijā. Strādnieku mājās, 
kas ir senākās barakas tipa ēkas 
Latvijā, ir apdzīvotas joprojām, 
un to apskate līdzinās ceļojumam 
laika mašīnā. Tūristiem gīdi pie-
dāvā ekskursijas gan pa strād-
nieku ciematiem, kuŗos vienlai-
kus var baudīt skaistās, reljefās 
Līgatnes ainavas, gan iegriešanos 
papīrfabrikā, kas šodien ir vienī-
gais papīra ražošanas uzņēmums 
Latvijā un nozīmīgākais makulā-
tūras pārstrādātājs. Fabrika ir 
speciālizējusies zīmēšanas, glez-
nošanas papīra skolām un māks-
liniekiem, čaulu kartona un īpa-
šas nozīmes techniskā un iepa-
kojuma papīra ražošanā. Lielākā 
daļa (70% – 80%) produkcijas 
tiek eksportēta uz ārvalstīm. Lī -
gat nes novada domes priekšsē -
dis Ainārs Šteins stāsta, ka nā -
kotnē plānots ierīkot papīrfabri-
kas mūzeju. 

Tūristi visvairāk iecienījuši Lī -
gatnes Dabas parka takas, uni kā-
lo padomju slepeno bunkuru – 
platība vairāk nekā 2000 kvad -
rāt metru deviņus metrus zem 
zemes, kuŗam slepenības zīmogu 
noņēma tikai 2003. gadā, kā arī 
rehabilitācijas centru „Līgatne”. 
Par tūrisma objektiem kļuvušas 
arī vairākas smilšakmens alas. 
Vienā no tām tūristiem piedāvā 
nogaršot vietējo zemnieku sieto 
sieru un raudzēto vīnu. Līgatnes 
Tūrisma informācijas centrs 
piedāvā ekskursijas latviešu, 
krievu, angļu un vācu valodā. 

EDEN Latvija projekta vadītājs 
Armands Muižnieks teic, ka Lī -
gatnei ir iespējams kļūt par Ei -
ropas tūrisma magnētu, jo tai ir 
vienreizīgs, specifisks kultūr vēs-

tu riskais un industriālais man -
tojums, kas turklāt nav iekon ser-
vēts, bet joprojām ir dzīvs, auten-
tisks – gan papīrfabrika ar seno 
vēsturi, gan strādnieku ciemati, 
kur joprojām dzīvo cilvēki, lie-
lākoties – papīrfabrikas strād nie-
ku paaudzes. Tas viss atrodas 
ainaviskā, reljefā vidē, turklāt 
netālu no attīstītām tūrisma vie-

tām - Siguldas un Cēsīm. Jāpie-
bilst, ka vairāki Līgatnes objekti 
un skaistās dabas ainavas redza-
mas A. Brenča mākslas filmā 
„Ilgais ceļš kāpās”(1981. gads, 7 
sērijas) un Latvijas Televīzijas se -
riālā „Likteņa līdum nie ki” (2008).

Briselē kopumā tika apbalvots 
21 izcils tūrisma galamērķis Ei -
ropā, starp kuŗiem bija arī La -
hemā nacionālais parks/muiža 
Igaunijā, Roķišķu muiža Lietuvā, 
Mejo Īrijā, Delfi Grieķijā, Gmin-
des pilsēta/Karintija Austrijā un 
citi. 

Eiropas Komisija nolēmusi nā -
kamgad vairs neizsludināt jaunu 
EDEN izcilo tūrisma galamērķu 
meklēšanu, bet atvēlēt līdzekļus 
pašreizējo vietu populārizēšanai 
un attīstīšanai. EDEN balva 
nodibināta 2007. gadā, un to jau 
saņēmuši 98 tūrisma galamērķi 
26 valstīs. Eiropā par izcilāko tū -
risma vietu Latvijā 2007. gadā ti -
ka atzīta Kuldīga, 2008. gadā – 
Latgales podnieki, 2009. gadā - 
Tērvetes dabas parks, 2010. ga - 
dā – kūrortpilsēta Jūrmala, bet 
2011. gadā – Līgatnes papīrfab-
rikas ciemats.

Teksts un foto Valija Berkina

Līgatnes 19. gs. vidus modernākā strādnieku ciemata Eiropā koka 
apbūve, kur dzīvojušas vairākas papīrfabrikas strādnieku paaudzes

Eiropas izcilākā tūrisma 
galamērķa (EDEN) emblēma ir 
pazīstama tūristiem Eiropā, 
tagad tā redzama arī Līgatnē

Līmeniski. 1. Speciālas atdalītas 
telpas transportlīdzekļu vadītā-
jiem. 5. Divpusēja pieturzīme. 10. 
Cirka mākslinieki. 11. Pilsēta Po -
lijā, Baltijas jūras krastā. 13. Lāse. 
14. Pašcieņa. 15. Trauks mājlopu 
ēdināšanai. 16. Stāvoklis, kad nav 
pārtikas līdzekļu. 17. Pildīt trau-
kos šķidrumu. 19. Sapīkusi, ne -
laipna. 20. Pilsēta Vācijā. 21. Pilsēta 
Etiopijā. 23. Sadauzīts. 25. Upe        
un ezers Kurzemē.27. Ataicināt. 
30. Ogļhidrāts, viens no dzīvo 
organismu šūnu enerģijas avo-

tiem. 34. Dienvidzemju tīteņaugs. 
37. Dzīvs organisms. 38. Pilsēta 
Japānā. 39. Ir dzirdams. 41. Kabatā 
nēsājama somiņa. 43. Apaļš koka 
trauks ar vāku. 45. Terroristiska 
basku organizācija Spānijā (abr.). 
46. Sporaugs. 47. Rīki slaucīšanai. 
48. Būt pakalpīgam. 49. Ātri drū-
pošs. 50. Nelielas ārijas (mūz.). 

Stateniski. 2. Alkoholisks dzē-
riens, ko gatavo no atšķaidīta      
vīna, konjaka, ruma un augļiem. 
3. Maksas līdzeklis. 4. Piena pār-
strādē iegūts produkts. 5. Izpār-

došana, kad cenu nosaka pircēji. 
6. Celtniecībā – savienotu stieņu 
sistēma nesošajās konstrukcijās.   
7. Liela muca. 8. Ar augiem ap -
audzētas būves dārzos. 9. Gar -
nele. 10. Jauni kārklu dzinumi   
bez lapām. 12. Graudzāļu dzim -
tas zālaugs. 16. Viszemākā vīrieša 
balss. 18. Ķite. 21. Pilskalns pie 
Jēkabpils. 22. Vērīga, uzmanīga. 
24. Pilsēta Peru DR. 26. Jautāju -
ma vārds, attiecas uz skaitu. 27. 
Šķīrējtiesnesis. 28. Audums ar glu-
du, spožu virspusi. 29. Dabiskas 
ūdenstilpes. 31. Senās Peru valsts 
iedzīvotājs. 32. Pret kaut ko iebilst. 
33. Liels episks sacerējums. 35. 
Smalkas nianses. 36. Sala – valsts 
Karību jūrā uz D no Kubas. 40. 
Mājlopu mitekļi. 42. Gausi, negri-
bīgi. 44. Upe Vācijā. 46. Jaudāt, 
varēt. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 38) 
atrisinājums

Līmeniski. 2. Lāčplēsis. 7. Krīki. 
8. Atēna. 9. Lauta. 11. Tapa. 12. 
Pasakas. 13. Osis. 17. Koala. 19. 
Krams. 21. Ambra. 23. Aktis. 24. 
Nakra. 25. Ikars. 26. Oboja. 28. 
Veste. 29. Alpi. 31. Rotonda. 34. 
Žīga. 38. Āksts. 39. Odins. 40. 
Drisa. 41. Sasnausks. 

Stateniski. 1. Prāga. 2. Lira. 3. 
Čalma. 4. Skava. 5. Sari. 6. Inari. 
10. Užava. 11. Tektonika. 14. 
Skaidiena. 15. Maltus. 16. Barkava. 
18. Alata. 19. Kasko. 20. Sanda. 22. 
Brass. 27. Ozons. 30. Lando. 32. 
Opāls. 33. Disks. 35. Gauss. 36. 
Ross. 37. Puds.     
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Draudzes namā 
Sanfrancisko...

No pulksten septiņiem rītā līdz 
astoņiem vakarā balsotājus laipni 
sagaidīja vēlēšanu iecirkņa 
priekš niece Taira Zoldnere un 
citi darbinieki. Techniskos dar-
bus pārzināja Andris Ramāns. 
Draudzes namā, kur iekārtots 
vēlēšanu iecirknis, ierados pēc-
pusdienā, un pie balsotāju re  ģis-
trācija galda strādāja Gundega 
Nīgale un Gundega Ozola. Abas 
Gundegas pastāstīja, ka pirmie 
balsotāji ieradušies drīz pēc pulk-
sten septiņiem. Tie bijuši ceļotāji no 
Latvijas, jauni cilvēki no Ventspils 
un Rīgas, un par iespēju balsot 
Sanfrancisko, uzzinājuši tīmeklī. 

Andris Ramāns izteicās, ka, 
piesakoties strādāt vēlēšanu ie -
cirknī, viņam ne prātā nav ienā-
cis, ka nepilnu divpadsmit mē -
nešu laikā tajā būs jāstrādā trīs 
reizes – vispirms 10. Saeimas vē -
lēšanās, pēc tam bija balsošanas 
par vai pret Saeimas atlaišanu, 
tagad atkal vēlēšanas. Tomēr viņš 
priecājās, ka pūles nav bijušas 
veltas, jo latvieši vienmēr bijuši 
atsaucīgi. Apmēram līdz pulksten 
trijiem iecirknī jau bija balsojuši 
gandrīz 100 Latvijas pavalst-
nieku.

Iecirkņa vadītāja Taira Zoldnere 
teica, ka balsot ieradušies vairāki 
līdz šim neredzēti latvieši. Viņa 
pateicās palīgiem, jo jāiegulda 
liels darbs, lai vēlēšanas noritētu 

Saeimas vēlēšanas
veiksmīgi un likumā paredzētajā 
kārtībā. T. Zoldnere uzskata, ka 
balsošana vēlēšanās ir patriotis-
ma izpausme, un demokratija 
mums visiem ir mācību process. 

Vairāki latvieši pēc balsošanas 
vēl pakavējas Rīgas zālē. Draudzes 
valdes un latviešu biedrības lo -
cekļi bija sagādājuši uzkodas, ka -
fiju un vīnu. Ziemeļkalifornijas 
latviešu biedrības valdes priekš-
sēdis Aldis Simsons neslēpa gan-
darījumu par vietējo latviešu at -
saucību, kā arī par tūristiem, kuŗi 
neaizmirst savu pienākumu. Uz 
jautājumu par nākotni Latvijā, 
viņš atbildēja: „Raugos nākotnē 
cerību pilns, sevišķi jau niešu dēļ. 
Ciemojoties Latvijā, dzirdēju 
jauno cilvēku izteiktos uzskatus. 
Viņi nedomā, ka val dībai būtu 
jābūt kā tēvam un mātei, kuŗi par 
viņiem gādās no šūpuļa līdz 
kapam. Tāds jauniešu viedoklis 
ir laba pazīme. Domājot par vis-
pārējo ekonomisko krizi Eiropā, 
šķiet, ka Latvija ir labākā stāvoklī 
nekā Grieķija. Latvijā vēl ir zem-
niecība, atbalsts grūtā brīdī un 
tātad vieglāk tikt uz kājām.”

Sanfrancisko balsoja arī Lat vi-
jas militārās flotes virsnieks, kap-
teiņleitnants Gvido Ļaudups. Vi -
ņam ir 32 gadi, un viņš mācās 
vecāko virsnieku kursos USA 
Naval War College Ņuportā, Rod   -
ailendā. Viņš varējis doties balsot 
arī uz Bostonu, bet izvēlējies 

... Sv. Pētersburgā...

... Indianapolē...

… Detroitā
Ārkārtas 11. Saeimas vēlēšanās 

17. septembrī Detroitā balsoja 45 
personas: par Vienotību – 19; par 
Zatlera Reformu partiju – 4; par 
Nacionālo apvienību VL!/TB/
LNNK– 22.

Vēlēšanu komisijā darbojas 
Gundega Vilemsone, Māra 
Prāvs un Andris Ritums

Savu balsi nodod Zenta Elberte

Olafs Cimermanis izskatās 
optimistisks par vēlēšanu 
iznākumu

No kreisās: J. Auziņš – vēlēšanu 
komisijas loceklis, G. Kancs – 
vēlēšanu komisijas priekš sē-
dētājs, G. A. Asone – sekretāre, 
D. Auziņa – vēlēšanu komisijas 
locekle, Z. Kārkliņš – vēlēšanu 
komisijas loceklis, K. Sventeckis 
– vēlēšanu komisijas loceklis

Detroitas vēlēšanu iecirkņa 
darbinieki (no kreisās): Marcis 
Jansons, Silvija Ņukomere 
(Newcomer), Ilgvars Jēkabsons, 
Līga Jēkabsone, Tatjana Žagare-
Vītiņa

Kad zilie ziedu zvaniņi ir 
aizvadījuši krāšņo vasaru un 
saule zelta burtiem jau rudens 
vārdu raksta, DV Klīvlandes 
vanadžu kopa rīko gadskārtējo 
rudens bazāru. Šogad bazāra 
tema bija cepures un cilpas.

Rudens rosības
Klīvlandes latviešu saimē

sai stot viņus arī kopējās dziesmās. 
Tēlojumu par ganu dienām atāla 
laikā no Kelīnas Klānas sacerē-
juma „Maizīte un zvaigznīte” 
lasīja Ilze Hāznere.

Čaklās kopas saimnieces Bai -
bas Apeles vadībā bija sarūpējušas 
jo bagātīgu cienastu. Pie skaisti 
klātiem, rudens ziedu greznotiem 
galdiem jautrā noskaņā bazāra 
apmeklētāji pavadīja vēl daudzas 
jaukas stundas. 

Apmeklētāju bija iepriecinoši 
daudz. To vidū arī Goda konsuls 
Ohaio pavalstī Kārlis Šteinmanis 
ar kundzi. Šoreiz varējām lepo-
ties arī ar kuplu jauniešu pulku.

Sanfrancisko, jo viņu aicinājis at -
braukt Latvijas goda konsuls 
Dienvidkalifornijā Juris Buņķis. 
Drīz Ņuportā ieradīšoties arī 
Ļaudupa ģimene no Latvijas. 
Andris Ramāns un citi iecirkņa 
darbinieki sirsnīgi apsveica simto 
balsotāju – Diānu Jaunžeikari no 
Rīgas. Diāna beigusi universitāti 
Masačusetā, tagad dzīvo Sanfran-
cisko un strādā kompanijā 
Google. Diānai ir 23 gadi, viņa ir 
datorprogrammu inženiere. Lat-
viešu draudzes namā esot pirmo 
reizi. Taču tagad, kad ceļš uz 
draudzes namu atrasts, tā nebūšot 
pēdējā reize.

Biruta Magone

Pēc kopas priekšnieces Vitas 
Reinekas apsveikuma apmeklē-
tāji varēja skatīt daždažādas ce -
pures: īpatnējas, skaistas, arī pašu 
darinātas. Cepuru valkātājas bija 
kopas vanadzes un pati jaunākā 
paaudze – bērni. Par savām paš-
gatavotajām cepurēm bērni sa -
ņēma apbalvojumus.

Sarīkojuma programmas sastā-
dītāja Ilga Rubene saistošā stās-
tījumā par cepurēm un to val kā-
šanu uzjautrināja klātesošos, ie -

Par rudens galda labumiem 
gādāja Vaira Kubuliņa un Vera 
Pagraba. Viesi varēja arī iegā-
dāties daudz dažādu gardumu.

Jautrus brīžus sagādāja mantu 
izloze, ko vadīja Gunārs Ranķis 
ar palīgiem. Kopas vanadzes var 
justies gandarītas par labi iz  kār-
toto un izdevušos rudens bazāru.

Klāt lapkritis. Septembŗa vārtos 
stāv dālija, rūgteni smaržo mār-
tiņroze. Pa zeltainiem ceļiem 
aiziet atkal kāda vasara...

Rita Kaugura

Šovasar Sietlā saulaino dienu 
bija maz, un nu jau rudentiņš 
klāt. Lapas sārtojas, dārzos zied 
dālijas, mārtiņrozes, miķelītes – 
un līst. Sietlas un kaimiņpilsētu 
latvieši 2. oktobrī pulcējās latvie-
šu namā svinēt Pļaujas svētkus. 
Baznīcas altāŗi greznoja krāšņas 
rudens puķes un Vairas Kris-
toferes atnestais grozs ar rudens 
veltēm – augļiem un dārzeņiem. 
Maizi dievgaldam cepa draudzes 
dāmu komitejas priekšsēde Maija 
Atvara, vīns bija no Viļņa Klepera 
vīna dārziem. Mācītāja Daira 
Cilne sprediķī atgādināja, ka 
Pļaujas svētkos mēs pateicamies 
par visu, ko Dievs mums devis, 
un aicināja katru dienu uzskatīt 
par dāvanu.

Pēc dievkalpojuma apmeklē-
tāji pulcējās latviešu nama zālē, 
kur draudzes dāmu komitejas 
darbinieces cienāja ar pusdie-
nām. Galdi bija skaisti klāti, uz 
katra podiņš ar krizantēmām. 
Pusdienās bija skābie kāposti un 
cūkas ribiņas ar dažādām piede-
vām. Viss garšoja tikpat labi, kā 
smaržoja.

Svētku apmeklētājus ieprieci-
nāja patālās kaimiņpilsētas Port-
landes teātŗa grupa ar Veltas Ra -
moliņas komēdiju ,,Modernās 
Čaukstenes” Irēnas Smiltiņas 
režijā; tēlotājas – Dace Garuta, 
Silvija Orle, Vaiva Puķīte, Inese 
Siliņa un Irēna Smiltiņa. Lugas 
temats: par ko sievietes, kopā 
sanākušas, runā. Skatuves un 
skaņu meistara darbus veica Il -
mārs Smiltiņš un Dainis Garuts. 
Luga sarakstīta pagājušā gad-
simta 60. gados, bet vēl aizvien 
aktuāla. Bija ko pasmieties, ko 
pārdomāt. Droši vien daudzi 
skatītāji, lugu skatoties, domās 
redzēja vai nu sevi, vai kādu pa -
ziņu. Liels jo liels paldies Port-

Pļaujas svētki Sietlā
landes aktieŗiem par šo skaisto 
Pļaujas svētku dāvanu Sietlai.

 Pēc izrādes Jānis Atvars ar 
palīgiem Intu Vīsti (Wiest) un 
Indru Ekmani no Arizonas vadī-
ja izlozi. Indra patlaban studē 
Vašingtonas universitātē, lai ie -
gūtu maģistra gradu. Viens no 
laimestiem bija grozs no altāŗa ar 
rudens veltēm. Apmeklētāji dzē-
ra kafiju un mielojās ar gardu-
miem no bagātā cepumu galda, 
kur bija tortes, kūkas, dažādas 
smalkmaizītes un pīrāgi. Visu to 
varēja nopirkt arī līdzņemšanai. 

varam, Andrim Bensonam, 
Andrejam Birnbaumam, Jurim 
Cilnim. Paldies Dikam Vīstam 
(Dick Wiest) par vīna galdu. 
Sirsnīga pateicība visām dāmām, 

Portlandes Čaukstenes ar kungiem, no kreisās: Silvija Orle, Dainis 
Garuts, Irēna Smiltiņa, Inese Siliņa, Ilmārs Smiltiņš, Vaiva Puķīte, 
Dace Garuta
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 Liels paldies draudzes dāmu 
komitejas darbiniecēm, kuŗas 
sakārtoja telpas, gatavoja pusdie-
nas un strādāja virtuvē – Maija 
Atvara, Velta Bensone, Vija Birn-
bauma, Daira Cilne, Silvija Kop-
lande (Copeland), Vaira Kris to-
fera, Daina Kusina, Inta Vīste, 
Petsija Zāmele. Paldies arī vīriem, 
kuŗi salika galdus un krēslus, 
palīdzēja klāt galdus: Jānim At -

kuŗas ziedoja kūkas, smalkmai-
zītes un citus labumus cepumu 
galdam. Šis bija lielākais līdzekļu 
vākšanas sarīkojums labdarības 
nolūkiem, un dāmu komitejas 
locekles ir apmierinātas par la -
bajiem ienākumiem. Rudentiņš 
skaisti ievadīts. Ceram, ka 
oktobrī būs vēl kādas saulainas 
dienas.

 I. M.
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Pēc Floridas karstās vasaras 

Pļaujas svētku rīts atnāca ar 
rudenīgām vēsmām, kas mums 
atgādināja, ka  īstais rudens pa -
tiešām ir klāt. Mums šeit nav, 
ko sēt vai pļaut, Pļaujas svētkus 
mēs izjūtam kā pateicības svēt-
kus, kad pateicamies par tām 
dāvanām, kuŗas esam saņēmuši 
no Dieva:

Pļaujas svētki Sv. Pētersburgā
 Skaisti sapostā sarīkojumu 

zāle ielīksmoja ikvienu atnācēju 
– galdi bija dekorēti ar krāšņiem 
dažādu krāsu ziediem, uz ska-
tuves lielās vāzēs bija zari ar 
rudenīgu krāsu lapām (jā, arī 

Floridā tādas 
ir) un skatuves 
vidū dižojās 
kupls krūms ar 
o r a n ž k r ā s a s 
ziediem. Par šo 
sakār tojumu 
mēs patei cā-
mies Arturam 
Gerhardam un 
viņa palīdzēm. 
Skaistā diena 
pulcināja 50 
da   lībniekus.

S v ē t b r ī d i s 
iesākās ar li -
turģisku diev-
k a l p o j u m u , 

dzie dot četras dziesmas Alek-
sandras Ritumas pavadījumā. 
Mācītājs Aivars Pelds savā 
svētrunā uzsvēra, ka mums 

arvien ir jābūt pateicīgiem un 
pateicība nedrīkst būt tikai svešs 
jēdziens. Mācītājs uzmanību 
vērsa uz trīs lietām: pirmā – 
patiesi Pļaujas svētki ir tad, kad 
mēs visu uzmanību pievēršam 
Dievam; otrā – patiesa pateicība 
izpaužas tad, kad palīdzam 

tiem, kuŗiem palīdzība ir ne -
pieciešama; trešā – patiesa pa -
teicība ir tad, kad mēs savas 
sirdis nododam Dievam.

Mums šī bija īpaša diena arī 
tādēļ, ka atzīmējām mācītāja A. 
Pelda 10 gadu kalpošanas ju -
bileju mūsu draudzē. Kas gan 

var saskaitīt nolidotās jūdzes no 
Demoinas līdz Sv. Pētersburgai 
šajos gados! Pazīstot mūsu 
mācītāju, droši varam teikt, ka 
tikai ar paļāvību Dieva vadībai 
un nelokāmo ticību tas viss bijis 
iespējams. Šī ticība ir stiprināju-
si un vadījusi mūsu draudzi 
garīgai izaugsmei. Draudzes 
priekšniece Aija Norberga pa -
teicās mācītājam un nolasīja 
Austrumu apgabala prāvestes 
Anitas Vārsbergas-Pāžas atsū-
tīto pateicības rakstu, dāmu 
komitejas priekšniece Skaidrīte 
Prince pasniedza rozes un pa -
teicības karti, cildinot arī mā -
cītāja dzīves draugu Irmu par 
visu to labestību, ko esam 
saņēmuši aizvadītajos gados. 
Andris Ritums pateicās par 
viņam uzticēto dievkalpojumu 
un Bībeles stundu vadīšanu 
mācītāja prombūtnes laikā.

 Bija patīkami vēl pakavēties 
uzpostajās, mājīgajās telpās un 
baudīt azaidu no līdzatnesta-
jiem groziņiem, jūtoties kā lielai 
ģimenei, kuŗa ar Dieva svētību 
šeit pastāvējusi jo daudzus 
gadus.

Skaidrīte PrincePļaujas svētku svētbrīža laikā

Skaidrīte Prince apsveic mācītāju viņa 10 gadu 
kalpošanas jubilejā

 Skataities uz putniem gaisā,
 Līksmās dziesmās klausaities,
 Nepazīst tie sēju, pļauju,
 Bet tos uztur labais Dievs.

S A R Ī K O J U M I
DENVERA (CO)
• 19. novembrī Kolorado lat-

viešu kultūras centra 25 gadu 
jubilejas svinības sāksies plkst. 
3.00 pēcpusdienā. Būs izstāde un 
videofilmas par latviešu kultūru, 
atspirdzinājumi, varēs uzspēlēt 
no  vusu. Plkst. 6.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres sarīkojums; 
programmā: Valdas Lēvenšteinas 
stāstījums par Likteņdārza tap-
šanu Latvijā, filmas izrāde un 
vakariņas, dalības maksa $20, 
studentiem $10.

• 3. decembrī no plkst. 10.00 
līdz 3.00 un 4. decembrī no 11.00 
līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš 
Ko  lorado latviešu Kultūras centrā 
(10705 West Virginia Ave., Lake-
wood, CO), tālr.: 303-986-5337 
vai 303-424-4442.

DETROITA (MI) 
• 15. oktobrī plkst. 3. 00 pēc-

pusdienā Sv. Pāvila latviešu ev. 
lut. draudzes baznīcā (30623 W. 
Twelve Mile Road, Farmington 
Hills, MI) ērģelnieka Rūdolfa 
Ozoliņa klavieŗkoncerts. Ieeja 
brīva. Pēc koncerta uzkodas un 
atspirdzinājumi par ziedojumu. 

• 16. oktobrī plkst. 11.30 svēt-
dienas skolas nodarbības draudz-
es sabiedriskajās telpās. 

• 6. novembrī Daugavas Vana-
gu apvienības 60 gadu jubilejas 
sarīkojums.

• 13. novembrī plkst. 11.30 Lat  -
vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Sv. Pāvila latviešu ev. lut. 
draudzes baznīcas telpās.

FILADELFIJA (PA)
• 1. novembrī plkst. 11.00 Fila-

delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās (531 
North 7th Street). Programmā val -
des ziņojumi, nākotnes darbība, 
pārrunas par jaunākajiem noti-
kumiem. Saieta beigās dzimšanas 
atceres dienu svinēšana un kafi-
jas galds. Viesi laipni gaidīti.

 KALAMAZŪ (MI)
• 8. un 10. novembrī plkst. 9.00 

un 4.00 piparkūku cepšanas talka. 

• 20. novembrī pēc dievkalpo-
juma, kas sāksies plkst. 10.00, 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu centra telpās 
(100 Cherry Hill Drive, Kala ma-
zoo, MI 49007). 

KLĪVLANDE (OH) 
• 13. novembrī plkst. 12.30 

Daugavas Vanagu apvienības 60 
gadu darbības atcere un Lāčplēšu 
piemiņas akts Apvienotās drau-
dzes zālē (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); ,,Čikāgas 
piecīšu” koncerts, pēc koncerta 
mielasts. Jāpiesakās līdz 6. no -
vem brim, zvanot Oļģertam Ku -
buliņam, tālr.: 216-676-9166. 
Iepriekš pieteicoties, dalības 
maksa $25.00, sarīkojuma dienā 
$30.00; studentiem $15.00, jau-
niešiem līdz 16 gadu ieeja brīva.

• 20. nov. Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres sarīkojums.

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 23. oktobrī plkst. 12.30 drau-

dzes rudens bazārs latviešu namā 
(1955 Riverside Dr., Los Angeles 
Ca 9003903704). 

• 29. oktobrī no plkst. 5.00 pēc-
pusdienā līdz 2.00 naktī masku 
balle.

• 30. oktobrī plkst. 1.00 mazā 
teātŗa sanfrancisko izrāde – S. 
Fēgela komēdija ,,Jaukās zvanu 
skaņas”.

DKLB informācijas tālrunis: 
323-663-6267. DK LB Informā-
cijas biļetens tīmeklī: www.bile-
tens.com 

MILVOKI (WI) 
• 12. novembrī plkst. 5.00 Lat-

vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā (8845 
W. Lynx Ave. Milwaukee, WI 
53225).

ŅUJORKA (NY) 
• Līdz 16. oktobrim Zanes 

Treimanes mākslas darbu izstāde 
BWAC Gallery (499 Van Brunt 
Street, Brooklyn, NY., tālr.: 718- 
462-4743). Izstāde atvērta nedē-
ļas nogalēs no plkst. 1.00 līdz 
6.00. Slēgšanas dienā 16. oktobrī 

pieņemšana no plkst. 2.00 līdz 
5.00. Informācija par mākslinieci: 
www.ZaneTreimanis.com

• No 21. līdz 23. oktobrim 
Rudens svētki Rotā, Katskiļos. 
Programma: 21. oktobrī plkst. 
9.00 vakarā atklāšanas stunda, 
plkst. 10.00 ALJAs ,,Katskiļu Tri-
via” sacensības. 22. oktobrī plkst. 
11.00 brokastis; plkst. 12.00 iz -
rāde ,,Mēs uzaugām kopā no -
metnē, bet vai zinām, ko viņi 
dara ikdienas dzīvē?”; pie kro -
dziņa Mimosas un Bloody Mary’s; 
plkst. 2.00 rotaļas; plkst. 4.00 alus 
darīšanas turnīrs; plkst. 6.00 va -
kariņas; plkst. 7.30 Rudens balle, 
spēlēs ,,Lūzeri”, dziedās Māra Stepe 
u. c. 23. oktobrī atva dī šanās. 

• 22. oktobrī plkst. 7.30 vijol-
nieka Gidona Krēmera koncerts 
Homage to J. S. Bach Lincolna 
centrā. Informācija: www.white-
lightfestival.org

• 7. novembrī plkst. 6.00 solistes 
Birutas Grunvaldes un pianistes 
Šarlotes Rosas Zandas koncerts 
,,Pasaules tautasdziesmas” Flush-
ing, Queens, bibliotēkā (41-17 
Main Str.). B. Grunvalde dziedās 
latviešu, angļu, vācu, spāņu, 
franču, itaļu, krievu, čigānu, 
izraeļu tautasdziesmas oriģināl-
valodā. Izziņas: 516-466-4034.

PRIEDAINE (NJ) 
• 23. oktobrī plkst. 1.00 Ņu -

džersijas Daugavas Vanagu ap  vie -
nības rudens sarīkojums (1017 
Highway 33 East, Freehold, NJ 
07728). Programmā: kaŗavīru 
go  dināšana; koncerts, siltas pus-
dienas. Dalības maksa par ziedo-
jumu. Informācija www.prie-
daine.org

SIETLA (WA) 
• 22. oktobrī plkst. 6.00 Sietlas 

latviešu centrā (11710 3rd Ave 
NE, Seattle 98125) Baltiešu stud-
iju atbalstgrupa rīko Mārtiņu 
vakaru ar dejošanu, dziedāšanu, 
rotaļām, vakariņām, kluso izsoli. 
Apmeklētāji aicināti ierasties 
maksās! Dalības maksa: pieau-

gu  šiem $25, studentiem $15, 
bērniem līdz 10 gadu vecumam 
ieeja brīva. 

• 12. novembrī no plkst. 10.00 
līdz 4.00 un 13. novembrī no 
plkst. 12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku 
tirdziņš latviešu centrā. Būs 
latviešu ēdieni, svētku dāvanām 
varēs iegādāties rokdarbus, rotas, 
keramiku un citus daiļamat nie-
cības izstrādājumus.

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 15. oktobrī plkst. 10.00 Flo-

ridas Daugavas Vanagu apvie nī-
bas gadskārtējais pikniks War 
Veterans Memorial Park (9600 
Bay Pines Blvd. N.) nojumē Nr. 4. 
Lūgums ņemt līdzi groziņus, 
vanadzes un vanagi sagādās de -
siņas, kāpostus un vēsus dzē-
rienus. 

• 15. oktobrī plkst. 12.00 pie 
biedrības nama (1705 9th Ave 
North St. Petersburg, FL 33706) 
varēs nodot Ziemsvētku saiņus 
sūtīšanai Latviju. 

• 20. oktobrī literārā pulciņa 
sanāksme biedrības bibliotēkā. 

• 27. oktobrī plkst. 1.00 bied-
rības namā videoizrāde – Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētki 1995. gadā. Būs kafija un 
cepumi, ieejas ziedojums vismaz 
$3.00. 

• 1. novembrī plkst. 10.00 bied-
rības valdes sēde. 

• 5. novembrī plkst. 4.00 bied-
rības namā Mārtiņu vakars ar 
sadziedāšanos, apdziedāšanos, 
sil tām vakariņām, izlozi, kuŗā 
varēs laimēt Mārtiņu dienas la -
bumu grozu. Deju mūziku at -
skaņos Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols. Dalības maksa par vismaz 
20 dolaru ziedojumu. 

• 15. novembrī plkst. 1.00 bied-
rības namā Latvijas Nacionālā 
teātrī iestudētā mūzikālā uzvedu-
ma „Vadonis” (autori Kaspars 
Di  miters un Zigmārs Liepiņš) 
videoizrāde. Būs kafija un cepu-
mi, dalības maksa par vismaz 3 
dolaru ziedojumu. 

• 18. novembrī plkst. 6.00 
biedrības namā Latvijas valsts 
dibināšanas atceres sarīkojums. 
Programmā Māras Prāvas 
priekšlasījums par dzimtenes 
mīlestību; vietējo mākslinieku 
mūzikālie priekšnesumi un dek-
lamācijas. Par godu Latvijas 
valsts dibināšanas atcerei būs 
iespēja iedzert glāzi vīna, netrūks 
jubilejas kliņģeŗa. Dalības maksa 
par vismaz 5 dolaru ziedojumu. 

• 29. novembrī plkst. 1.00 bied-
rības namā kinorežisora Jāņa 
Streiča mākslas filma „Rūdolfa 
mantojums” videoizrāde. Būs ka     -
fija un cepumi, ieejas ziedojums 
vismaz $3.00. 

• 3. decembrī plkst. 2.00 bied-
rības namā Daugavas Vanagu 
apvienības rīkots Ziemsvētku 
tirdziņš. 

• 6. decembrī, plkst. 11.00 bied-
rības valdes sēde.

• Biedrības bibliotēka atvērta 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00; bibliotēkā 
ir gan grāmatas, gan videolentes.

VAŠINGTONA (DC) 
• 15. oktobrī draudzes lietoto 

mantu tirdziņš (400 Hurley 
Avenue, Rockville MD 20850-
3121). Lūgums ziedot tikai zie-
mas drēbes, nevest datorus un to 
ekrānus; jaunām mantām jāpie-
vieno cena. Visa nopelnītā nauda 
tiks ziedota draudzes nama 
piebūves parāda nomaksāšanai. 
Nepārdotās mantas ziedos citai 
labdarības organizācijai. Ziedo-
jumus var atvilkt no ienākumu 
summas, par ko jāmaksā nodok-
lis. Sīkākas ziņas iespējams iegūt, 
sazinoties ar draudzes priekšnieci 
I. Apini, tālr: 703-790-0833, 
e-pasts: inarazaiga@yahoo.com 

• 19. novembrī plkst. 2.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums. 

• 4. decembrī Ziemsvētku 
tirdziņš.
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Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli.
25. Psalms

No mums šķīries

ARTURS JUZUPS
Piemiņā paturēs

ELMĀRS, RŪTA UN KALLA

Mūsu mīļā tante

LIDIJA UPĪTE,
dzim. GRĪVENS

Dzimusi 1920. gada 25. maijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 7. septembrī Viskonsinā

 Mīlestībā viņu atceras
DĀVIS, LAILA, IEVA BOLŠTEINI

Pa to ceļu, kas gar ciemiem
Slīd, kur dārzos rozes zied,
Soļiem viegliem, smaidu sejā
Manas bērnu dienas iet.

Skatās no augšas ar mīlestību savai mīļai ģimenītei,
savām mīļākām draudzenēm un mīļākiem draugiem

VIJA DĀLE KLEEDORFER,
dzim. GLĀVE

Dzimusi 1936. gada 8. janvārī Liepājā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 23. septembrī Barnegat Light, NJ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, oma, māsa, tante un māsīca

ALDONA PONE,
dzim. MILLERE

Dzimusi 1938. gada 23. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 18. augustā Burnsville, Minesotā

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek, un atmiņas kā krāšņs zieds.

„Es esmu augšāmcelšanās 
un dzīvība; kas man tic,
dzīvos, arī ja tas mirs.”
Jņ. 11:25

Sēro
DĒLS EDGARS, MAZDĒLI KRISTAPS UN MATĪSS

MEITA DAINA UN MICHAEL

Mīlestībā viņu piemin
MEITA VIVITA, DĒLS FĒLIKS

DĒLS MIĶELIS AR SIEVU NANCY UN
MAZMEITAS HELĒNA, INGRĪDA, NORA UN STELLA

MĀSA RUTA AR ĢIMENI
BRĀLIS KĀRLIS AR ĢIMENI

RADI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Esat laipni gaidīti
Rotas 2011. gada Rudens svētkos – 21.-23. oktobrī!!! 

Šogad ar ALJAs atbalstu sniedzam vēl plašāku programmu.
Piektdien, 21. oktobrī•  plkst. 9.00 Priecīgā Atklāšanas stunda. 
10.00 ALJA rīkos “Katskiļu Trivia” sacensības.
Sestdien, 22. oktobrī•  plkst. 11.00 Brokdienas. Plkst. 12.00 
“Kur tie tagad?” Mākslas izrāde - “Mēs uzaugām kopā nometnē, 
bet vai zinām, ko viņi dara ikdienas dzīvē?” Plkst. 2.00 Meža 
rotaļas. Plkst. 4.00 Alus brūvēšanas “Čempionu turnīrs”. Plkst. 
6.00 Vakariņas. Plkst. 7.30 Rotas Rudens Zelta balle zem telts 
(lūdzu, velciet Zelta krāsu!) - spēlēs Lūžeri, Māra Stepe un citi 
mūziķi.
Svētdien, 23, oktobrī•  - TBD. Atvadīšanās.

Cena: $50/visai nogalei (+$15 keg alus piekt. un sest.) $35/ tikai 
vakariņām un ballei. $20/tikai ballei. Bērniem $10.

ALJA and the Rudens Svetki committee are inviting everyone 
to participate in the art show at Rudens Svetki! We are asking 
everyone (artist, painters, doodlers, illustrators, and anyone who 
LOVES Latvia) to show us their interpretation of the ALJA logo.

You can do this anyway you would like. Use your computer, 
paints, photography. Just show us what ALJA and Latvia culture 
means to you. Or just some cool design idea you have for the 
ALJA logo.

Anyone can participate! You don’t have to be a member of ALJA 
or you don’t have to be at Rudens Svetki (but you can be there in 
your artistic spirit). All logos will be displayed and prizes will be 
given.

Send your logos to aldis.rasums@gmail.com

Kad pēdējais gājputns aizies, 
Būs jālido pašiem…
Debesis nedrīkst atstāt tukšas.

O. Vācietis

Ir atnācis oktobris, piekaisījis 
apvārsni ar gājputnu atvadu 
saucieniem un, kā ikkatru gadu, 
neskaitāmās krāsās izgreznojis 
Latviju. Taču šajās dienās šis 
skaistums sāp ikvienam, kas 
savā ceļā kaut reizi ir sastapis 
Juri Vītolu. 7. oktobrī viņa 
brālis, Vītolu fonda dibinātājs 
Vilis Vītols saņēma ziņu, ka 
Juris devies Aizsaules ceļos.

Juris Vītols dzimis Rīgā. 1944. 
gadā Vītolu ģimene atstāja Lat-
viju, un par viņu mītnes zemi 

kļuva Venecuēla. 1959. gadā 
Juris absolvēja Venecuēlas Cen-
trālo universitāti ar civīlin že-
nieŗa gradu un uzsāka darba 
gaitas. Parallēli tam viņš studēja 
tautsaimniecību Universidad 
Catolica Andres Bello (UCAB) 
un ieguva ekonomista gradu. 
Vairākus gadus Juris Vītols 
strādāja universitātē par mācīb-
spēku, tad kļuva par veiksmīgu 
uzņēmēju.

Allaž prieku viņam sagādāja 
iespēja palīdzēt citiem. Juris 
Vītols materiāli palīdzēja savai 
bijušajai universitātei UCAB. 
Par labdarību viņš saņēmis 
Venecuēlas valdības un uni ver-
sitātes apbalvojumus.

Juris Vītols atbalstījis arī brāļa 

Viļa Vītola vēlmi palīdzēt 
Latvijas talantīgajiem jaunie-
šiem iegūt augstāko izglītību un 
2004. gada 1. septembrī dibinājis 
Juŗa Vītola stipendiju, kas 
piešķirta četriem informācijas 
technoloģiju studentiem. Šo ga -
du laikā, izmantojot viņa ziedo-
jumus, iespēja studēt tikusi 
dāvāta jau 14 jauniešiem. Katru 
gadu Juris viesojās Latvijā, tikās 
ar saviem stipendiātiem, bija 
patiesi ieinteresēts viņu likteņos 
un priecājās par sasniegumiem 
mācībās.

Nav daudz tādu cilvēku, kuŗi 
prot šo dzīvi ne vien  pilnvērtīgi 
dzīvot, bet arī svinēt – ik dienu, 
ik stundu, ik minūti, ne tikai 
sasniedzot izcilus panākumus 
darba dzīvē, bet galvenokārt 
dāvājot prieku par kopā dzī vo-
šanu un kopā būšanu ikvienam, 
ar ko nākas sastapties. Jurim 
Vītolam neko nespēja nodarīt 
Laiks, jo katra diena mūžā bija 
pilna prieka, – viņš allaž mācēja 
no dzīves ņemt pašu labāko: 
skaistākos ziedus, baudījumu, 
ko sniedz māksla un, protams, 
mīlestību, prata to gan saņemt, 
gan sniegt sev tuvajiem. 

Ir pavadīts darbīgs un dzī ves-
prieka pilns mūžs, izaudzināti 
un izskoloti trīs bērni. Taču 
īpaši tuvas attiecības Juri allaž 
saistījušas ar četrus gadus ve -
cāko brāli Vili. Kaut arī pēdējos 
gadus viņus šķīra vērā ņemams 

attālums, jo Vilis jau vairākus 
gadus dzīvo Latvijā, abi rēgulāri 
viesojās viens pie otra, kopā 
svinēja svarīgas jubilejas, prie-
cājās gan par savu bērnu sa -
sniegumiem, gan par dzīvē pa -
veikto. Allaž viss tika dalīts uz 
pusēm – gan savulaik bērnībā 
ne tik bieži baudītais gardums, 
gan prieks par veiksmēm stu-
dijās un vēlāk ražīgā darbā, gan 
rūpes par Latvijā atgūto īpa šu-
mu un tā apsaimniekošanu. 
Visu viņi dalīja uz pusēm, tikai 
mīlestību pret Tēvzemi ne – tās 
abiem kopā bija tik daudz, ka 
pietika ko dāvāt ne vien saviem 
bērniem, bet arī Vītolu fonda 
jauniešiem.  Skumju smagums 
diemžēl šobrīd nav sadalāms, 
tikai ar tuvo cilvēku un visu 
fonda ļaužu līdzijušanu varbūt 
mazliet vieglāk panesams. 

Ir nodzīvota skaista dzīve, un 
nu nav arī vairs sāpju – tās kopā 
ar dvēseli padebešos uz saviem 
baltajiem spārniem nes gājputni, 
atstājot tuvajiem vienīgi skum-
jas, kuŗām kaut kad būs lemts 
pārvērsties atmiņās, vēl ilgi, ilgi 
gan ļoti smeldzīgās. Bet mums, 
Šai saulē palikušajiem, atliek 
censties putnu balsīs saklausīt 
ne tikai atvadu kliedzienu, bet 
arī jaunas pārnākšanas solīju -
mu un savas Tēvzemes mūžīgas 
mīlestības apliecinājumu.

Vita Diķe

ATVADU VĀRDI JURIM VĪTOLAM

Mūsu mīļais brālēns

ARTIS PLATO
Dzimis 1932. gada 6. jūlijā Rīgā,

miris 2011. gada 23. augustā Bethesda, MD
Sirdīs vienmēr paturēs

MĀSĪCA VIJA PALDE MOORE, INDRA UN MARK
BRĀLĒNS ULDIS PALDE UN MEITA MĀRA
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AICINĀJUMS KANADĀ DZĪVOJOŠAJIEM 
LATVIEŠU MĀKSLINIEKIEM

Mākslinieku vienība LATVIS un Latviešu Centra Toronto
Mākslas komitejas rīkoto Valsts svētku tēlotājas mākslas izstādi 

šogad atklās Centra Mākslas galerijā 18. novembrī.
Izstādē aicināti piedalīties visi Kanadā dzīvojošie latviešu 

mākslinieki ar trīs darbiem, ne platākiem par 130 cm,
uzdodot nosaukumus latviski, apdari, lielumu, cenu, autora vārdu, 

adresi, e-pastu un telefona numuru.
Ielogotie darbi iesniedzami žūrijas komisijai sestdien, 22. oktobrī, 

no plkst. 10-12. Latviešu Centrā, 4 Credit Union, Dr. Toronto.
Visiem izstādes dalībniekiem par katru iesniegto darbu

jāmaksā $5.00 daļējai izdevumu segšanai.
No pārdotiem darbiem 15% paturēs rīcības komiteja.

Darbi netiks apdrošināti.
Darbus varēs saņemt atpakaļ Centrā 20. novembrī plkst. 19.00

Lasiet tīmeklī! 
www.laiks.us

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

Piedāvāju savu grāmatu tiem, kas nelasa latviski 
“I GREW UP IN LATVIA” 

Tā domāta latviešu izcelsmes jaunākām paaudzēm, 
kam interesētu zināt kaut ko par jauna cilvēka dzīvi 

pirmskaŗa Latvijā un abu okupāciju laikā.
Zigrīda Vidners

Tel: 530-345-9296 e-pasts: vidners@sbcglobal.net 
Adrese: 739 Brandonbury Ln. Chico , CA 95926 

Cena: $23.- ar piesūtīšanu.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma un meža izciršanas jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

Dzīvošana uz 42’ katamarāna • Bennu
Apkalpē latviešu komanda: Arnis (kapteinis) un• 
Sigita (kapteiņa palīdze un pavāre)
Katamarāns • Bennu ir aprīkots ar
snorklēšanas, vindsērfinga, niršanas un
makšķerēšanas piederumiem.

2 nedēļu ceļojuma maksa 2 personām (1 kajīte) – 6,000 USD
2 nedēļu ceļojuma maksa 4 personām (2 kajītes) – 11,000 USD
Cenā ir iekļauta dzīvošana uz katamarāna, ēdināšana, atspirdzinoši 
dzērieni, tauvošanās maksa. Cenā nav iekļauta avio biļete uz Grenādu un 
atpakaļ, apdrošināšana, alkohols, 2 vakariņas krastā un sauszemes 
ekskursijas.

Piedāvājums spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim.

Sīkāka informācija par ceļojumu mājaslapā www.sailbennu.com
Kontaktinformācija: info@sailbennu.com

Aizraujoša 2 nedēļu atpūta
uz katamarāna Bennu Karību jūras salās:

Grenada-Carriacou-Union Island-Bequia-Tobago 
Cays-Mayreau-Petit Saint Vincent-Grenada

Lāčplēšu un Varoņu piemiņas akts un DV apvienības 
Klīvlandē 60 gadu darbības jubilejas svinības ar mielastu notiks 

svētdien, 2011. gada 13. novembrī plkst. 12:30 Apvienotās draudzes zālē 
1385 Andrews Ave. Lakewood, OH. Sarīkojumu kuplinās

ČIKĀGAS PIECĪŠU koncerts
Ieeja visam sarīkojumam ar iepriekšēju pieteikšanos un samaksu 

ir $25.00 – maksa sarīkojuma dienā būs $30.00 no personas.
Studentiem ieejas maksa ir $15.00 un skolēniem līdz 16 gadiem ieeja ir brīva. 

Pieteikšanos līdz š. g. 6. novembrim ar samaksu pieņems
O. Kubuliņš 216-676-9166, 6830 Big Creek Pkwy. 

Middleburg Hts., OH 44130. Čekus rakstīt uz 
“Latvian Welfare Association of Cleveland” vārda.



LAIKS  2011. ga da 15. oktobris – 21. oktobris20

(Turpināts no 17. lpp.)
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445) dievk.: 16. okt., 23. 
okt. 30. okt. dievk. ar dievg., 
viesmāc. Laris Saliņš. Dievk. sā -
kas plkst. 11.00. Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 23. okt. plkst. 2.00 Kvē -
kertaunā (424 Juniper St., Quak-
ertown, PA 189510) Reformācijas 
svētku dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
kafija. 30. okt. plkst. 3.00 Lan-
kas terā Ticības atjaunošanas 
dienas dievk. 6. nov. plkst. 2.00 
Kvēkertaunā Visu svēto dienas 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. Dr. 
R. Ziedone un emer. māc. Dr. A. 
Ziedonis.

• Čikāgas katoļu kopa: bij. 
Jelgavas diecēzes bīskaps V. E. 
Antons Justs vadīs misi 18. okt. 
plkst. 11.00 (Saint Rosalie bazn. 
4401 N. Oak Park Ave, Harwood 
Heights, Il.) un 19. okt. plkst. 2.00 
(Immaculate Conception bazn. 
7211 W.Talcott Ave.), dievk. 
dziedās Māra Ruskule-Mozga; 
pēc dievk. saiets lejas zālē. Nā  ka-
 mie dievk.: 27. nov. un 11. dec. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI) : 16. 
okt. dievk. ar dievg. 23. okt. 
dievk. 30. okt. Reformācijas pie -
miņas dievk. ar dievg., pēc dievk. 
daudzības stunda. 6. nov. Lāč-
plēšu piemiņas dievk. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. Bībeles stun-
das māc. A. Greiemas vadībā 11. 
nov. un 2012. g. 13. janv. plkst. 

11.00. Draudzes māc. diak. F. M. 
Sīpols, tālr.: 248- 433-3435; māc. 
A. Greiema, tālr.: 517- 614-4853. 
Ērģ. Dr. S. Lizlova un L. Upīte.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Shepard of the Coast Lutheran 
Church 1909 E. Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale): 20. nov. un 25. 
dec. dievk. Diakone A. Venta, 
tālr.: 954-427-3558.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 16. okt. 
dievk. plkst. 11.00, māc. Dāvis 
Kaņeps. 23. okt. dievk. vadīs 
viesmācītājs. 30. okt. dievk. ar 
dievg.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr. (100 Rockview 
St., Jamaica Plain, MA 02130, 
tālr.: 617-524-4622)

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227). Infor   mācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 16. okt. plkst. 
10.00 dievk. 30. okt. plkst. 5.00 
svecīšu vakars Woodlawn kap-
sētā. 6. nov. plkst. 10.00 dievk. 
Māc. I. Larsena, tālr.: 269-637-
0460; kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts: revilze@gmail.com

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996): 16. okt. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija; plkst. 4.00 svecīšu svēt-
brīdis Riverside kapsētā. 19. okt. 

plkst. 4.00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija. 25. okt. plkst. 10.00 vārda 
dievk., pēc dievk. kafija. 30. okt. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk kafija. 2. nov. plkst. 3.00 
Bībeles stunda. 6. nov. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 15. okt. 
plkst. 4.00 dievk. ar dievg., vieso-
sies arch. E. Rozītis. 23. okt. 
plkst. 11.0 0 laju vadīts dievk. 30. 
okt. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
6. nov. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., sprediķis angļu val. Bī -
beles stunda: 19. okt. un 2. nov. 
plkst. 10.00. Māc. Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East Lan-
sing, MI.), māc A. Greiema.

• Mančesteras (CT) latv. ev. 
lut. dr.: 19. okt. plkst. 11.00 
dievkalpojums. Māc. Daina 
Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 16. okt. 
dievk. angļu val. ar dievg. 23. 
okt. dievk. laju vadībā, uzruna 
bērniem. Tiks nolasīts prāv. L. 
Zusēvičas sprediķis visām 
LELBAs draudzēm. 30. okt. Re -
formācijas svētku dievk. ar dievg., 
uzrunu bērniem un Pauļa An  -
dreja Rudzīša kristībām. 1. nov. 
plkst. 7.00 padomes sēde. 6. nov. 
dievk. ar dievg. un uzrunu bēr-

niem, pēc dievk., pēc dievk. drau -
dzes saiets. Bībeles stunda: 13. 
okt., 27. okt., 10. nov. plkst. 
10.00. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934 e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com; draudzes 
priekšniece S. Kalve, tālr.: 414- 
536-0358. Informācija: www.
milwaukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): Māc. Maija Ce  -
pure-Zemmele, tālr.: 763-546-8178, 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Informācija: www.mndraudze.org

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 16. 
okt. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers, NY 
10705) dievk., māc. J. Saivars; Sa -
 las bazn. (4 Riga Lane, Melville, 
NY 11747) plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš; Īstoranžā (Holy 
Trinity Lutheran Church, 153 
Glenwood Ave, East Orange, NJ 
07017) plkst. 2.30 dievk., diak. I. 
Kaņeps; Džamaikā (First United 
Methodist Church, 162-10 High-
land Ave., Jamaica, NY 11432) 
plkst. 3.00 dievk., māc. L. Saliņš. 
23. okt. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 laju 
vadīts dievk. 30. okt. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., diak I. 
Kaņeps, Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. J. Saivars.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Str.): 16. okt. plkst. 
2.00 draudzes 60 gadu darbības 
atceres dievk. ar dievg., māc. R. 
Franklins, piedalīsies arch. E. 
Rozītis un māc. L. Vīksne. Pēc 
dievk. saviesīgs saiets baznīcas 
apakšējās telpās.

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 19. nov. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. Drau-
dzes 60 gadu svinības. Pēc dievk. 
svētku programma sarīkojumu 
telpās. Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.), informācija: 
www.lvnc.org

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. Kal-

D I E V K A L P O J U M I

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

 niņa. Pēc dievk. saiets ar gro  zi-
ņiem. Draudzes priekšnieces Irē-
nes Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
– 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 16. okt. plkst. 10.30 
dievk. angļu val. ar dievg.; pēc 
dievk. Bībeles stunda. 23. okt. 
dievk. nebūs. 30. okt. Refor mā-
cijas svētku dievk. ar dievg. Māc. 
D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 16. okt. plkst 2.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. Trīs vie-
nības bazn. (35 Furman Str.) 
Skenektedijā. Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D.Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grām. Pēc dievk. groziņu azaids. 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. Pe -
tersburg, FL 33707) 16. okt. plkst. 
2.00 dievk., dziedās Andris 
Ritums. Māc. A. Pelds, draudzes 
priekšniece A. Norberga. Bībeles 
stunda biedrības namā (1705 9th 
Ave North, St. Petersburg, FL 
33706): 23. okt., 30. okt., 13. 
nov. plkst. 11.00.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 16. okt. ģi    -
meņu dievk. 23. okt. laju vadīts 
dievk., LELBAs priekšnieces 
prāv. Laumas Zušēvicas svētruna. 
30. okt. Reformācijas dievk. ar 
dievg. 6. nov. dievk. vadīs D. 
Ķilpe. 11. nov. plkst. 1.00 DV 
apvienības rīkots Lāčplēšu pie -
miņas brīdis Rock Creek kapsētā. 
13. nov. ģimeņu dievk., pieda-
līsies latv. skolas saime. 20. nov. 
plkst. 11.00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg.; plkst. 4.00 svēt-
brīdis Rock Creek kapsētā. 27. 
nov. adventa pirmās svētd. dievk. 
ar dievg. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com Informā-
cija: http://www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 29. okt. plkst. 12.00 dievk. 
ar dievg., māc. J. Keggi. 11. nov. 
plkst. 12.00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg., māc. D. Salnīte. 
Draudzes priekšniece Vija Bach-
mute, tālr.: 860-644-3268. 

Dieva mierā aizgājusi

Anna Lanka
dzim. RUCIS

Dzimusi 1924. gada 2. martā Nīcas pagastā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 16. jūnijā Ontario, Kanadā

apglabāta blakus vīram Gustavam un dēlam Elmāram York kapos

... Un jauki bija ceļi,
Ko visi kopā gājām;
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām...
N. Kalniņš

Mīlestība nekad nebeidzas:
MEITA ARIJA (GORD HENRY), DĒLS ĒRIKS

DĒLS ROLANDS (KIM) UN MEITA SILVIA (GLEN TESKEY)
IEMĪĻOTĀ UMAMA MAZBĒRNIEM RACHEL, KRISTIN
AARON, CARLI, ANDY, BEN (MELANIE), LISA (TERRY)

UN MATHEW UN MAZMAZBĒRNIEM KALEIGH, DYLAN
EMMA, MADISON, AVERY, SADIE, ERICA UN COLE

Montrealas Latviešu Orga-
nizāciju padome (MLOP) kār-
tējā sēdē, kas notika Latviešu 
centrā, apstiprināja amatos līdz-
šinējos padomes locekļus: 
priekšnieka – Robertu Klaiši, 
kasieŗa – Valdemāru Paegli, bet 
sekretāra – Mārtiņu Štauveru. 
Sēdē piedalījās 8 dalībnieki, un 
to vadīja priekšnieks, kas savā 
ziņojumā pateicās visām orga-
nizācijām un darba darītājiem 
par paveikto. Kasieris ziņoja, ka 
kasē uz 21. septembri ir esot $ 
3198.18. 

Apstiprināja šī gada Valsts 
svētku sarīkojuma kārtību. Tie 
notiks 19. novembrī, plkst. 16, 

IESPĒJAMAS JAUNAS ROSMES
Latviešu centrā, 3955 Provosta 
ielā, Lašīnā. Pirms tam plkst. 
15.30 atklās Montrealas Baltiešu 
Mākslinieku asociācijas svēt-
kiem veltītu izstādi, kuŗu slēgs 
26. novembrī. Svētku aktu vadīs 
Jānis Mateus. Svētku runu teiks 
nesen (19. septembrī) akreditē-
tais Latvijas vēstnieks Kanadā 
Juris Audariņš. Svētbrīdi vadīs 
māc. M Ķirsons, koncerta daļā 
uzstāsies „Tērvetes Trubadūri”. 
Vernisāžas pusstundu vadīs 
Jānis Verners ar palīgu saimi. 
Sekos saviesīgs vakars ar vaka-
riņām, par kuŗām atkal gādās 
Intas Hūns vadītā virtuve.

Montrealas vēstures un archī-

va projekta vadītāja Kaiva 
Mateus sagatavojusi visu latvie-
šu organizāciju sarakstu, kuŗā 
atzīmētās personas, kas varētu 
dot ziņas par to pastāvēšanu un 
darbību, kā arī īpašu aptaujas 
lapu ar 19 dažādiem jautāju-
miem. Archivālie materiāli no -
dodami Latviešu centrā, par to 
paziņojot arī projekta vadītājai.

Lūgums visiem
būt atsaucīgiem un

sniegt atbildes!
Radusies interese par latviešu 

valodas kursiem pieaugušajiem, 
lai uzlabotu valodas zināšanas. 

Padome bija atsaucīga šādam 
lūgumam. Ja kursantu vēlmes 
būs patiesas un būs pietiekams 
dalībnieku skaits, šos kursus 
varēs uzsākt.

Pārrunāja arī jauniebraucēju 
no Latvijas brīvprātīgu iesaistī-
šanos mūsu sabiedriskajos pa -
sākumos. Līdzšinējā pieredze 
iepriecinājusi.

J. Mateus, ev. lut. Trīsvienības 
draudzes priekšnieks, ziņoja, ka 
spoži izdevusies jaunatnes ie -
svēte. Dievkalpojums pulcinājis 
vairāk kā 200 dievlūdzējus. Tajā 
mūzikālu sniegumu devis oper-

dziedonis Peter Thompson, bet 
par garīgo mūziku rūpējušies 
arī „Tērvetes trubadūri”.

Par gaidāmajiem dziesmu 
svētkiem nākamo 3 gadu laikā 
ziņoja Rita Jozuus. 2012. gadā 
tie notiks Milvokos, ASV, 2013. 
gadā Latvijā, bet 2014. gada 
Hamiltonā, Kanadā. Daļai jauk-
tā koŗa „Atbalss” koristu un 
atsevišķos dziedātājos esot inte-
rese tajos piedalīties. Tā bija 
laba ziņa.

Nākamo MLOP sēdi paredzēja 
rīkot 2012. gada 11. janvārī, 
plkst. 19.30, Latviešu centrā.

M. Štauvers


