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Augsti godātais Valsts prezidenta kungs, augsti godātais
Ministru prezidenta kungs, ekselences, dāmas un kungi, paldies
jums – augstākajām Latvijas
valsts amatpersonām, ka esat
ieradušies gadskārtējās PBLA
valdes sēdes atklāšanā. Tas sniedz
patiesu gandarījumu un vienlaikus norāda, ka manis vadītajai
organizācijai ir pausta atzinība
par mūsu līdzšinējo atbalstu
Latvijas attīstībā. Tas dod spēku
mūsu darbu turpināt.
Latvijas diasporu šodien lielā
mērā var iedalīt divās daļās – tā
saucamajā vecajā trimdā, kas
ietveŗ Otrā pasaules kaŗa bēgļus
un viņu pēctečus, kuŗi nokļuva
Rietumos; un tā saucamajā jaunajā diasporā, kas ir izbraukuši,
galvenokārt ekonomisku apstākļu
spiesti, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Lielais vairākums šo jaunizbraucēju devušies
uz Rietumeiropu, bet ievērojams
skaits arī uz tālākām zemēm.
Tā dēvētās vecās trimdas lielākais izaicinājums ir saistīts ar
pakāpenisku izmiršanu un pakāpenisku asimilāciju. Daudzās
vietās mītnes zemēs nav vairs
kritiskās masas, kas spēj uzturēt
latviešu valodu, kultūru utt.,
rezultātā vājinās izjūta par piederību Latvijai.
Jaunā diaspora ir aizbraukusi
galvenokārt ekonomisku iemeslu
pēc. Šie cilvēki ir pirmās paaudzes emigrācija, kam ir cieša saite
ar Latviju, kur viņi atstājuši savus
ģimenes locekļus, radus un draugus. Es domāju, ka vairākumā
viņi uz pastāvīgu dzīvi Latvijā
neatgriezīsies.
PBLA un tās mītnes zemju
organizāciju uzdevums ir atbalstīt
viņus jaunu latviešu biedrību un
citu organizāciju dibināšanā un
nostiprināšanā, iesaistot šai darbā
tur jau pastāvošās organizācijas,
jo organizēta sabiedrība ārzemēs
ir neaizstājams atbalsts Latvijai.
Latvijas valsts valdībai, rūpējoties par latviešiem ārzemēs, vajadzētu:
1. PALĪDZĒT, cik vien ilgi iespējams, uzturēt latviešu kopienas ārpus Latvijas – gan Rietumos, gan Austrumos – ar savu
polītisko, ekonomisko un kultūrālo atbalstu.
2. VEICINĀT vispusīgu sadarbību, tā stiprinot latviešu tautas
vienotību visā pasaulē.
3. PALĪDZĒT latviešu valodas
un kultūras apguves iespējas nodrošināt visiem interesentiem ārpus Latvijas, sagādājot mācību
līdzekļus un metodisko literātūru,
atbalstot latviešu valodas skolotāju sūtīšanu uz latviešu kopienām
ārvalstīs un veicinot ārvalstu latviešu studijas Latvijas augstskolās.
(Turpināts 10. lpp.)
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Dievs mums devis tikai vienu Latviju

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža Jāņa Kukaiņa runa
gadskārtējā valdes sēdē š. g. 24. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde kopā ar Latvijas valsts amatpersonām PBLA gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2012.
gada 24. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē
Pirmajā rindā no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Lelde Liepa-Liepiņa, Amerikas Latviešu apvienības (ALA) un PBLA
projektu vadītāja Ilze Garoza, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, PBLA Izglītības padomes priekšsēde Daina
Grosa, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, PBLA valdes priekšsēža vietniece, Eiropas Latviešu apvienības (ELA)
vicepriekšsēde Dace Lutere-Timmele, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens, ALA priekšsēde Anita Bataraga, ALA Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere, PBLA ģenerālsekretāre Tija
Krūmiņa
Otrajā rindā no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) padomes
priekšsēdis Alberts Upeslācis, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis, Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvis Andris Staklis, prāvests
Klāvs Bērziņš (Vācija), LNAK pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, Valsts prezidents Andris Bērziņš, PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis,
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Kultūras fonda priekšsēdis Aldis
Putniņš, LAAJ valdes priekšsēdis Pēteris Strazds, LAAJ pārstāvis Juris Ruņģis, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, Dienvidamerikas un
Karību Latviešu apvienības pārstāvis Alfrēds Peterlēvics, aiz viņa – Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, ALA pārstāvis Ēriks Krūmiņš un PBLA kasieris Valdis Kārklis

Tiekas Brīvās Latvijas un Laika izdevēji

2012. gada 27. un 28. oktobrī
Rīgā notika Brīvās Latvijas
izdevēju kopas (BLIK) sēde,
kuŗā piedalījās arī Laika izdevēja Dace Rudzīte. Par sēdes
gaitu informēsim kādā no turpmākajiem avīzes numuriem.
Pirmajā rindā no kreisās: Vija
Freimane (Zviedrija), Sarmīte
Janovskis-Ērenpreiss (Anglija),
Dace Rudzīte (ASV), Dzidra
Purmale (Anglija), Aija Ebdena
(Vācija), Ligita Kovtuna (Latvija). Otrā rindā no kreisās:
Nils Ebdens (Vācija), Dainis
Mjartāns (Latvija), Andrejs
Leimanis (Zviedrija), Pēteris
Pētersons (Anglija), Aivars
Sinka (Anglija)

Pēdējā brīdī
LR Valsts prezidenta
kanceleja atsaukusies
uz PBLA aicinājumu
pacelt Latvijas Valsts
karogu Rīgas pils Sv.
Gara tornī.
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Latvian newspaper
Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN;
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

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 $ 136.00;
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.
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

2012. gada 3. novembris – 9. novembris

L A S Ī TĀ J U BA L S I S / M U M S R A K S TA
Lojālitāte
Demokratiskā valstī valsts
polītiku nosaka pilsoņu ievēlēts
parlaments. Pilsoņu pienākums
ir ievērot valsts pamatlikumu.
No pilsoņiem var prasīt arī
lojālitāti valstij, kuŗas pilsoņi
viņi ir. Tomēr pilsonim kā jebkuŗam cilvēkam var būt savi
uzskati, kas neatbilst valsts
pamatlikumam. Kā tad ir Latvijā? Nesen kāds skolotājs pa-

ziņoja, ka viņš nav lojāls Latvijas valstij. Vai šādam cilvēkam
var uzticēt jaunās paaudzes
audzināšanu? Ja to pieļautu, tas
nozīmētu, ka par valsts naudu
tiek dzīvei gatavoti valstij nelojāli pilsoņi. Tas nozīmētu, ka
kardināli jāmaina pamatlikums
vai šai valstij jābeidz pastāvēt.
Bet kā tad ir ar parlamentā
ievēlētajiem tautas pārstāvjiem?
Vai viņiem nebūtu visstingrāk
jāievēro valsts pamatlikums?

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos!
LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu
2012. gada 17. novembŗa numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,

ABONĒJIET LAIKRAKSTU
"LAIKA" abonements ASV maksā: 3 mēnešiem US $45,6 mēnešiem US $78,1 gadam
US $136,Gaisa pasts 1 gadam ASV US $225,6 mēnešiem US $120,Ārpus ASV "LAIKS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $235,pusgadam US $125,Latvijā 1 gadam US $235,pusgadam US $125,Citur pasaulē 1 gadam US $295,pusgadam US $155,Abonenti bez maksas saņems sešus "Jauno Laiks" pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
"Jauno Laiks" 6 numurus var pasūtināt atsevišķi.
Maksa US $25,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 9. novembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave., Metuchen,
NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445, e-pasts: LaiksDSR@aol.com.

Saeimas deputāts Kabanovs,
prasot piešķirt krievu valodai
valsts valodas statusu, ir ne tikai
pārkāpis deputāta zvērestu, bet
nostājies arī pret pamatlikumu.
Turklāt darba laikā Saeimā viņš
izcēlās ar visai dīvainu uzvedību. Sadzīvē nereti nākas novērot
cilvēkus alkohola reibumā, un,
ja deputāts Kabanovs noliedz,
ka bija iereibis, tad viņa īstā
vieta būtu teātrī.jo viņa aktieŗa
meistarība tiešām ir apbrīnojama.
Cits piemērs ir deputāte Irina
Cvetkova, kas uzstājās ar schizofreniskiem izdomājumiem
par fašismu Latvijā. Viņai nav
pieņemama vēsturiskā patiesība
par Latvijas okupāciju, par čekistu varmācībām “baigajā gadā”, kas parādīja, ka latviešu
tautas briesmīgākais ienaidnieks ir boļševisms. Šāds tautas
atzinums deva iespēju hitleriešiem mobilizēt latviešu jaunekļus vācu bruņotajos spēkos.
Tas nenozīmē, ka latvieši bija
nacisti (fašisti, kā tos sauc krievi). Latviešiem tikai cita sabiedrotā nebija.
Ko lai saka par šiem deputātiem? Spriežot pēc viņu uzvedības, liekas, viņi ir tikpat lojāli
Latvijas valstij, cik lojāli bija
latvieši Padomju Savienībai
okupācijas laikā. Tāpēc latviešiem, kas gribētu atdot savu
balsi šo deputātu pārstāvētajam
polītiskajam spēkam, derētu
divreiz pārdomāt.
E. B.

Jo esmu latviete!
Vēlos, lai manā Latvijas Republikas pasē būtu tautības ieraksts. Esmu latviete un ļoti
lepojos ar to, ka nāku no valsts,
kas tagad labi pazīstama pasaulē. Kad 1950. gadā iebraucu
ASV, tikai retais lielajā Amerikā
zināja, kas ir Latvija. Arī es
gribu Latvijas un latviešu vārdu
nest pasaulē. Mēs esam maza
tauta, un man ir svarīgi uzsvērt,
ka to pārstāvu un ka esmu latviete.
Vija Mangule

Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________
līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

LAIKS PALIEK VĒSĀKS.
BRAUKSIM KUR VIENMĒR SILTA SAULE SPĪD!

__________________________________________________
__________________________________________________
Tālrunis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________

abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.

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

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
E-pasts: rigaven@aol.com

Foto: www.icelo.lv

Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________

LAIKS
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Izlasiet uzmanīgi!
darbstacija, un Latvijas pavalstniekiem, kuŗi iepriekš atsūtījuši
dokumentus pases maiņai uz
vēstniecību, nav jābrauc uz Vašingtonu fotografēties attēlam
pasei. Ārpus vēstniecības telpām
pārvietojamā pasu darbstacijā ie-

spējams arī noņemt personas
pirkstu nospiedumus. Kopš š. g.
1. aprīļa vienlaikus ar pasi var
pieprasīt arī personas apliecību.
Drīzumā pārvietojamā pasu
darbstacija tiks nogādāta Klīvlandē, Ohaijo. Personām, kuŗas
Klīvlandē vēlas pieteikties Latvijas pases saņemšanai, uz Latvijas vēstniecību ASV līdz 2012.
gada 30. novembrim jānosūta
šādu dokumentu kopijas:
1. Latvijas pases kopija. Pieprasot pasi pirmo reizi, jānosūta
dzimšanas apliecības kopija un
apliecinājums par personas koda
piešķiršanu;
2. Kopija dokumentam, kas apliecina legālu uzturēšanos ASV
(ASV pase, permanent resident
card, ASV vīza);
3. Iesniegums;
4. Pieprasot pasi bērnam, jāatsūta bērna dzimšanas apliecības
kopija. Pasi var pieprasīt jebkuŗš
no bērna vecākiem, gan Latvijas
pavalstnieks, gan citas valsts pavalstnieks, uzrādot notāriāli apLatvijas vēstniecības ASV trešā sekretāre Ilze Vītuma (priekšā no liecinātu sievas vai vīra ar Aposlabās) un Latvijas vēstniecības Kanadā trešā sekretāre Egija Eglīte tille apliecinātu piekrišanu pases
pieņēma pieteikumus Latvijas pavalstnieku pasēm Dziesmu dokumentu iesniegšanai un bērna pases saņemšanai. Pusaudži
svētkos Milvokos

Foto: Astra Moora

Kopš šī gada sākuma Latvijas
pavalstniekiem, kuŗiem piešķirts
personas kods, ir iespēja pieteikties un saņemt Latvijas pasi, nebraucot uz vēstniecību Vašingtonā, DC. Vēstniecības darbinieku rīcībā ir pārvietojamā pasu

no 15 gadu vecuma paši var
pieteikties pases saņemšanai.
Dokumentu kopijas jānosūta
elektroniski: consulate.usa@mfa.
gov.lv vai jāfaksē: 202-328-2860,
norādot kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi).
Minēto dokumentu oriģināli
obligāti jāņem līdzi, ierodoties
fotografēties pārvietojamā pasu
darbstacijā ārpus vēstniecības.
Tad arī jāmaksā valsts un konsulārās nodevas (skaidrā naudā
vai ar Money order, izrakstītu
Embassy of Latvia).
Pases apmaiņas kopējie izdevumi personām līdz 20 gadu vecumam ir $120 (vienlaikus pieprasot personas apliecību – $130);
personām, kas vecākas par 65
gadiem, samaksa ir $100 (vienlaikus pieprasot personas apliecību – $110). Samaksā ieskai-

tīta pases nosūtīšanu ar Federal
Express kurjērpastu uz norādīto
dzīvesvietu. Jaunā pase tiks izgatavota un nodota pases pieprasītājam apmēram 6 nedēļu
laikā (atkarībā no diplomātiskā
pasta sūtīšanas datumiem).
Informācija par pasu saņemšanu atrodama Latvijas vēstniecības ASV vietnē: http://latviausa.org/inparpapadak.html
Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas tālrunis: 202-3282881 vai 202-328-2840; e-pasts:
consulate.usa@mfa.gov.lv
Pārvietojamā pasu darbstacija
2012. gada janvārī bija Indianapolē un Sanfrancisko, aprīlī
Ņujorkā, jūlijā Milvokos, kur
pasei pieteicās 73 Latvijas pavalstnieki, 26 no tiem pirmo reizi.
Latvijas vēstniecība ASV

Patriotisms ar darbu un piemēru
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns Bostonā

Latvijas valsts tieslietu ministrs
Jānis Bordāns Bostonā piedalījās
Eiropas savienības un ASV rīkotajā forumā par nākotnes informācijas technoloģijas attīstību
Transatlantic Health Cooperation
Assembly, kur lasīja referātu. Ministrs vēlējās tikties arī ar Bostonas latviešiem. Aicinājumam
atsaucās trīs Bostonas organizācijas – Daugavas Vanagu apvienība, Amerikas latviešu tautiskā
savienība (ALTS) un Latviskā
mantojuma fonds Bostonā.
Uz pārrunām ieradās krietni
daudz interesentu. Aivars Oga
apmeklētājus iepazīstināja ar
Masačusetas pavalsts goda konsulu Tāli Sēju, viņš savukārt – ar
ministru Jānis Bordānu.
Ministrs īsā uzrunā paskaidroja, kāpēc nolēma uz laiku atstāt

zvērinātā advokāta un uzņēmēja
darbu, kļūstot par tieslietu ministru. Amerikā viņš ieradās
pirmo reizi un vēlējās tikties un
iepazīties arī ar latviešiem. Vakara
lielākais laikposms tika veltīts
jautājumiem un atbildēm. Ministrs ļoti nopietni atbildēja uz
pārrunu dalībnieku jautājumiem
par dubultpavalstniecību, Latvijas un ārzemju latviešu „atpazīšanu”, Tieslietu ministrijas funkcijām, likumu pārkāpumiem
Krievijā, maskējoties pabalstot
skolas un partijas, novecojošo
likumu pārstrādāšana vai jaunu
likumu izveidošana.
Kā jau dažkārt notiek, pārrunu
beigās sāka rasties personīgas
dabas jautājumi. Te īstā brīdī
nāca Ināra Sūberga (Suuberg) ar
puķēm, un klausītāji varēja ap-

laudēt un pateikties ministram.
Pārrunu vakarā valdīja draudzīgs noskaņojums, ministrs ne
uz brīdi necentās izrādīt pārākumu. Radās iespaids, ka ciemos
atbraucis tuvs paziņa.
Ministrs Jānis Bordāns teica, ka
viņam neveicoties ar patriotiskiem saukļiem. Viņš mēģinot patriotismu parādīt ar savu darbu
un piemēru.
Jaunais Latvijas tieslietu ministrs uzsvēra, ka viena no viņa
prioritātēm ir svešumā dzimušo
bērnu tiesības saglabāt Latvijas
pavalstniecību.
Pēc oficiālās daļas, kad tika
nestas paplātes ar vīnu un citiem
gardumiem, ap ministru vēl arvien pulcējās cilvēki, lai ar viņu
parunātos.
Ivars Galiņš

LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra
eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS
var pieprasīt, pasūtinot LAIKAM pēc adreses:
Rasma Adams 1292 S. Kimona Dr. Clearwater,
Fl. 33764, USA.
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram
pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.
2013. gada kalendārs: .................. gab. X US $18,00 .....................
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;
par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00
Ārpus ASV – par pirmo $3,50
par katru nākamo uz to pašu adresi $1,50

Kopā....................................

US $..........................

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

No kreisās: ALTS pārstāvis Marcis Voldiņš, Bostonas DV apvienības priekšnieks Aivars Oga, Latvijas
valsts tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Latviskā mantojuma fonda priekšniece Ināra Sūberga,
Latvijas goda konsuls Masačusetas pavalstī Tālis Sēja

Tālr.: ....................................... E-pasts ...............................................
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Uldis Streips
Pirmā izrāde bija Mazajā ģildē
– 400 skatītāju, galvenokārt radi
un rīkotāji. Mēs smējāmies, ka
droši vien sanākuši, lai noklausītos, ko mēs dziedam, un, ja
priekšnesums nav piemērots, –
būs biļete atpakaļceļam uz mājām!
Tomēr visi aplaudēja, un bija ziedi.
Uznāca uz skatuves arī viena
skaistule, bet nebija iespējas ar viņu
parunāties, pat ne Armandam.
Pirmā lielā izrāde bija Cēsīs,
pilsdrupu amfiteātrī. Sāka līt.
Rīkotāji mūs pa slidenu nogāzi,
pie rokas turēdami, aizveda uz skatuvi. Skatāmies – visi soli pilni,
visas pilsdrupas kā ļaudīm nosētas, visās nogāzēs cilvēku pulki,
klausītāji sēdēja pat kokos. Visi
izmirkuši, bet projām neviens
negāja. Tādu uzņemšanu un sajūsmu mēs nebijām piedzīvojuši!
Bija gaŗa izrāde, un tad mūs uzrāva uz māju kalnā un negribēja
nevienam ļaut saņemt autografus.
Mēs tomēr savus parakstus sniedzām. Tāda jušana man nebija
bijusi vēl nekad, uzstājoties kopā
ar Piecīšiem. Reiz bija 1000 cilvēki Toronto Dziesmu svētkos,
bet šādu laužu pulku kā Cēsīs mēs
nebijām piedzīvojuši, ne arī to
mīlestību, kāda staroja no publikas. Bet tas bija tikai sākums.
Izbraucām vairākas pilsētas –
visur ļaužu pūļi, visur sirsnība,
visur izpriecājāmies un visur pateicāmies. Mums bija iespēja izmēģināt dziesmas un „skitus” un,
protams, gardi paēst. Pavadījām
Jāņus Druvienā, redzējām teātri,
un bija apdziedāšanās, kuŗai mēs
ar Albertu abi pānikā rakstījām
pantiņus. Tur arī pirmo reizi satiku savu brālēnu Emilu Streipu,
par kuŗu neko nezināju. Vēlāk
sarakstoties, izrādījās, ka mans
vectēvs ir viņa vectēva brālis.
Tad Mežaparks. Braucām ar
busu gaŗām laužu straumēm, visi
vicināja lakatiņus un rokas. Mums
ierādīja vietu, kur pārģērbties.
Tad izgājām uz skatuves, lai izmēģinātu. Skatuve bija tur, kur
parasti Dziesmu svētkos stāv
koristi, tur telts, aiz kuŗas varējām
uzturēties. Sakārti arī “veļas gabali” gar sāniem, kas vēl vairāk
nosedza. Es ātri uzrakstīju secību
un ieliku programmā gandrīz
visu repertuāru. Šī bija tā izrāde,
kur vajag spēlēt visu. Publika bija
tieši skatuves priekšā. Daži jau
bija atnākuši.
Mēs ar Albertu nolēmām apstaigāt un apskatīt Mežaparku.
Aizmugurē bija kioski. Liela
kļūda! Nebijām pat pusē, kad
cilvēki mūs burtiski aplenca, un
bija jāparaksta viss – pat rokas
un krekli, viens man iedeva 5
rubļu zīmi. Es teicu, ka neparakstīšu vis. Izņēmu no kabatas
10 rubļu zīmi, parakstīju un
iedevu. Mēs nedrīkstējām ne kapeiku vest no Latvijas ārā.
Sākās koncerts. Izskanēja Alberta skaistais pieteikums, sadevāmies savā tradicionālajā roku
virpulī, noskaitījām savus „pirmizrādes vārdus” un uzgājām uz
skatuves. Gandrīz nokritu! Skatītāju pilns līdz malām, cilvēki
stāv ejās, sēd, kur var, visur. Kaut
ko tādu mēs nebijām redzējuši
un arī nekad nekur neredzējām
nākamajos gados! Cik daudz
ļaužu tur bija? Ir visādi cipari
nosaukti – 30 000, 50 – 60 tūk-

2012. gada 3. novembris – 9. novembris

Mani gadi ar Čikāgas Piecīšiem
stoši, kas zina, bet Mežaparks
bija pārpildīts. Tās ir atmiņas,
kas silda sirdi vēl šodien. Mūs
uzņēma TV (to var joprojām
apskatīt youtube). Dziedājām un
spēlējām, līdz iestājās nakts.
Laiks pagāja kā piecas minūtes,
lai gan bija pagājis vairāk par trīs

gāju pie skolotāja, teicu, ka viņi
dara tik labu darbu, un es noziedošu viņiem naudiņu, lai pērk
mūzikas instrumentus un tērē
citām skolas vajadzībām. Tā arī
izdarīju. Skolotājs atnāca uz „Rīdzeni”, es iedevu lielu daļu no tā,
ko mums samaksāja, un viņš no

Čikāgas Piecīšu zelta disks

Čikāgas Piecīšu jubilejas kabarē disks

stundām, bet cilvēki prasīja vēl
un vēl, daudzas dziesmas atkārtojām. Beidzot, kad vairs nevarējām, nolēmām kopā ar publiku
nodziedāt „Daugav’ abas malas”,
rokās sadevušies. Un tad viss.
Publika visu izrādes laiku nāca ar
ziediem, bučoja meitenes (it sevišķi Loriju). Pēc izrādes liela daļa
publikas aplenca mūs, lai no katra dabūtu autografu. Man pēc
pāris stundām notirpa roka – nelaime tā, ka bijām divi Ulži – jāraksta arī uzvārds. Bet visi viņi
mums bija mīļi, nevarējām neparakstīties.
Kad bija brīva diena, apskatījām
Rīgu. Es iegāju namā, kur notika
koŗu sacensības. Koŗi no visām
Latvijas malām. Mani ļoti iespaidoja viens mazs skolas koŗītis,
nezinu no kuŗienes. Bērni bija
vienkārši, bet skaisti ģērbušies,
skolotājs ņēmās ar viņiem, un,
kad bija jāuztājas, radās pāris
problēmu – ar klavierēm. Es pie-

sirds pateicās.
Tur satiku arī Loriju. Pirmo
reizi dzirdējām Mārtiņa Brauna
skaisto dziesmu “Saule, Pērkons,
Daugava”.
Izstaigājām arī veikalus. Nopirku meitai tautastērpu. Mani
aizveda arī uz bērnunamu, kur
atdevu medikamentus un arī kožļājamo gumiju, un bombongas
mazajiem. Tik jauki bērniņi! Iegāju arī kādā parastā veikalā. Bija
padomju sistēma. Pie durvīm
bija jāreģistrējas, tur iedeva papīrīti, tas jānes uz leti, jāizvēlas
prece, jāiet atpakaļ pie durvīm
samaksāt, tad atkal pie letes...
Visur, protams, rindas.
Tad izrādes Nacionālajā teātrī.
Man tas bija īpašs notikums, jo uz
tās skatuves spēlējuši aktieŗi –
mans tēvabrālis Valfrīds Streips
un viņa sieva, mana mīļā tante
Ance Rozīte. Un nu man ar
Piecīšiem bija iespēja spēlēt uz
šīs pašas skatuves. Neticami!

Publika, kā visur silta un mīļa.
Aplaudēja, prasīja piedevas. Bija
pārsteigums, kad Mārtiņš Brauns
piesēdās pie klavierēm un sāka
spēlēt līdzi. Ziedus nolikām pie
Brīvības pieminekļa un tur arī
nodziedājām dažas dziesmas
kopā ar cilvēkiem, kas mums
piebiedrojās. Savus ziedus parasti likām pie pieminekļa vai
metām Latvijas upēs. Man šķiet,
visas upes dabūja savu devu.
Jauki un mūžam neaizmirstami!
Latvijā atkal uzstājamies 1991.
gadā ap zemeņu laiku. Uzaicināju
līdzi savu brāli Laimoni, viņam
bija 60. dzimšanas dienu. Viņš
man parādīja mājas, kur bijām
dzīvojuši pirms kaŗa (man tolaik
bija mazāk nekā divi gadi) un
kuŗas būvējis vecaistēvs. Man
tēvs stāstīja, ka vectēvs ir būvējis
vairākas mājas Rīgā, bijis izcils
galdnieks. Tikai reiz, skatoties uz
augšu, saule viņam „izdūrusi”
vienu aci. Vecvecākiem bija māja
Vidzemē “Viesturos”. Tur bija
iespēja aizbraukt daudz vēlāk,
kad biju Latvijā bez Piecīšiem.
Man tikai žēl, ka no vectēva galdnieka spējām esmu maz ko mantojis. Izbraucām vairākas pilsētas,
dažās nekad nebijām bijuši, piemēram, Rēzeknē. Ventspilī nosalām. No jūras pūta tik auksts
vējš, ka mums zem krekliem un
kleitām bija jāsaliek avīzes, lai
zobi neklabētu. Gribēju meitenēm palīdzēt, bet viņas atteicās.
Bet mīļā publika sēdēja solos,
aplaudēja, smējās – neviens negāja projām, lai arī viņiem bija
tikpat auksti un izrāde atkal
nebija īsa. Visur ļaužu pūļi, visi
silti un atsaucīgi, bet varēja
manīt, ka vairs nav tās strāvas,
kas bija 1989. gadā. Protams, visi
gribēja autografus un runāties.
Pēc Latvijas mums bija izrāde
Toronto Dziesmu svētkos.
Pēc Toronto izrādes „aizgāju
atvaļinājumā” no Piecīšiem. Janīna arī. Bija darbs, ģimene,
bērni. Biju treneris Eiropas futbolā meitai un dēlam, līdz viņi
iekļuva augstākās vienībās, tad
biju šīm vienībām menedžeris.
Braukājām pa Amerikas pilsētām,
bieži abi spēlēja vienā un tai pašā
pilsētā, un mēs skrējām no viena
gala uz otru, lai redzētu abus.
Tad abi spēlēja universitātes vienībās, braucām arī tās skatīties.
Alberts aizveda Amerikas futbola vienību uz Trīszvaigžņu spēlēm
Preiļos, un es ar dēlu (vārtsargu)
braucu līdzi. Spēlēs jau negāja
pārāk labi, bet bija prieks tur būt.
Apmetāmies pie vietējiem iedzīvotājiem, un bija interesanti ar
viņiem parunāties par visu. Krišjānis spēlēja futbolu ar vietējiem
puikām, viņi Krišjāni dievināja,
sekoja viņam visur, kur vien viņš
bija, laukumā stāvēja aiz vārtiem,
lai padotu bumbas. Ļoti aizkustinoši bija, ka otrās vietas vienības
vārtsargs atdeva Krišjānim savu
medaļu. Mēs viņam ļoti pateicāmies. Viens krievs, gaŗām ejot, ar
lielu akcentu Krišjānim pateica:
“malacis”. Jauki! Nosvinējām Jāņus Preiļu estrādē un pēc svinēšanas braucām atpakaļ uz Rīgu,
jo bija jālido mājās. Pilns busiņš
ar spēlētājiem, es pie stūres. Ceļmalās bija redzami cilvēki, kas
streipuļoja. Man savukārt nāca
miegs. Uzgriezu radio, cik skaļi
vien varēju, un tas spēlēja Alberta
“Līgo dziesmu”. Uzreiz kļuvu

mundrāks. Piecīši Latvijā viesojās 1995. gadā citā sastāvā.
2002. gadā bija Dziesmu svētki
Čikāgā. Alberts mani un Janīnu
palūdza piedalīties. Tai laikā
bērni jau bija patstāvīgi, un es,
protams, biju ar mieru. Janīna
arī. Mēģinājām. Es uzrakstīju
“Vectēvs bija kaŗavīrs”, kuŗu iekļāvām repertuārā. Mana meldija, Armands un Alnis nospēlēja
skaistu pavadījumu. Tā bija mana
pirmā solo dziesma Dziesmu
svētkos, un man bija diezgan liels
satraukums. Izskanēja labi. Nospēlējām vairākus „skitus”, kuŗus
publika uzņēma ar siltiem aplausiem – visvairāk par „skitu” ar
latviešu acu ārstu. Es pasaucu
māsiņu (Alberta meitu Mārīti),
lai atnes latviešu acu pārbaudei
burtu karti. Viņa atnesa un visiem parādīja – bija rakstīts
“LAIKS, LAIKS, LAIKS”. Cilvēki
smējās, vēderus turēdami. (Tobrīd Laiks bija pārnācis uz Latviju, tika drukāts tabloīda formātā, un lasītāji protestēja pret
mazākiem burtiem – red.) Mārīte
tēloja arī Vairu Vīķi-Freibergu,
mēs bijām drošībnieku lomās.
Mūzika, kā vienmēr, bija laba. Es
atkal biju Piecīšos, un Toronto
dziesmu svētku izrādē spēlējām
“retro” izrādi ar visiem veciem labajiem un arī jauniem „skitiem”.
Mūzika bija no dažādiem gadiem.
Publika visu izrādi uzņēma ļoti
labi un dabūjām daudz komplimentu. Pēc izrādes ar Armandu
gribējām iet parunāties un iedzert kādu alu, bet visi bāri jau
bija ciet. Kanadas likumi.
Mans dēls Krišjānis precējās
2007. gadā. Armands un Alberts
ar Skaidrīti bija viesu pulkā. Visi
bija mīļi lūgti, bet Janīnai tolaik
bija citi plāni, Alnis arī nevarēja
tikt. Runājām, ka tomēr vajadzētu
savākt Piecīšus atkal kopā, vismaz uz 50 gadu jubileju 2011.
gadā. Abi teica, ka tas nekad
nenotiks. Bet nepagāja ne pāris
nedēļu, Alberts zvana – Īrijas
latvieši ir ielūguši mūs uz izrādēm. Es zvanu Janīnai – vai viņai
interesētu spēlēt Īrijā. Protams!
Alnis arī piekrita, un Lorija piekrita atbraukt no Latvijas. Tā
mēs atkal bijām pilnā sastāvā.
Nospēlējām iesildīšanās izrādi
Indianapolē. Bija tāds prieks atkal spēlēt visiem kopā!
Iebraucam Īrijā, Dublinā, kur
mūs lidlaukā sagaidīja ar dziesmu, tad visus kopā nometināja
viesu mājā. Laikraksta Laiks īpašniece Dace Rudzīte un redaktore
Ligita Kovtuna arī piedalījās
mūsu turnejā, arī mana meita
Krista. Brīnišķīga māja, laipns
saimnieks, varējām daudz mēģināt. Katru vakaru gājām uz vietējiem krogiem, kur vienmēr
spēlēja vietējie mūzikanti. Spēlēja
visu pēc kārtas, tur bija dakšas,
ģitaras, mandolinas, bandžo, balsis, sitamie instrumenti – neticami talanti. To mūziku varēja
klausīties vai visu nakti (mēs gan
tā nedarījām). Kādu rītu mūs
aizveda uz kalniem, vērojām
brīnišķīgus skatus.
Pirmā izrāde Droghedā. Pilns
ar latviešiem! Spēlējām ar lielu
prieku un sajūsmu, un tās jūtas
acīmredzot pielipa arī publikai.
Bijām arī Latvijas vēstniecībā
un satikām Latvijas vēstnieku.
(Nobeigums sekos)
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Zigfrīds fon Fēgezaks
Fragmenti no topošās grāmatas „Baltiešu gredzens”
xxx
Aurels atkal rakņājas pa vēstuļu
lādi un ģenerāļa dienasgrāmatā
atrod sekojošu īsu ierakstu:
“Kungs palīdzi man tikt ārā no
šī ļaužu mudžekļa, kas man, jo
vairāk to redzu un dzirdu, jo
vairāk riebj, un liek man vēlēties
labāk dzīvot tuksnesī. It īpaši
esmu noguris no lūgšanās un
liekšanās kancelejās. Ak, mans
Dievs, atsvabini mani no manas
ļaunās sirds, met mani putekļos,
sadragā un satriec mani, kā Tev
patīkas, tikai saaudzē manu dvēseli un manu spēju Tevi lūgt...”
Ģenerālis atvadījās, atteicās no
slavas un mantības, pagrieza muguru carienes greznajam galmam
un kļuva par vienkāršu lauksaimnieku. Viņam riebās “burzma”, un
arī savas slavas augstienē, cara
galmā, viņš meklēja savu Dievu.
“Lai es spēju Tevi lūgt.” Aurelam
šie vārdi atkārtoti nāca prātā, kad
viņš nesa vēstuļu lādi lejā Karlīnei.
Bija jau satumsis. Vējš bija norimis, sniegs pārstājis. Augstu
pie skaidrajām ziemas debesīm
mirgoja zvaigznes. Laterna šūpodamās virzījās pār mirdzošo
sniegu uz kūti, tai blakus gāja
tumši, uz augšu pacelti svārki uz
divām īsām, resnām kājām. Rozālija devās slaukt. Lejā, dārza
mājiņas logā, kvēloja dzeltena
gaismiņa. Tur iekšā bija silti,
smaržoja pēc kaņepēm un svaigi
ceptas rupjmaizes. Karlīne lielā
koka piestā grūda kaņepju graudus, un Aurelam bija jānogaršo
melnā putra, kas izskatījās pēc
ratu smēres. Šī īpatnā smarža, šī
izteiktā garša Aurelam atgādināja
bērnību. Un Karlīne vēl joprojām
sauca viņu par jaunskungu, sirsnīgi uzsita viņam pa plecu, runāja par senajiem laikiem: par
Indriķi, par Mārci, par četrjūgu
un par veco Jaunzemi.
Tad Jancis iznāca no pirts – nu
viss bija sagatavots. Aurels vēlējās
vēlreiz kā bērnībā krietni nopērties pirtī. Viņi brida pa sniegu,
gaŗām kalpu mājai – tur, blakus
zirgu aplokam, stāvēja mazā koka mājiņa. Uz palodzes kvēloja
eļļas kvēpene. Šaurajā priekštelpā,
kur viņi izģērbās, bija mitrs un
silts gaiss. Bet, kad Aurels iegāja
īstajā pirts telpā, viņam pretī sitās
tāds karstuma vilnis, ka viņš
domāja noslāpt. Tikai saliecoties
un turot galvu tuvu grīdai, viņš
tika līdz lāvai, izstiepās uz tās un
ļāva galvai zemu nokarāties. Svelmainais karstums kā ar adatām
dūra ādu.
Jancis lēkāja un steberēja uz
vienas kājas – savu koka kāju
viņš bija nosprādzējis –, ar spaiņiem lēja aukstu ūdeni uz kvēlošajām krāsns platēm, kas čūkstēja, un balti tvaika mutuļi pildīja zemo istabu. Tad Jancis uzrāpās augšējā lāvā, satvēra bērzu
žagaru bunti un sāka pērt Aurela
muguru. Kā tas dzēla un durstīja,
gāja cauri ādai kā ass asmens un
izkarsēja visu miesu. Pa starpu
Jancis smiedamies stāstīja, kā
reiz divi vācu zaldāti bija ienākuši pirtī – bet viņi stenēdami pa
grīdu vien locījušies un šausmās
aizskrējuši.
“Jā, vācieši māk visu un taisa

visu,” Jancis domīgi teica, “gaisakuģus, ratus bez zirgiem un lampas bez eļļas. Stāsta, ka viņi pat
mērkaķus esot izgudrojuši. Bet
pirti – to viņi nevar izturēt. Ar
krietnu tvaika peldi viņus visus
varētu aizdzīt!” Jancis smējās pār
visu seju un rādīja savus baltos
zobus.
“Un vai tu gribi, lai viņi aiziet
un krievi atgriežas?” Aurels vaicāja.
Jancis vilcinājās. Tad viņš klusi,
it kā ar sevi runādams, teica:
“Kam krievus? Kam vāciešus?
Lai katrs paliek savās mājās.
Dieviņš katram ir devis savu
vietiņu, un tur viņam palikt.
Kādēļ kaŗot? Kādēļ maršēt? Ja es
būtu palicis mājās, man būtu vēl
mana kāja. Tagad tā pūst kaut
kur svešā zemē...” Jancis pacēla
savu sarkano kājas stumbru un
bēdīgs pa to uzsita.
“Un es?” Aurels pēc brīža vaicāja. “Es taču esmu vācietis – vai
man arī doties prom?”
“Nē,” Jancis pacēla skatu un
purināja galvu. “Nē, jaunskungs
ir šeit dzimis, jaunskunga mājas
ir šeit!”
Viņi vēl ilgi pļāpāja tvaika
pilnās pirts krēslā. Kvēpene šaudījās. Aiz loga lūkas rēgojās
melna ziemas nakts. Jā, te bija
Aurela mājas, te viss viņam bija
tuvs: apaļā ūdens baļļa, nokvēpušie baļķi, kūpošā māla krāsns.
Un jau no bērnības dienām tuva
bija šī labsirdīgā Janča seja, kas
vienmēr bija bijusi viņa tuvumā.
Te nu viņi gulēja, divi kaili
cilvēki. Nevis vācietis un latvietis, nedz kungs un kalps – bet
divi cilvēki, kādus Dievs tos reiz
radījis. Dūmainajā, šaurajā pirtiņā stikla siena beidzot reiz
pārlūza.
Jancis nokāpa no lāvas un atspēra durvis. Aurels viņam seko-

ja. Atvērto durvju rāmī rādījās
ledusauksta un tumša ziemas
nakts. Priekā skaļi kliegdami,
viņi metās sniegā un vārtīja savas
miesas ledainajā masā. Āda vēl
bija tā sakarsusi, ka nemaz nejuta aukstumu. Zvaigžņu gaismā
sniegs mirdzēja zilgani balts.
Bezgala augstu pār iegrimušās
pirts zemo jumtu liecās ledaini
skaidrais ziemas debesjums. Tad
viņi atgriezās siltumā. Atsvaidzinātajās miesās urdzēja neaprakstāma labsajūta. Viņi atsēdās uz
sola un uzsmēķēja. Jancis zem
sola sameklēja tumšu pudeli,
atkorķēja to ar zobiem, un katrs
ieņēma pa malkam. Tas dedzināja
kā uguns.
Mājup ejot, viņi pie kalpu mājas satika Karlīni, melno Tīnu,
Rozāliju un muižas meitenes, kas
ar laternu rokā devās uz pirti.
Tvaika pilna pirts, dziļš miers
– vismaz vēl te, Loberģos. Tolkas
muižā jau izskatījās daudz savādāk. Kad nākamajā dienā Aurels
jāja gar lielo krogu, pie šņabja
bodes stāvēja bariņš vācu zaldātu.
Viens vicināja sarkanu karodziņu,
un pārējie ducināja kaut kādu
dziesmu. Pāris latviešu zeļļu uzjautrināti skatījās. Vācu zaldāti ar
sarkanu lupatu! Tas bija skumjš
paskats. Un nu viņi dodas projām, pamet šo zemi. Četrus gadus
viņi ir cīnījušies, četrus gadus turējuši visas frontes, pretojušies
desmitkārtīgam pārspēkam. Tagad kaŗš ir beidzies. Vai viņiem
var pārmest vēlmi tikt mājās, cik
ātri vien iespējams? Cīnīties pret
boļševikiem? Nē, viņiem pietiek
no kaŗa. Ar četriem gadiem pietiek. “Vai lai ejam krist jūsu, baltvāciešu, labad? Šī ir jūsu lieta, ne
mūsu. Mēs gribam mājās! Šurp
kādu kleperi – un taisāmies, ka
tiekam prom no šīs nolādētās
zemes, kur tikai dabū utis un

nosaldē kājas. In der Heimat, in iekšienē viņa no tā jau bija
der Heimat...”
atrāvusies un pēkšņi sāka runāt
par gluži citām lietām.
xxx
“Es tikai tagad esmu sapratusi,
kas ir uzticība un mīlestība,” reiz
Pienāk vakars, pienāk nakts. viņa teica. “Tagad, kad man vairs
Bet atmiņas un tēli nedod miera, nav nekā ko dot, mani vienmēr
nāk atkal un atkal. Saprašanās? apciemo seni kalpotāji, kādreizējo
Izlīgšana? Salabšana? Miers? Var- nomnieku sieviņas, daži, kuŗus
būt debesīs, bet ne uz zemes. Nē, tikko varu atcerēties, un nes
tomēr arī uz zemes. Mazā, trūcīgā mums olas un biezpienu; jā, pat
istabiņā, skats uz pagalmu, uz bē- applaucētā Kristīne no vecajām
dīgajām sētas mājām un jumtiem. dzirnavām mums atnesa brīnišDivas šauras gultiņas, ļodzīgs ķīgu šūnu medu. Tas, ka valdība
dīvāns, noplīsis atzveltnes krēsls. mums visu atņēma, nenozīmē,
Šeit, pie mātes un Karlomche- ka latvieši būtu laupītāju un zagļu
nas, bija patiesa izlīgšana, salab- tauta. Neviena tauta nav sliktāka
šana – tas miers, kuŗa iegūšanai, vai labāka par citu!”
kā Miška rakstīja, nepieciešama
Reiz pie mātes sēdēja ļoti veca
liela sevis pārvarēšana, taisnības latviešu sieviņa, sakrunkota un
izjūta, tuvākā mīlestība un vēl ar bezzobainu, sačokurotu muti.
vairāk.
“Uzmini, kas tā ir,” māte teica,
Aurels vēl nekad nebija redzējis un sieviņa šņukstēdama sniedzās
māti un Karlomchenu tik laimī- pēc Aurela rokas, vēlēdamās to
gas, tik jautras, pilnas klusa prieka, skūpstīt. Aurelam uzausa tāla,
kā šajā pagalma mājas istabiņā. tumša atmiņa – kad viņš šādu
Šķita, it kā māte vairs nedzīvotu šņukstu bija dzirdējis?
šajā pasaulē – tik apskaidrota
“Mīla, tavā senā aukle,” teica māte.
bija viņas seja, viņas būtība tik
Nē, Aurels viņu neatpazina. Un
attālināta no visa laicīgā.
arī Mīla viņu tikko atpazina.
“Jāzaudē viss, ja visu vēlas Viņa sēdēja ar satūkušu seju,
iegūt,” viņa teica, “tikai cietumā iekaisušām acīm, reizē smējās un
es aptvēru, kas Viņš ir un ko Viņš raudāja un turpināja turēt Auremums, vājiem cilvēkiem, spēj lam roku. Tā bija dīvaina atkaldot. Šis laiks man bija lielākā redzēšanās: viņus šķīra vesela pažēlastība, ko es varēju piedzīvot. audze, no tiem laikiem bija pagāKad mūs toreiz atbrīvoja, man jusi vesela mūžība, no toreizējās
bija grūti šķirties no mūsu celles. pirmās šķiršanās sāpēm līdz šīm
Kāpēc man bija liegts kopā ar pēdējām atvadām no mātes – atpārējiem iet pēdējo ceļu? Bet lai- vadām uz visiem laikiem. Vēlreiz
kam es vēl nebiju tam pietiekami spēcīgi un karsti Aurelu pārņēma
nobriedusi, man bija jāatgriežas.” neskaidras bērnības atmiņas –
Jā, māte bija atgriezusies no tēli, balsis un smaržas: Jancis pie
citas pasaules. Viņa gan priecājās krāsns kurtuves, zirnekļu tīkli
par to drusciņu saulītes, kas rīta ceptuvē, dejojošais lācis, vilkacis,
pusē uzspīdēja uz viņas atzvelt- ūdens kliņģeŗi vecā Mārča bukas
nes krēsla pie loga, par podiņu kastē, Indriķa dziedāšana, Miķeļa
zeltziedes, ko kāds bija atnesis, ermoņikas, žāvētu ābolu smarža,
viņa klausījās sarunās, kad Aurels korintes un safrāns pieliekamajā.
viņai stāstīja par Loberģiem, bet
(Turpinājums sekos)

JAU NA G R Ā M ATA C E Ļ Ā P I E L A S Ī TĀ JA

Visas Latvijā iznākušās
grāmatas varat iegādāties pie
lielākā grāmatu tirgotāja

„LATVIJAS GRĀMATA”
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas
Jums piesūtīs pa pastu.
SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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Window on Eurasia: Russian Attitudes toward
Putin and His System Increasingly Negative
since March Vote, Study Finds

Staunton,
October 24 –
Since the Russian presidential election in
March 2012,
Russians have
become increasingly negative about
Vladimir Putin personally and
about his current impact on the
country, according to a detailed
focus group study out by the
Moscow Center for Strategic
Research of Civil Initiatives.
The 122 page report on shifts
in Russian attitudes toward
Putin and even more toward
the Russian president’s policies
and impact on the country was
commissioned by Aleksey Kudrin’s Center for Civic Initiatives
and confirms many of the
trends suggested by polls conducted over the last six
months.
On the one hand, the study

identified four major shifts in
Russian attitudes toward Putin.
And on the other, it suggested
that Russians are ever more concerned about the state of their
country under his stewardship
and ever more open to thinking
about what could happen if he
stays in office and what could
happen if he departs.
The four trends the study identified, according to citations from
it published today by Globalsib.
com. First, “practically in all
focus groups, the respondents
talked about the possibility and
at times about the desirability of
a revolution” and they did so
“not some much in an emotional
key but in a rational one.”
Strikingly, the report continues, “concerns and fears relative
to a revolution with its possible
excesses were expressed significantly more rarely than in the
spring,” and that shift, it says,
represents a “transitional shift in
social consciousness which can

lead to the final destruction of
the so-called ideology of ‘Putinist
stability.’”
“In the eyes of the mass strata,”
the report continues, “the legitimacy of revolutionary protest
renewal of the powers that be
have markedly intensified.” And
the regime’s ability to counter
these attitudes “can for a certain
time slow the manifestation of
political activism but cannot any
longer affect the widespread political convictions of the population.”
Second, a minority of participants in the focus groups said,
that there could be “a voluntary
self-renewal of the powers that
be,” with Putin leaving office
before the end of his term, as
Boris Yeltsin did in 1999, or
replacing many of those around
him. Many others in the focus
groups dismissed this as a “utopian” hope.
Third, all the focus groups the
Moscow Center organized were

uniformly “negative” about Putin’s “public relations” efforts.
“Instead of serious government
affairs”, the member of the groups
said, “the Russian president, as
before, is occupying himself with
secondary questions which do
not have serious importance for
the population.”
And fourth, the participants in
these focus groups had an “extremely negative” attitude toward
new legislation restricting meetings, imposing harsher penalties
for slander, and restricting the
work of “non-commercial” groups,
all of which have “complicated
the lives of the legal opposition.”
Commenting on these findings, Viktor Shenderovich, who
writes a blog for Ekho Moskvy,
suggested that in the face of such
attitudes, “an armed uprising was
improbable,” thus leaving the
political system with three possible “scenarios”.
First, and Shenderovich argued
this was the most real, would be

the rise of “massive civil disobedience,” especially if Russia goes
into a yet deeper economic crisis.
Second, he said, would be “the
voluntary self-renewal of the powers that be,” not necessarily
requiring the departure of Putin
but certainly of others.
And third, and in this Shenderovich was echoed by an unsigned
piece on the Grani.ru portal, “if a
change of the powers that be
does not take place, then Russia
will face ‘the withering of the
nation... depression and alcoholization.’” Those trends in turn
would lead to “a fall in fertility
rates and the mass influx of
immigrants,” whose share of the
population would quickly reach
“critical” mass
Such a scenario, the authors of
the Moscow say and Grani.ru underlines, would mean “the death
of the Russian nation, and this is
precisely the course along which
the current Russian powers that
be are leading the country.”

LELBAs Vidienes apgabala konference
(Raksts publicēts Laika nr. 41, 8. lpp.)

Foto: Velta Šulca

Čikāgas draudžu pārstāvji LELBAs Vidienes apgabala konferencē

Foto: Velta Šulca

LELBAs Vidienes apgabala konference notika 13. un 14. oktobrī
Klīvlandes apvienotās ev. lut. draudzes telpās. Attēlā konferences
dalībnieki, priekšā apgabala prāvests Gunārs Lazdiņš, aiz viņa LELBAs
pārvaldes priekšniece prāveste Lauma Zušēvica

Konferences stapbrīža kafijas galds

Konferences beigās dievkalpojumā piedalījas Klīvlandes skolas koris
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidenta ierosinājums
Valsts prezidents Andris Bērziņš nosūtījis Saeimas Prezidijam likumprojektu “Grozījumi
Latvijas Administrātīvo pārkāpumu kodeksā”, rosinot palielināt sodus par necieņas izrādīšanu valsts simboliem. Iesniegtais likumprojekts paredz noteikt atbildību par necieņas izrādīšanu ģerboņiem, kas iekļauti
valsts simbolu kopumā, palielinot naudas sodu par necieņas
izrādīšanu valsts simboliem un
nosakot maksimālo sodu 500
latu apmērā. Likumprojektam
pievienotajā anotācijā secināts,
ka pašlaik spēkā esošajā kodeksā ietvertais administrātīvās
atbildības rēgulējums un piemērojamo sodu apmēri valsts heraldisko simbolu jomā neatbilst
aktuālajai situācijai. “Necieņas
izrādīšana valsts ģerbonim un
to veidojošiem Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales
ģerboņiem vai šo ģerboņu neatbilstīga lietošana noniecina
vērtības, kas ir Latvijas valsts
pamatā,” uzsvērts anotācijā.
Prezidents norāda, ka spēkā
esošie neadekvāti mazie sodu
apmēri, piemēram, suvenīru gadījumā - 20 latu sods par neapstiprinātas atribūtikas ar valsts
ģerboni lietošanu, neveicina
faktisku pārkāpumu fiksēšanu,
kā arī nemudina privātpersonas
par attiecīgajiem pārkāpumiem
informēt kompetentās institūcijas.
***
ES lidmašīnu ekipāžām
vajadzēs Krievijas vīzas
Eiropas Savienības lidmašīnu
ekipāžām, kas nodrošina lidojumus uz Krieviju, no 1. novembŗa nepieciešamas šīs valsts vīzas.
Lai gan šāda prasība bijusi spēkā jau iepriekš, līdz šim Krievija
pilotiem un stjuartēm no Eiropas Savienības nepiemēroja
sankcijas par to, ka nebija Krievijas vīzu. Tagad nolemts moratoriju atcelt. Latvijas nacionālā aviokompanija airBaltic no
Rīgas nodrošina tiešos lidojumus uz trim Krievijas pilsētām Maskavu, Sanktpēterburgu un
Kaļiņingradu.
***
Ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs
dosies vizītē uz Izraēlu un Palestīniešu nacionālo pašpārvaldi. Ministram paredzēta tikšanās ar Izraēlas ārlietu ministru
Avigdoru Libermanu un Izraēlas prezidentu Šimonu Peresu.
Vizītes laikā Rinkēvičs apmeklēs Izraēlas holokausta piemiņas
organizācijas Jadvašem (Yadvashem) memoriālu.
***
Tūrisma gadatirgū
Senior 2012 Zviedrijā
Jūrmala no 31. oktobŗa līdz
2. novembrim piedalās tūrisma
izstādē Senior 2012 Zviedrijā.
Izstādes galvenā tema ir brīvā
laika pavadīšanas piedāvājumi
cilvēkiem vecuma grupā 50+.
Jūrmala šajā izstādē tiks pārstāvēta atsevišķā stendā “Latvija.
Jūrmala”, kuŗā darbosies pārstāvji no Jūrmalas tūrisma in-

formācijas centra, Jūrmalas kūrortviesnīcas Hotel Jūrmala Spa,
Latvijas viesnīcu un restorānu
asociācijas un Tūrisma attīstības
Valsts aģentūras. Izstādes apmeklētājiem tiks sniegta informācija zviedru valodā par speciāliem piedāvājumiem veselības uzlabošanai un atpūtai Jūrmalā un citviet Latvijā.
Zviedrija Jūrmalai ir nozīmīga
tūrisma tirgus daļa - ap 3000
tūristu no šīs valsts ik gadu Jūrmalā pavada caurmērā divas
līdz trīs dienas. Pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem,
viens tūrists Latvijā tērē caurmērā 86 latus diennaktī.

***
Kā dabūt atpakaļ
aizbraucējus?
Ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts (att.) TV raidījumā 900
sekundes stāstīja par plāniem no
Latvijas aizbraukušo iedzīvotāju
atdabūšanai atpakaļ dzimtenē.
Ekonomikas ministrija viņus
informēs par iespējām Latvijas
darba tirgū, sadarbosies ar tautiešu organizācijām ārvalstīs,
piedāvās izglītojošu atbalstu
jauktajām ģimenēm. Latvijā nākotnē varētu izveidoties aptuveni 100 000 darba vietu, kuŗas
varētu būt problēmatiski aizpildīt. Ministrs pauda cerību,
ka šīs darba vietas tiks aizpildītas ar Latvijas darbaspēku. Iedzīvotāji brauks atpakaļ, ja būs
pietiekama ekonomiskā izaugsme, ja būs atalgojums, ja mūsu
labklājība ies augšup. Reemigrācijas plāns tiks sagatavots līdz
decembŗa vidum.
***
Atbalsta eiro ieviešanu
Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vadītā Ārpolītikas padomes sanāksmē ministrs ar padomes locekļiem apsprieda Latvijas nostāju un pozicijas debatēs par Eiropas nākotni. Rinkēvičs informēja padomes locekļus par ES institūciju un dalībvalstu dažādām iniciātīvām krizes pārvarēšanai un novēršanai
Eiropas Savienībā nākotnē. Eksperti bija vienisprātis, ka eiro
ieviešana Latvijā būs ne tikai ievērojams polītisks ieguvums
valstij, bet sniegs papildu iespējas tautsaimniecības attīstībai
Latvijā un pozitīvi ietekmēs ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Diskusijas dalībnieki atzina, ka, ieviešot vienoto Eiropas valūtu,
tiks radīts būtisks ietaupījums
valsts budžetā, jo zemākas būs

parāda apkalpošanas izmaksas,
izzudīs valūtas konvertācijas izmaksas, būs netieši ieguvumi
no eksporta pieauguma un pozitīvi tiks ietekmēts gan valsts
budžetss, gan katra Latvijas iedzīvotāja labklājība kopumā.
***
Par Visaginas AES
Lietuvā konsultātīvajā referendumā par jaunas AES celtniecību nobalsojuši tikai 34,09%
vēlētāju, bet 62,68% izteikušies
pret. Eiropas Parlamenta (EP)
deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība) aģentūrai LETA norādīja: ja Lietuvas dēļ neizdosies

īstenot Visaginas AES projektu,
Latvijai jāsāk domāt par alternātīvām iespējām elektroenerģijas
bazes jaudu nodrošināšanai un
importa atkarības mazināšanai.
Polītiķis pieļauj, ka Latvijā, iespējams, būs “jāatdzīvina” jau
pirms vairākiem gadiem apspriestais projekts par lieljaudas elektrostacijas celtniecību
Liepājā, kuŗā būtu izmantojamas akmeņogles vai biomasa.
Ekonomikas ministrija vērtē trīs
alternātīvas Visaginas AES projektam, kuŗas nepieciešamības
gadījumā varētu izskatīt vairāk
padziļināti, ja Visaginas AES projekta attīstība tiktu pārtraukta.
***
Rīga izstājas no LPS
Rīgas domes ārkārtas sēdē 23.
oktobrī tika pieņemts lēmums,
ka Rīga izstāsies no Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS).
Runas par šādu vēlmi radās septembŗa beigās, kad tika spriests
par nākamā gada valsts budžetu. Rīgas pašvaldība vēlējās,
lai savienība no valdības izcīna
pārmaiņas ienākuma nodokļa
sadalē. Līdzšinējo 80% vietā, ko
Rīga saņēma šogad, tā nākamgad cerēja iegūt par pieciem
procentiem vairāk. Savienībai
to izcīnīt neizdevās, un pašvaldība reaģēja ar izstāšanos no tās.
***
Jautājumi Sprūdžam
Lai gan vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Edmunds Sprūdžas (Reformu
patija) izdeva rīkojumu par Aivara Lemberga atstādināšanu
no Ventspils domes priekšsēža
amata pienākumu veikšanas,
domes deputāti ārkārtas sēdē
konstatēja, ka Lembergs amatu
nav zaudējis un joprojām ir šā
amata veicējs. Deputāti nolēma

lūgt Sprūdžam pierādījumus
par Lemberga pārkāpumiem.
***
Var saņemt svētku pabalstu
Sagaidot Latvijas Republikas
proklamēšanas 94. gadadienu,
Rīgas polītiski represētie un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji – arī šogad varēs saņemt
svētku pabalstu 50 latu apmērā.
Pabalsts tiek piešķirts bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas,
uzrādot polītiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu
un personu apliecinošu dokumentu. Pabalstu izmaksās no
1. līdz 15. novembrim.
***
Ušakovs pret žurnālu Ir
Rīgas domes priekšsēdis Nils
Ušakovs (Saskaņas centrs) iesūdzējis tiesā žurnālu Ir un tā komentētāju Aivaru Ozoliņu (att.)
par septembrī publicētu komentāru “Dinozauru dumpis”. Ozoliņš tajā paudis viedokli, ka valdības krize būtu izdevīga Saskaņas centram, kas Ušakova kleptokratu Rīgas domi pirms pašvaldību vēlēšanām arvien vairāk
pozicionē kā alternātīvu valsts
valdībai.
Rīgas pilsētas galvu aizskāris
vārds “kleptokratija” jeb valdošās
varas korupcijas veids, kad varneši palielina personisko labklājību uz valsts resursu rēķina,
bieži izliekoties par plašas sabiedrības labdaŗiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Komentārā “Dinozauru dumpis” analizētas valdības krizes
iespējas, un komentētājs galu
galā nonācis pie secinājuma:
“Līdz šim valdības Latvijā krita,
kad divi oligarchi vienojās pret
trešo. (..) Pašlaik konkurējošu
interešu ir tik daudz, ka tās cita
citu līdzsvaro. Šis ir labs laiks
reformām.”
Pēc Ušakova domām, fraze
“Ušakova kleptokratu Rīgas dome” ir nodarījusi kaitējumu godam un cieņai vismaz par 10 000
latu. To Ušakovs prasa uz pusēm
piedzīt no AS Cits medijs un no
komentētāja Ozoliņa. Rīgas pilsētas galva iesniegumā raksta:
„Nav šaubu, ka, iepazīstoties ar
šāda raksta saturu, lasītājs izdara secinājumus ne tikai par
mani kā polītiķi un Rīgas domes priekšsēdi, bet arī kā privātpersonu, tādējādi neapšaubāmi tiek aizskarts arī mans kā
privātpersonas gods un cieņa.”
***
Latvietības ierakstu pasē
Saeima neatbalsta
Pēc Latvijas Avīzes sniegtās informācijas debates par tautības
ierakstīšanu pasē Saeimas namā
ilgušas vairākas stundas. Likumprojekta līdzautors Dzintars
Rasnačs (Nacionālā apvienība)
sacīja, ka 1. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi, kas
neparedz tautības ierakstīšanu
pasē, ir pretrunā gan ar ANO
Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, gan ar spēkā esošo likumu
“Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un

tiesībām uz kultūras autonomiju”. Rasnačs veicis aptauju tīmekļa sociālajā tīklā Facebook.
Aptaujā piedalījušies vairāk nekā 700 cilvēki, un 91% no tiem
atbalstījuši iespēju brīvi veikt
šādu ierakstu pasē. Likumprojektu atbalstīja arī daži Vienotības deputāti. Tika minēts fakts,
ka jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs 19. gs. beigās uzdrošinājies pie sava dzīvokļa durvīm
Tērbatā piespraust plāksnīti ar
uzrakstu “Latvietis”. Šāds ieraksts var stiprināt emocionālo
piederības izjūtu, kas mūsdienu
globālajā un kosmopolītiskajā
pasaulē kļūst arvien nozīmīgāka. Tautības ierakstīšana pasē
būtiska ir ne tikai latviešiem.
Deputāts Dāvis Stalts (NA), pēc
tautības līvs, atgādināja, ka lībieši jau padomju gados, riskējot ar represijām un deportācijām, cīnījās par tiesībām rakstīt pasē savu tautību – lībietis.
Viskaismīgāk pret tautības
rakstīšanu pasē uzstājās Vienotības pārstāvis Andrejs Judins.
Viņaprāt, šāda prakse ir morāli
un praktiski novecojusi. Padomju gados un cara laikos pasē rakstīta ne vien tautība, bet arī
izglītība un reliģiskā piederība.
Judins pats sevi uzskata par
krievu izcelsmes latvieti un aicināja likumprojekta autorus
nešķirot cilvēkus pēc tautības,
bet veidot vienotu – Latvijas
tautu, kas aptvertu dažādu nacionālitāšu cilvēkus. Judinam
piekrita arī Aleksejs Loskutovs
(Vienotība), aicinot veidot Latvijas tautu kā poliītisku kopumu. Deputāte Inese Lībiņa-Egnere (Reformu partija) savukārt
pauda viedokli, ka likumprojekts ir nekvālitātīvs un neizdiskutēts, balstīts tikai uz emocijām un populistiskiem apsvērumiem.
Pēc Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Edmunda
Demitera (Reformu partija) domām, nacionālās pašapziņas
celšanai būtiskāk ir domāt kā
latvietim, runāt kā latvietim un
arī darīt darbus kā latvietim,
nevis mēģināt savu latvietību
apstiprināt kādā dokumentā.
Balsojumā likumprojektu atbalstīja 39 deputāti, pret bija
38 un vēl četri tautas kalpi atturējās. Priekšlikums atjaunot
brīvprātīgu tautības ierakstīšanu pasē tika noraidīts. Taču tā
autori sola cīņu turpināt. Jautāts,
vai NA neplāno sākt iedzīvotāju
parakstu vākšanu par šo temu,
Dz. Rasnačs pauda pārliecību,
ka pietikšot ar parlamentārām
metodēm, jo oponentu pārsvars
bijis pavisam pieticīgs.
(Turpināts 8. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Baiba Rubesa „Citadeles bankas” padomē

Viļņa Jēkabsona vadītā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir
kaujas gatavībā
lībnieki mēros ceļu no Prāgas
(Turpināts no 7. lpp.)
līdz Cīrichei kopumā vairāk
“Esmu drošs, ka tuvākajos tri- nekā 1700 kilometru gaŗumā,
jos mēnešos mums izdosies pa- šķērsojot septiņas valstis – Čenākt pozitīvu iznākumu šajā chiju, Slovakiju, Austriju, Ungāziņā. Man pašam nākamgad jā- riju, Slovēniju, Lichtenšteinu un
maina pase, un, ja tajā brīdī ie- Šveici.
rēdņi man liegs iespēju ierakstīt
Ekspedīcijas komanda pētīs
tautību pasē, es apstrīdēšu šo Baltijas dzintara klātieni un ielēmumu tiesā,” sacīja Rasnačs. tekmi šajās valstīs un veidos
Viņš arī pauda gandarījumu kontaktus jauniem sadarbības
par notikušajām debatēm, jo projektiem. Lai to veiktu, iecetas ļaušot vēlētājiem labāk sa- rētas tikšanās ar prominentiem
prast, kādas vērtības aizstāv viņu zinātniekiem, viediem mūzeju
ievēlētie priekšstāvji.
kollekciju glabātājiem, dzintara
pētniecības entuziastiem un
***
itin vienkārši ar ļoti interesanNākamgad jāmaina pases
tiem cilvēkiem.
Nākamgad jauna Latvijas pase
Runājot par Eiropas senajiem
būs jāizņem gandrīz 580 000 tirdzniecības ceļiem, Dzintara
Latvijas iedzīvotāju. Līdz ar to ceļu zinātnieki un vēsturnieki
sagaidāmi sastrēgumi un gaŗas min kā ”augstākajai līgai” pierindas Pilsonības un migrācijas derīgu. Par dzintaru kā tā laika
lietu pārvaldes (PMLP) nodaļās. vērtīgu valūtu ir iespējams uzPMLP jau gatavojas pieņemt zināt rakstu avotos līdz pat akjaunus darbiniekus un pagari- mens un bronzas laikmetam,
nāt darba laiku.
bet īpaši daudz senu liecību par
Tik daudziem pilsoņiem vien- Dzintara ceļa nozīmību atrolaikus pase jāapmaina tāpēc, ka dams tekstos par Romas impepirms 20 gadiem - pēc valsts ne- riju. Analizējot dzintara ķīmisatkarības atgūšanas jaunās pases ko sastāvu, var precīzi noteikt tā
masveidīgi sāka izdot visiem izcelsmes vietu, un, izrādās, tieši
Latvijas iedzīvotājiem un to de- Baltijas dzintars ir atrasts gan
rīgumu termiņš vairākumam ik Tutanhamona kapenēs, gan kapēc desmit gadiem jāatjauno, raļa Zālamana gredzenā.
tas ir – jāizņem jauna pase.
Seno dzintara ceļu plānots pētīt vairākās ekspedīcijās, kuŗu
***
rezultāti tiks sakopoti 2014. gaOkupācijas mūzejs
da pavasarī TV raidījumu ciklā.
„bēgļu gaitās”
Šīs ekspedīcijas gaita un reporAr teātrālizētu gājienu 28. ok- tāžas būs skatāmas un lasāmas
tobrī no savas mājvietas Rīgā, Rīga 2014 un Ziemeļu puses
Latviešu strēlnieku laukumā, sociālajos tīklos.
aizgāja Okupācijas mūzeja dar***
binieki. Apmešanās vieta mūzeLatvijas Banka nopirkusi
jam ierādīta bijušās ASV vēst5,2 miljonus eiro
niecības telpās Raiņa bulvārī 7.
Latvijas Banka no 22. līdz 28.
Tas būs tikai uz laiku, kamēr oktobrim nopirkusi 5,2 miljoizremontēs mūzeja paša ēku un nus eiro (3,65 miljonus latu),
uzbūvēs jauno - Nākotnes namu. liecina informācija Latvijas BanPagaidu ekspozīcijas atklāšana kas mājaslapā. Iepriekš - no 2.
notiks 11. novembrī. Šajās tel- jūlija līdz 21. oktobrim - Latvijas
pās mūzeja darbiniekiem būs Banka, pārdodot latus, no bannodrošināti ērtāki darba ap- kām iepirkusi kopumā 237,7 milstākļi, ekspozīcijai gan būs ma- jonus eiro (167 miljonus latu).
zāk vietas.
Pirms tam, no 2011. gada 3.
***
oktobŗa līdz šā gada 1. jūlijam,
Pētīs seno Dzintara ceļu
39 nedēļas pēc kārtas centrālā
29. oktobrī ceļā devusies Rīga banka nebija veikusi intervences
2014 un Vides filmu studijas ra- valūtas tirgū. 2011. gadā Latvijas
došā komanda, lai uz senā Dzin- Banka, pērkot latus, kopsummā
tara ceļa bazes veidotu jaunus pārdeva 256,25 miljonus eiro
projektus kultūras sadarbībai ar (180,09 miljonus latu). 2010.gasenā Dzintara ceļa pilsētām, por- dā kopumā centrālā banka, pārtālu Delfi informē nodibinājuma dodot latus, iegādājās 1,15 milRīga 2014 pārstāvji.
jardus eiro jeb aptuveni 808 milŠī ir pirmā ekspedīcija Eiropas jonus latu.
kultūras galvaspilsētas gada proLatvijas Bankas ārējās rezerves
jektā par jauno Dzintara ceļu. septembŗa beigās bija 5,38 milAstoņās dienās ekspedīcijas da- jardi eiro (3,77 miljardi latu).

„Citadeles bankas” akcionāru
ārkārtas sapulces. Darba kārtībā
bija jautājums par jauniem padomes locekļiem. Papildus līdzšinējiem padomes locekļiem
Klāvam Vaskam, Lorencam Filipam Adamsam un Džefrijam
Ričardam Danam bankas padomē tika ievēlēta Baiba Rubesa
un Aldis Greitāns.
Rubesai ir plaša starptautiska
pieredze vadītājas amatā. Patlaban viņa ir Statoil ASA viceprezidente korporātīvās sociālās
atbildības jomā. No 2000. līdz
2008. gadam Baiba Rubesa bija
Latvija Statoil izpilddirektore,
pēc tam no 2008. līdz 2010. gadam ieņēma Statoil Azerbaijan
vadības un publisko lietu direktores amatu. No 2002. līdz 2009.
gadam strādāja DNB NORD
bankas padomē. Parallēli profesionālajai darbībai Rubesa darbojusies vairākās sabiedriskās
organizācijās, tostarp Ārvalstu
investoru padomē Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Kokneses fondā.
„Citadele”ir Latvijas vietējā
banka, kas piedāvā banku, finanču un kapitāla pārvaldības
pakalpojumus.

kaŗagūstekņu nometni. Latvieši
1945. gada 28. decembrī tur dibināja Daugavas Vanagu organizāciju.
Cēdelgemas nometnē bija ieslodzīti apmēram 100 tūkstoši
dažādu tautību kaŗavīŗu, taču
flāmi izvēlējās stāstīt tieši par
latviešu leģionāriem, kas atšķirībā no daudziem citiem nometnes iemītniekiem pēc ieslodzījuma neatgriezās mājās.
Cēdelgemas pilsētas namā par
kaŗagūstekņu nometni skatāma
izstāde, kuŗā eksponēti dažādi
ar nometni saistīti priekšmeti
un grāmatas.
***
Nosaka labākās skolas Latvijā
Publicēti “Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga 2012” rezultāti. Par labāko Latvijas skolu
arī šogad atzīta Rīgas Valsts
1.ģimnazija. Katēgorijā “Pilsētas
vidusskola” līdere ir Rīgas 64.
vidusskola, savukārt labākā lauku vidusskola ir Bērzpils vidusskola. Par labāko speciālizēto vidusskolu atzīta Emīla
Dārziņa Mūzikas vidusskola.
Balvu par visstraujāko izaugsmi
saņēma Tilžas vidusskola no
Balvu novada
Skolu reitinga (vērtējuma)
mērķis ir novērtēt un celt izglītības līmeni Latvijas skolās,
kā arī skatīties uz dinamiku
Latvijas skolu starpā ilgtermiņā,
ļaujot pamatskolēniem un viņu
vecākiem izvēlēties skolēna zināšanām un mērķiem atbilstīgāko mācību iestādi.
***
Georgam Andrejevam – 80

***
Karli Ose
ieskaņo pirmo dziesmu

Karli Ose ir 14 gadus veca latviešu izcelsmes dziedātāja no
Lielbritanijas, dzimusi mazpilsētā Bilstonā Anglijas rietumos.
Karli mācās Dienvidvolverhamptonas akadēmijā, kur apgūst mūziku un citas zinības.
Meitene mācās arī latviešu valodu, jo viņas vecāki ir no Latvijas un viņas vecmamma Zenta
joprojām dzīvo Tukuma pusē.
Karli sadarbojas ar Latvijas
ierakstu sabiedrībā Mikrofona
ieraksti. Viņas pirmā ieskaņotā
dziesma ir Hovarda Grīnfīlda
un Neila Sedakas sarakstītās un
Konijas Frensisas dziedātās
dziesmas Stupid Cupid jauns
variants. Dziesmas ieskaņošanā
palīdzējuši Lotars Lodziņš un
Jānis Kalve.
***
Flāmi atceras
latviešu leģionārus
Beļģijas Flāmu televīzijā 6. novembrī pusstundu gaŗā pārraidē būs sižets par Cēdelgemas

30. oktobrī nopelniem bagātajam Latvijas ārstam, anestezioloģijas pamatlicējam Latvijā, kā
arī pirmajam atjaunotās Latvijas ārlietu ministram Georgam
Andrejevam apritēja 80 gadi.
Andrejevs bijis Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas
Anestezioloģijas-reanimatoloģijas klīnikas, Rīgas Medicīnas
institūta Anestezioloģijas katedras
dibinātājs un ilggadējs vadītājs.
Georgs Andrejevs bijis atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs,
Latvijas vēstnieks Kanadā, Eiropas Padomē Strasbūrā, bijis
Eiropas Parlamenta un Latvijas
Augstākās padomes, Latvijas
Republikas 5. Saiemas deputāts.
Georgs Andrejevs ir divu Triju
Zvaigžņu ordeņa komandieris.
Aizgājis pensijā, Georgs Andrejevs veic sabiedrisku darbu,
būdams Ārlietu ministrijas goda
vēstnieks.
Kā izveidojās Georga Andrejeva nacionālā stāja? Par to viņš
plašsaziņas līdzekļos kādā intervijā ir teicis tā:

Nacionāla stāja man bijusi
visu mūžu. Var teikt, tā ir iedzimta. Mani vecāki bija amatnieks
un mājsaimniece, viņi nedarbojās
nevienā sabiedriski polītiskā organizācijā, bet nacionālā pārliecība izrietēja no reālās dzīves.
Tēvs bija Mazsalacā piedzimis
krievs, obligātajā kaŗadienestā
kā kavalerijas kadets bija Latvijas armijā. Mātes tautība bija
latviete. Ģimenē valdīja uzskats,
ka Ulmaņa režīms visumā ir
pareizs un ka Latvija atrodas uz
pareiza ceļa. Vecāki krasi iestājās
pret okupāciju 1940. gadā, mazāk pret nākamo, jo vāciešus
kādu laiku uzskatīja par atbrīvotājiem, pirms neradās izpratne
par Lielvācijas patiesajiem nolūkiem. Mums citas domas nemaz
nebija kā par brīvu Latviju, un to
dziļi sevī nesām visus padomju
gadus.
***
„13. janvāŗa kustība” –
nelikumīga
Latvijas Avīze informē, ka Drošības policija (DP) izmeklēšanā
secinājusi, - Vladimira Lindermana partijas “13. janvāŗa kustība” reģistrēšana bijusi nelikumīga. Izmeklēt partijas reģistrēšanu DP sāka 2009. gada nogalē.
Uzņēmumu reģistram (UR) iesniegtajos dokumentos bijis norādīts, ka partijas dibināšanas
sapulce notikusi 2009. gada 12.
decembrī Ludzas pilsētas parkā
pie estrādes, to vadījis Lindermans, pasākumā bijuši 213 cilvēki. Taču DP noskaidrojusi, ka
šajā datumā pilsētā nav bijuši
pieteikti un nav notikuši masu
pasākumi. Nopratinot 126 cilvēkus, kas dokumentos uzrādīti
kā partijas dibinātāji, DP secinājuši, ka 99 no tiem nav piedalījušās dibināšanas sanāksmē.
Laikraksts vēstī, ka sapulcē nav
bijis noteiktais minimālais dibinātāju skaits. Sakopojot secināto, DP ieskatā iegūti nepārprotami pierādījumi “13. janvāra
kustības” nelikumīgai dibināšanai.
***
13. janvāŗa „varonim” cietumsods
Rīgas apgabaltiesa 29. oktobrī
piesprieda trīs gadu un sešu
mēnešu cietumsodu Marekam
Laizānam. Viņš tika apsūdzēts
par dalību 2009.gada 13. janvārī
Vecrīgā notikušajos grautiņos.
Laizāns atzīts par vainīgu Krimināllikuma 225. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma
izdarīšanā. Laizāns jau agrāk
saukts pie kriminālatbildības
par citiem noziegumiem. Tiesa
šodien viņam galīgo sodu noteica, ieskaitot iepriekš piespriestos
sodus citās lietās. Saskaņā ar apsūdzību Laizāns 2009. gada 13.
janvārī Vecrīgā demolējis pašvaldības policijas automašīnas,
dauzījis skatlogu stiklus un aplaupījis dzērienu veikalu.
Grautiņu laikā tika aizturētas
126 personas, un sadursmēs pie
Saeimas ēkas mediķi palīdzību
sniedza vairāk nekā 30 cilvēkiem, savukārt slimnīcās ar dažādām traumām tika ievietoti 28
cietušie.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Rietumi un Krievija: nafta, gāze, Sečins
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
“Dzird runājam”, ka Vladimirs Putins vēlētos Mita Romnija
uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās,
jo tad Kremļa
saimniekam būšot iegansts sparīgāk mobilizēt Krievijas imperiski noskaņotās aprindas, stiprinot bruņotos spēkus u.tml.,
jo pretējā puse ir kaujinieciska
un draudīga, bet Baraks Obama tāds mīkstčaulīgs un Krievija var atslābināties.
Šāds vērtējums šķiet itin loģisks. Krievijas varasvīru virzībai piemīt zināms paradokss:
no vienas puses, Krievija jūt vajadzību “izspiest” Rietumus no
t.s. pēcpadomju telpas un tuvējām ārzemēm, ieskaitot Baltiju.
Bet, no otras puses, Kremlis bez
ciešām saitēm ar tiem pašiem
Rietumiem nevar iztikt: tie ir
galvenie Krievijas energore-

sursu – naftas un gāzes pircēji,
un tā neko citu pasaulei piedāvāt nevar. Turklāt Krievijas elitārais virsslānis noguldījis savus
miljardus rietumvalstu bankās,
viņu bērni izglītojas rietumvalstu kolledžās un universitātēs, un pašiem viņiem tīk gozēties visādās Rivjērās, – pats
Putins būvē sev glaunu supermājokli Andalūzijā iepretim
Gibraltāram, ar piano-bāru, diviem baseiniem un platformu
hēlikopteriem jeb lidgriežiem.
Katram gadījumam? Vecumdienām?
Par Putina nodomiem nobažījies Heritage Foundation eksperts Ariels Koens (Cohen), kas
savam apcerējumam (New York
Herald Tribune) devis virsrakstu
Putin’s new Fortress Russia. (Man
tas atgādina Hitlera Festung
Europa pirms Sabiedroto invāzijas Normandijā 1944. gada jūnijā.- F.G.) Koens norāda, ka
Putins pievilcis skrūves, pastip-

rinājis represijas un Amerikai
jāsaprot, ka Obamas “maigais”
reset kurss veicinājis cilvēktiesību samīdīšanu Krievijā. “Dzimtenes nodevības” jēdziens paplašināts, un tiesnešiem tiek telefoniski, mutvārdiem doti norādījumi no augšas (tā ir Staļina
laiku prakse). Vašingtonai, spriež
Koens, vajadzētu ciešāk sadarboties ar tiem, kas Krievijas periferijā un Eiropā norūpējušies,
redzot, kā Kremlis paplašina
savu ietekmes sfairu.
Londonas avīzē Guardian
Lūks Hardlings raksta, ka milzu koncerna Rosneft jaunais
priekšsēdis Igors Sečins “iznācis
no ēnas” un pārsteidzis pasauli,
noslēdzot darījumu ar firmu
TNK-BP. Rezultāts: krievu Rosneft kopā ar British Petroleum
(BP) izveido pasaulē lielāko naftas koncernu.
Kamēr Igors Sečins bija Putina administrācijas vadītāja vietnieks, viņš rosījās aizkulisēs un

vairījās no starmešu gaismas.
Bet tagad viņš atrodas uzmanības centrā, un minētajā rakstā
teikts: kamēr Putins bija KGB
aģents Drēzdenē, Sečins bija
KGB aģents Afrikā - Mozambikā. Abi bija studējuši Ļeņingradā. Vārdu sakot, jauks pārītis.
Hamburgas DER SPIEGEL
korespondents Maskavā Benjamins Biders raksta, ka Igora
Sečina segvārds viņa KGB karjēras laikā bijis Darth Vader un
tagad Maskavas liberāļu aprindās viņš tiek raksturots kā visbaismīgākais cilvēks pasaulē.
Viņa vadībā Rosneft pa 2600 km
gaŗu naftas vadu piegādā degvielu Ķīnai, Venecuēlā šim koncernam ir pašam savi urbjtorņi, un Afrikā top naftas vads
starp Mozambiku un Zimbabvi. Rosneft sadarbojas ar amerikāņu Exxon, izlūkojot naftas
atradnes Arktikā un Melnajā
jūrā, un piedalās naftas ieguvē

Teksasas pavalstī. Kopsolī ar
Rietumu “kapitāla haizivīm” Putina Krievija gūst milzu peļņu.
Taču Putina kontā ir ne tikai
ieguvumi, bet arī zaudējumi.
Kā raksta New York Times slejinieks Džons Vinokurs, ES vadība - Eiropas Komisija ievadījusi izmeklēšanu sakarā ar to,
ka Krievijas milzu koncerns
Gazprom, kas piegādā Eiropai
25% importējamās gāzes, pārkāpis antitrust nosacījumus, nesamērīgi paugstinājis cenas un
neļauj astoņām ES dalībvalstīm, kas atrodas pēcpadomju
telpā, diversificēt savus energoresursu piegādes avotus, patstāvīgi tos meklējot.
To, ko nav uzdrošinājušies
darīt nedz ASV, nedz NATO,
tagad darījusi Eiropas Savienība, gandarīti konstatē Džons
Vinokurs.
Acīmredzot kādreiz vajadzīga
drosme...
Franks Gordons

MAINĀS, NU MAINĀS!
Latvija šoruden jau ir piedzīvojusi pirmo
sniegu. Snigšana
sākās agri no rīta
un turpinājās arī
dienas laikā. Rezultāts bija paredzams. Ielas apledoja, sasniga
un kļuva slidenas. Gaisa temperātūra bija virs nulles, sniegs
daudzviet kusa, ielās veidojās
briesmīgas peļķes. Es dzīvoju
Marijas ielas un Avotu ielas stūrī. Marijas iela pēc vismazākā
lietutiņa pārvēršas sava veida
ezerā vai dīķī. Ja ūdenim cauri
nesas trolejbuss, tad visa šļura
no ielas tiek pāršļākta uz trotuāru, un Dievs, stāvi klāt cilvēkam, kas tur tajā brīdī gadās. Tas
notiek daļēji tāpēc, ka sētnieki
mūsu valstī uz sniega kaisa smiltis, lai neslīd, bet smiltis, protams, nekūst un nonāk kanālizācijas šachtās, kuŗas līdz ar to
tiek sablīvētas un nespējīgas uzņemt vairāk ūdens. Slikti.
Nākamajās dienās pēc sniega
vismaz pieci cilvēki guva traumas uz slidenām ietvēm. Tie
visi bija cilvēki virs 50 gadiem.
Viņi guva plecu traumas, lauztas
rokas un smadzeņu satricinājumu. Kāds 25 gadus vecs jaunietis nonāca slimnīcā, kad viņam no slīpa jumta bija uzgāzies apledojis sniega blāķis. Man
sniega parādīšanās nozīmēja riteņbraukšanas sezonas beigas,
lai gan šobrīd ielas atkal ir visnotaļ tīras. Tomēr pa slidenām
virsmām neuzdrīkstos braukt.
Par to rakstu tāpēc, ka šī ir
pirmā reize, kad atceros Latvijā
sniegu redzējis jau oktobrī. Latvijā pastāvīgi dzīvoju jau kopš
1991. gada, atceros daudzas ziemas, kad galvaspilsētā sniega
vispār nebija. Taču pēdējos ga-

dos stāvoklis ir mainījies - un
kā vēl! Aizpērn pēc Ziemsvētkiem bija tāda sniega un ledus
vētra, ka cilvēki daudzviet Latvijā nedēļām un pat mēnešiem
ilgi mocījās bez elektrības, jo
ledus gāza kokus, koki krita uz
elektrolīnijām, un biezā sniega
kārta daudzviet neļāva remontniekiem piekļūt tam, kas bija
labojams. Arī pagājušajā, tāpat
kā aizpagājušā ziemā, kādu nedēļu vai drusku ilgāk bija pavisam baisa temperātūra – vairāki
desmiti gradu zem nulles pēc
Celsija skālas, tā ka visu nakti
nācās turēt dušu tekam, lai nesasaltu ūdensvads.
Vai nešķiet, ka klimats pasaulē mainās? Atceros, pirms
pāris gadiem Ziemsvētku sezonā biju Čikāgā, un tās nedēļas
pirmdienā temperātūra bija
zem nulles pat pēc Fārenheita
skālas, savukārt piektdienā tā
jau bija uzkāpusi tuvu 60 gradiem virs nulles. Trakums! Savukārt milzīgo orkānu skaits pēdējos gados ir ievērojami pieaudzis, tāpat kā tornādo Amerikas vidienē. Šajās dienās izveidojusies tā dēvētā „Frankenvētra,” un pat samērā tālu ziemeļos - Ņudžersijas pavalstī cilvēkus evakuē no piekrastes rajoniem.
Taču vistrakākais - klimatam
mainoties, kūst milzīgie ledāji
abos polu galos, bet tie ļoti lielā
mērā palīdz kontrolēt kā klimatu, tā arī jūras līmeni visā
pasaulē. Lasītāji noteikti ir redzējuši nelaimīgos leduslāčus,
kuŗi sēž uz maza ledus gabaliņa,
nesaprazdami, ko iesākt. Ja ledus sega Grenlandē un arī citur
joprojām kusīs, tad okeana
līmenis pasaulē celsies ļoti manāmi un piekrastes pilsētās dzīvojošie būs spiesti arvien bie-

žāk laipot pa peļķēm, bet, ja
viņu dzīvesvieta iegadīsies tuvu
jūras līmenim vai zem tā, draud
milzu nepatikšanas. Jau tagad
Klusajā okeanā vairākas salas ir
pazudušas jūras viļņos, tāds pats
liktenis draud arī apdzīvotām
salām. Kūstošais ledus, iespējams, radīs kuģošanas ceļu cauri
pašiem zemeslodes ziemeļiem,
bet vai to var uzskatīt par kompensāciju visam sliktajam, kas
patlaban notiek?
Manuprāt, nav pilnīgi nekādu
šaubu, ka klimats mainās un tur
lielākoties vainojams ir industriālais laikmets, kas aizsākās
vairāk nekā pirms simt gadiem
un visu laiku ir turpinājies. Cilvēce vienmēr ir piesārņojusi apkārtējo vidi, taču viena ģimene
visa sava mūža laikā nespēj izdarīt to, ko izdara viens uzņēmums, kuŗā netiek pievērsta
pietiekama uzmanība vides aizsardzībai. Vispār vides aizsardzības kustība ir samērā jauns process. Industriālā laikmeta sākumā, kad cilvēki aizgūtnēm dedzināja ogles, neviens par to
īpaši nedomāja. Netālu no manas dzimtās Čikāgas kādreiz bija
un joprojām ir, lai gan krietni
samazinātā variantā, tēraudlietuves, un, braucot cauri Gērijas
pilsētai ceļā uz Gaŗezeru, automašīnas logi bija jātur ciet, jo
dūmi un tā dēvētais smogs bija
neciešami. Arī Kalifornijā, kur
daudzas pilsētas izveidojušās tādā kā katlā, jo visapkārt ir kalni,
smogs ir bijis pietiekami liela
problēma. Mūsdienās šāda veida piesārņojums vismaz pasaules attīstītajās valstīs daļēji ma-zinās, bet to nevar teikt par tādām attīstības valstīm kā Ķīna
un Indija, kur novecojuši ražošanas procesi turpinās joprojām.
Problēma būtībā ir polītika.

Tā dēvētais Kioto līgums nepanāca izmešu samazināšanu, kā
to bija solījušas dalībvalstis. Iepriekš minētās attīstības valstis
apgalvo, ka nevarot ievērot vides aizsardzības noteikumus, jo
tas nozīmētu samazināt ienākumus. 2012. gada pavasarī Starptautiskais Enerģētikas institūts
ziņoja, ka, par spīti minētajam
līgumam, ogļskābās gāzes emisija pasaulē iepriekšējā gadā nevis samazinājusies, bet pat pieaugusi. Ķīnā tā pieaugusi par deviņiem procentiem, lielākoties
tāpēc, ka kurināšanas un ražošanas vajadzībām plašāk tiek izmantotas ogles.
Savukārt Amerikas Savienotajās Valstīs, it īpaši Republikāņu partijā, ir pietiekami daudz
cilvēku, kuŗi noliedz, ka klimats
vispār mainās. Brīžos, kad Amerikā ir auksts, viņi priecīgi paziņo, ka nekāda globāla sasilšana acīmredzot nenotiek. Bet,
kad Amerikā uznāk nepanesams karstums (un tādi brīži
pēdējos gados ir bijuši daudz
biežāk nekā jebkad iepriekš),
viņi vai nu klusē, vai paziņo,
ka klimatam pasaulē ir ciklisks
raksturs. Par to nevar šaubīties,
galu galā pēdējais ledus laikmets beidzās tikai pirms kādiem
desmitiem tūkstošu gadiem. Taču
tas nav traucējis tādus nudien,
teiksim, muļķīgus cilvēkus kā
ASV senātors Džims Inhofs no
Oklahomas apgalvot, ka klimata
maiņa vispār nenotiek, jo klimatu varot mainīt tikai Dievs.
Mits Romnijs, kas vēlas kļūt par
ASV prezidentu, ir izteicies, ka
ASV Vides aizsardzības aģentūrai vispār nevajadzētu būt atbildīgai par ogļskābās gāzes jautājumu. Ja ne tai, kuŗam tad?
Kad zinātnieki kādā institūtā
mazliet „piekrāsoja” datus, lai

situācija liktos bargāka, nekā tā
ir patiesībā, republikāņi tūdaļ
sacēla troksni. Taču tas bija viens
vienīgs gadījums, kas nespēj aizēnot faktu, ka lielais vairākums
nopietnu zinātnieku klimatu
maiņu uzskata par nopietnu
problēmu, turklāt par ļoti nopietnu problēmu.
Demokratu partijā šādu skeptiķu ir ļoti maz. Lasītāji, iespējams, atcerēsies kādreizējā ASV
viceprezidenta Ala Gora filmu
„Neērtā patiesība”, kuŗā viņš ļoti
uzskatāmi demonstrēja datus,
kas pierāda, ka klimata maiņa
notiek un notiek negātīvā virzienā (A. Gors, starp citu, par
filmu saņēma Oskaru). Un tieši
tāpēc es šo komentāru vēlos pabeigt ar aicinājumu Amerikā
dzīvojošajiem lasītājiem rūpīgi
pārdomāt, par ko balsot gaidāmajās vēlēšanās.
Klimata maiņa ir fakts. Nepārprotams fakts. Tie, kas to noliedz,
nāk no tās pašas cilvēku kopienas, kuŗi apgalvo, ka pasaule
ir tikai dažus tūkstošus gadu
veca, jo tā ir rakstīts Bībelē. Es
neticu, ka Dievs savās debesīs
vēlas, lai cilvēce pasauli piesārņotu vēl vairāk. Polītiķiem tas
ir jāsaprot, iedzīvotājiem – arīdzan. Jo citādi dabas stichijas
mūsu pasauli piemeklēs arvien
biežāk un nopietnāk, un, ja
cilvēks pats par to neraizējas,
kādam tomēr ir jāatceras, ka
mums ir bērni un mazbērni,
kuŗiem šajā pasaulē būs jādzīvo
arī pēc tam, kad mūsu sen vairs
nebūs. Ja viņiem būs jādzīvo
pasaulē, kur visi ledāji ir izkusuši
un jūras līmenis uz visas zemeslodes ir cēlies par vairākiem
metriem, tad kaut kā jau viņi
dzīvos, bet vai tā būs labāka
dzīve? Nebūs.
Kārlis Streips
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Dievs mums devis tikai vienu Latviju

(Turpināts no 1. lpp.)

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža Jāņa Kukaiņa runa gadskārtējā valdes sēdē
š. g. 24. oktobrī Rīgas latviešu biedrības namā
Tā saucamajai vecajai trimdai
minimāls financiālais atbalsts
specifiskās situācijās varētu būt
vēlams, bet svarīgāk par financiālo atbalstu ir just emocionālo
saikni un morālo atbalstu no
Latvijas. Bet Latvijai savukārt kā
valsts vitāli svarīgo interešu atbalsts neaizstājama ir organizēta
latviešu sabiedrība ārzemēs.
Katrs Latvijas vēstnieks, kas bijis
zemē, kur mīt organizēti latvieši, varēs to apstiprināt.
Lai mēs, jaunizbraucēji un t.s.
vecā trimda, ilglaicīgi ārzemēs
vēl pastāvētu kā organizēta sabiedrība, tad mums tas jāpanāk
galvenokārt pašu spēkiem, ar
pašu ārzemju latviešu resursiem.
Saprotu iemeslus, kāpēc cilvēki
beidzamos gados ir pametuši
Latviju, tas notiek galvenokārt
ekonomisko apstākļu pēc, bet,
manuprāt, tas nenozīmē, ka viņiem ir tiesības sagaidīt vai ka
Latvijai ir pienākums viņiem
pilnīgi nodrošināt skolu sistēmu
vai celt biedrību namus viņu
jaunajās mītnes zemēs.
Nepilni 65 tūkstoši Dieva doto
kvadrātkilometru pie Baltijas

jūras ir vienīgā vieta, kur latviešu tautai ir pietiekama kritiskā masa saglabāt un izkopt
latviešu valodu un kultūru. Ja
mēs šeit nenoturēsimies, mūsu
tautas vairs nebūs. Šeit, pie Baltijas jūras, ir mūsu tautas Alamo.
Tāpēc valdībai galvenā uzmanība jāvērš uz mūsu tautu Latvijā.
Pati galvenā prioritāte ir uzlabot ekonomiskos apstākļus Latvijā, lai apstādinātu tautas izceļošanu uz ārzemēm, citiem vārdiem, – mūsu tautas noasiņošanu, kā arī gādāt jaunas darba
vietas ar pieņemamu atalgojumu, ko piedāvat izbraukušajiem latviešiem, lai viņi varētu
atgriezties.
Simt divdesmit tūkstoši nekad
neatgriezīsies. Strādāsim visi kopā, lai vairs nebūtu ekonomisku iemeslu pamest Latviju, un
iesākumam apņemsimies divu
gadu laikā sagādāt vismaz desmittūkstoš darba iespējas nesen
izbraukušajiem.
Arī Pasaules brīvo latviešu apvienība, cik vien tai iespējams,
vēlas pielikt plecu Latvijas eko-

nomikas veicināšanai. Tāpēc kopīgi ar Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru veicam
priekšdarbus 2013. gada 2. un
3. jūlijā plānotajam Pasaules
latviešu ekonomikas un innovācijas forumam.
Nākamvasar notiks XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki,
ko apmeklēs daudzi ārzemēs
dzīvojošie dažādu nozaŗu latviešu profesionāļi. Mēs apelējam pie viņu iemigušām latviskām jūtām, ka viņiem ir laiks
nākt palīgā senču zemei ekonomiskās krizes laikā. Mēs ceram, ka, piedaloties forumā,
šie ekonomiski aktīvie (latviešu
izcelsmes) ārzemju tautieši tiksies ar kollēgām un tautiešiem
Latvijā un tiks izvērsta ekonomiskā sadarbība un nostiprināta ārzemēs dzīvojošo saikne ar
Latviju.
Mēs arī piedalīsimies tādu
likumu virzīšanā, kuŗi jāpieņem, lai vide investīcijām Latvijā būtu draudzīgāka un mazinātu korupcijas iespējas. Runājot par jaunu likumu un likumu grozījumu virzīšanu un

pieņemšanu, nākas diemžēl secināt, ka šie procesi Saeimai ir
strauji jāuzlabo, jo nav pieņemams, ka situācijā ar jauno Pilsonības likumu, kur jau vairāk
nekā gadu strādā komisijas,
notiek sēde pēc sēdes, bet likuma pieņemšanai pagaidām vēl
gals nav redzams.
Vēl viena mūsu rūpe ir Okupācijas mūzeja nākotne. Mūsu
sabiedrība tur daudz ir ieguldījusi. Drīz mūzejs saprotamu
iemeslu pēc būs spiests pārcelties uz citām telpām, tas vairs
neatradīsies tik redzamā, centrālā vietā, bet būs savā ziņā
nodzīts pereferijā. Būs mazāk
apmeklētāju, ienākumu un redzamības. Mēs vēlamies, lai
valsts daudz, daudz aktīvāk iesaistītos mūzeja Nākotnes nama
izbūvē un garantētu Okupācijas mūzejam un Latvijas sabiedrībai konkrētus un stingrus termiņus, kad mūzejs varēs
atgriezties pārbūvētajā ekā
Rātslaukumā.
Esmu inženieris un jūtu, ka
daudzās lietās mana domāšana
un domāšanas stils saskan ar

Valsts prezidenta un Ministru
prezidenta domu gaitu. Varbūt
tāpēc, ka visi esam studējuši
eksaktās zinības.
Tāpēc augsti novērtēju, ka
Valsts prezidents runā atklāti,
atklātība ir sākums visu lietu risināšanai. Mūsu premjērs ir vienreizīgi apdāvināts analitiķis. To
esmu piedzīvojis Amerikas Savienotajās Valstīs, kad viņš tur
viesojies un runājis par ekonomiku. Nopietnie Wall Street Journal
un Financial Times žurnālisti nekad neatstāj telpu, pirms viņš nav
beidzis savu analizi. Tas nemaz
tik bieži tā nenotiek.
Tāpēc vispirms novēlu mūsu
valdībai no visiem attīstības plāniem, NAP’iem, konferencēm,
pamatnostādnēm, kas attiecas uz
ekonomiju, diasporu, utt., „destillēt” konkrētus darba uzdevumus ar konkrētu financējumu
un konkrētiem izpildes termiņiem jau vistuvākajam laika periodam, proti, līdz 2013. gadam.
Dievs mums devis tikai vienu
Latviju, un tā mums, roku rokā
strādājot, jānosargā!
Dievs, svētī Latviju!

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes sēdē
2012. gada 26. oktobrī pieņemtās rezolūcijas
1. PBLA apsveic un atzinīgi
novērtē Latvijas valsts 2013.
gada budžetā iekļautos papildu
līdzekļus Latvijas jauno ģimeņu
atbalstam. PBLA aicina valdību
apstiprināt mūsu tautas demografiskās krizes pārvarēšanu par
vienu no Latvijas valsts galvenajām ilgtermiņa prioritātēm,
paredzot turpmākos valsts budžetos vismaz 2% no IKP demografijas attīstības programmām. (Adresāts: Ministru kabinets, Ministru prezidents, visas
11. Saeimā iekļuvušās partijas.)
2. PBLA aicina visu nozaŗu
profesionāļus un uzņēmējus
Latvijā un ārpus valsts piedalīties
Pasaules latviešu ekonomikas
un innovāciju forumā, ko 2013.
gada 2., 3. jūlijā XXV Vispārējo
latviešu dziesmu un XV deju
svētku laikā rīko PBLA un Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-

cības kamera (LTRK). PBLA
mudina visas mītnes zemju centrālās organizācijas iesaistīties
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu
un latviešu izcelsmes profesionāļu un uzņēmēju apzināšanā
un uzrunāšanā. (Adresāts: visas
latviešu centrālās organizācijas
ārzemēs.)
3. PBLA izsaka lielu gandarījumu par valdības skaidru rīcību
pēdējā gada laikā, nostiprinot
valdības dokumentos latvisko
izglītību bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas, par svarīgu mūsu
tautas un valodas turpmākai
dzīvotspējai, kā arī uzsveŗot latvisko izglītību ārpus Latvijas
par vienu no prioritātēm valsts
izglītības polītikā. Īpašs paldies
konkrētām amatpersonām –
no Latviešu valodas aģentūras,
Ministru prezidenta biroja, Kultūras ministrijas (KM), Izglītības

un zinātnes ministrijas (IZM) un
Ārlietu ministrijas (ĀM) – par
atsaucību, situācijas izpratni un
saskaņotu rīcību šajā jomā.
PBLA cer uz turpmāku ciešu un
rēgulāru sadarbību ar IZM un
Latviešu valodas aģentūru - tā,
lai diasporai atvēlētie naudas
līdzekļi būtu vismērķtiecīgāk
izmantoti izvēlētiem mērķiem.
PBLA aicina Latvijas valdību līdzekļu piešķīrumu diasporas atbalsta programmām iekļaut Latvijas valsts pamatbudžetā. (Adresāts: Latviešu valodas aģentūra, Ministru prezidenta birojs,
KM, IZM, ĀM.)
4. PBLA konstatē, ka, trūkstot
abpusējam līgumam starp Krievijas un Latvijas izglītības institūcijām, ir apgrūtināta darba
vīzas saņemšana skolotājiem
no Latvijas, tāpēc Krievijas skolas, kuŗās latviešu valoda ir obli-

gāta latviešu izcelsmes bērniem, sāk zaudēt nepieciešamo
nacionāli etnisko komponenti.
PBLA aicina Latvijas IZM rūpīgi apsvērt un risināt šo situāciju, kā arī gādāt par latviešu
valodas skolotāju savlaicīgu nosūtīšanu uz latviešu centriem
Krievijā. (Adresāts: IZM.)
5. PBLA aicina Latvijas valdību
nodrošināt diasporas organizāciju pilnvērtīgu līdzdalību
Latvijas valsts izglītības, kultūras un diasporas atbalsta programmās, atceļot ierobežojumus
ārzemēs reģistrētu diasporas
organizāciju dalībai tajās. (Adresāts: Ministru kabinets.)
6. Kopš Valsts prezidenta kanceleja pārcēlusies uz Melngalvju namu, Rīgas pils Svētā Gara
tornī vairs neplīvo Latvijas
Valsts sarkanbaltsarkanais karogs, bet tur patlaban ir trīs

tukši karoga masti. Latvijas
karogam tur ir jābūt, kamēr
pastāv Latvija, vienalga, vai ēkā
atrodas Valsts prezidenta kanceleja vai ne. PBLA aicina nekavējoties pacelt Latvijas Valsts
karogu Rīgas pils Svētā Gara
tornī. (Adresāts: Valsts prezidents, Ministru prezidents, LR
Saeimas priekšsēde.)
7. PBLA izsludina 2013. gadu
par Latvijas Okupācijas mūzeja
gadu un aicina pasaules latviešu
organizācijas un latviešus dāsni
atbalstīt Latvijas Okupācijas mūzeja iekārtošanu Nākotnes namā,
lai tas vēl ilgi stāstītu un atgādinātu patiesību par Latvijas
valsts un tautas likteni okupācijas laikā un par okupācijas atstātajām sekām mūsdienu Latvijā un tās sabiedrībā. (Adresāts:
visas latviešu centrālās organizācijas ārzemēs.)

Valters Nollendorfs saņem PBLA balvu
Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters
Nollendorfs 24. oktobrī saņēma
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) balvu 2012. gadā. Balva piešķirta par pašaizliedzīgu darbu Latvijas Okupācijas mūzejā, tā Nākotnes nama
izveidē, Latvijas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un skaidrošanā Latvijā un ārzemēs.
Balvas pasniegšana PBLA
rīkotajā pieņemšanā Latviešu
biedrības namā ceturtdienas
vakarā saņēmējam izvērtās pavisam negaidīta. Īsi pirms balvas ieguvēja vārda nosaukšanas

PBLA Rīgas biroja vadītājs Jānis
Andersons nolasīja PBLA valdes
paziņojumu par 2013. gada pasludināšanu par Okupācijas mūzeja gadu. V. Nollendorfs iznāca sarīkojuma dalībnieku
priekšā, lai teiktu pateicības vārdus, kad PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis nosauca
viņu par PBLA balvas ieguvēju
2012. gadā.
V. Nollendorfs norādīja, ka
uztveŗ balvas piešķiršanu par
atbalstu ne tikai paša darbam
vien, bet arī visam Latvijas Okupācijas mūzeja darbam. „Šis
mūzejs lielā mērā ir Rietumu

latviešu sabiedrības dāvana Latvijas tautai, zemei un visvairāk
Latvijas valstij. Mūzejs nebūtu
radies un nevarētu strādāt bez
visas pasaules latviešu atbalsta.
Un mūzejam arī turpmāk šis
atbalsts būs vajadzīgs.”
PBLA balvu piešķiŗ vienreiz
gadā vienai privātpersonai vai
organizācijai. Balvas noteikumos sacīts, ka tā apliecina cieņu un izsaka Rietumos dzīvojošo latviešu pateicību izciliem
zinātnes, nacionālpolītiskiem,
sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, kā arī jaunatnes audzinātājiem un izciliem fiziskās

kultūras reprezentantiem, kas
ar saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu tautas
brīvības centienus, ir cēluši godā un populārizējuši latviešu
vārdu, kā arī snieguši paliekamas mākslas vērtības.
Savu balvu PBLA piešķiŗ
kopš 1963.gada. Starp tās ieguvējiem ir Gunārs Astra (post
mortem), Anšlavs Eglītis, prof.
Dr. Edgars Dunsdorfs, Mārtiņš
Zīverts un citas izcilas personības.
Līga Strazda,
Okupācijas mūzeja
sabiedrisko lietu speciāliste
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Andrejs Eglītis – Rīgas Latviešu biedrībā
Šajā lietainajā rudenī bija atnākusi skaista, gaiša diena. Saule
jau sliecās uz pēcpusdienas pusi,
bet cilvēki plūda uz Rīgas Latviešu biedrības namu, jo tur svinīgi tika pieminēta Andreja Eglīša simtgade. Lielās zāles vestibilā varēja aplūkot Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto
dzejnieka grāmatu izstādi. Drīz
sāka pildīties arī sarīkojuma zāle – nāca cienījamas kundzes un
sirmi vīri, kam atmiņā vēl gailēja neaizmirstamais 1943. gads,
kad Vecajā Ģertrūdes baznīcā
skanēja kantāte „Dievs, Tava
zeme deg”, kuŗas teksta autors
ir Andrejs Eglītis, bet mūziku
komponējusi Lūcija Garūta.
Es toreiz vēl biju mazs puika,
dzīvoju Jelgavā un uz brīnišķīgo atskaņojumu, protams, netiku vests, bet mani tuvi radinieki Rīgā pēc tam ar asarām
acīs stāstīja, cik iedvesmojoši,
aizkustinoši un tomēr cerību
modinoši skanējusi šī kantāte.
Un vismaz daži no kādreizējiem klausītājiem bija to daudzo
pulkā, kuŗi šogad 21. oktobrī Andreja Eglīša dzimšanas dienā
sanāca Rīgas Latviešu biedrībā,
lai būtu kopā ar dzejnieku, viņa
dzeju un lai vēlreiz izjustu kantātes – latvju lūgsmas garīgo
veldzi. Protams, zālē pulcējās arī
jaunieši, kuŗiem Andrejs Eglītis
un viņa dzeja ir jaunatklāsme.
Mazliet krēslainajā zālē tika
aizdegtas sveces, atvērās priekškars un no ekrāna mūs uzrunāja
Andreja Eglīša dzejas rindas:

Es vienmēr esmu gribējis būt
mājās.
Es citur nevaru būt;
Tauta ir manas mājas,
Tās nevar citur būt.
Par dzejnieku un viņa dzeju
un personību viedus vārdus sacīja profesore Ausma Cimdiņa,
atgādinādama, ka Andreja Eglīša dzejā nav tikai vakardienas
elpa, tajā ir lielas vispārcilvēciskas vērtības, tā ir dzīva un uzrunā mūs arī šodien. Tad dzeju
runāja Oļģerts Šalkonis. Droši
vien arī viņam vēl atmiņā ir dienas, kad pirmo reizi kā spēka
avots iešalcās Andreja Eglīša
kantāte. Aktieris nedeklamēja
dzeju, viņš neskaitīja pantus,
Šalkonis runāja Eglīša dzeju,

teica dzejoļu rindas tā, it kā
tās būtu viņa paša rakstītas, it
kā tās nāktu no viņa paša sirds.
Taču tas bija arī atgādinājums par Andreja Eglīša dzejas
daudzveidību, tāpēc līdz ar patriotiskām rindām skanēja mīlestības jūtu un lirikas piesātinātas vārsmas.
Koncertam bija dots moto:
„Liec zobenu zem galvas un
dziļi neiemiedz…” Rīgas Paidagoģijas akadēmijas kamerkoris
izjusti nodziedāja četras samērā jaunas paaudzes komponistu L. Amoliņa, R. Hansona un
I. Arnes šajā gadu simtenī radītas dziesmas ar Andreja Eglīša dzeju, un tā ir liecība, ka
Eglītis nekādā ziņā nepieder

Pēc koncerta Rīgas Latviešu biedrības namā

tikai vakardienas paaudzei, nāk jauni komponisti, jaunas
personības, un arī viņus uzrunā
un iejūsmina Andreja Eglīša
dzeja. Dažādu noskaņu piesātinātās dziesmas vēlreiz atgādināja viņa dzejoļu daudzveidību.
Skanējumam palīdzēja raisīties
diriģente Māra Marnauza.
Tad korim pievienojās otra,
plaša dziedātāju saime – Latvijas
Universitātes absolventu jauktais koris Jubilate, diriģenta zizli
pārņēma profesors Juris Kļaviņš, un kantāte varēja sākt skanējumu. Tajā iekļāvās arī divi
solisti – tenors Jānis Kurševs un
baritons Gundars Dziļums. Bet
kur tad ērģeles? – Tagad ir cits
laiks, cita technika un ērģeles
skaņas var izritināt no mechaniskas skaņu aparātūras. Un es
atkal atskārstu – laiks, protams,

ir cits, bet Andreja Eglīša un
Lūcijas Garūtas kantāte saviļņo
tāpat kā senās dienās, tāpēc, elpu aizturējuši, visi dzīvoja līdzi
iedvesmojošajai mūzikai, kuŗā
ik pa brīdim atskanēja satraukuma pilns sauciens: „Dievs,
Tava zeme deg!” Kad nonācām
līdz rindām: „Klausi, Dievs, lūgumu citu,” - visi kā viens lūgšanā cēlāmies kājās. Tāpat kā toreiz – domājot arī par mūsdienu
Latviju, par dienām un nedienām, domājot arī par tiem, kuŗi
aizbrauc, un vēlreiz paceļot skatienu augšup uz ekrānu:
Es vienmēr esmu gribējis būt
mājās…
Un Andrejs Eglītis bija mājās.
Bija kopā ar mums savā simtajā
dzimšanas dienā.
Viktors Hausmanis

Daugavas Vanagu organizācijas Goda biedram
Andrejam Eglītim-100

Foto: Andris Sekste

Sovita Sekste

Pie nama Rīgā Tērbatas ielā 46, atklāta piemiņas plāksne Andrejam
Eglītim. Runā akadēmiķis Jānis Stradiņš, blakus Guntis Gailītis
un Jānis Jurkāns

Piemiņas brīdis Ļaudonas kapos

„Kad dievnamā noklausos
mācītāja runu, dažkārt man
šķiet, ka it kā kāds sacītu –
vai tu nevari palīdzēt mācītājam vēl drusku turpināt, jo
viņš neko nepateica.... Tādēļ es
dievnamu esmu nodibinājis
savā dvēselē. No rīta pirms celšanās noskaitu Mūsu Tēvs debesīs, lūdzos par māti, kuŗa
aizsaulē, par tēvu, kuŗa kapavieta nav zināma, lūdzos, lai tuvi un tāli ļaudis neslimo. Par
cilvēkiem lūdzu, par ganām-

pulkiem, par zemniekiem, par
latviešu valodu, lai to nekropļo... Arī pats par sevi. Manī ir
šis dievnams, un tas dod milzīgu spēku. Ļauj turēties uz kājām. Es neteikšu, ka man ir ļoti
skaista dzīve, bet te ir mana
Dzimtene, – cepuri nost! Un
tad es to anekdoti palaidu –
pēc septiņiem gadiem visus
ielūdzu uz savu simt gadu jubileju, nāciet, viss būs par
brīvu. Taisni šitā!”
Šie Andreja Eglīša vārdi, raks-

tīti uz ielūguma, aicināja tuvus
un tālus viesus uz dzimšanas
dienas svinībām. Viss jau ir pateikts, svinības būs, jāmaksā
nebūs. Visi apstākļi, lai viesu
būtu daudz. Un tā arī bija.
Piemiņas dievkalpojums Ļaudonas baznīcā pulcē tik daudz
cilvēku, ka vietas visiem nepietiek. Organizātori par to ir
padomājuši – blakus baznīcai
ir uzsliets liels ekrāns un skaļruņi. Skaisti un pacilājoši skan
Andreja Eglīša un Lūcijas Ga-

rūtas kantāte – latvju lūgsna
Dievam –„Dievs, Tava zeme
deg!”. Zemessardzes koŗa (diriģents Ārijs Šķēpasts) atskaņojumā. Tas ir tik patiesi un svarīgi,
ka šaubu nav, Dievs Latvijai
nāks palīgā. Daudzu klausītāju
acis kļūst miklas. Gadi ir gājuši,
lūgsna ir aktuāla joprojām.
Viesi tālāk dodas uz piemiņas brīdi dzejnieka atdusas vietā
Ļaudonas kapsētā. Klusi skan
mūzika, ko spēlē Madonas un
Viļānu mūzikas skolu audzēkņi. 2007. gadā tika atklāts akmens skulptūru cikls „Ceļš pie
Andreja Eglīša”, kuŗa autors ir
tēlnieks Indulis Ranka. Faksimils, Zalktis, Vēja Roze, Sarkanais un melnais, Asaru akmens,
Ziedošais dievkociņš, Klup-

šanas akmens – simbolizē dzejnieka grūto dzīves gājumu. Ceļš
kā dzejnieka un patriota tiekšanās uz dzimteni, kā dēla mierinājuma ceļš pie mātes... Indulis
Ranka šajās akmens skulptūrās
ir spējis attēlot Andreja Eglīša
dzīves ceļu. Klusējot, ar ziediem
rokās, pārdomās grimuši, ejam
pa šo ceļu uz dzejnieka atdusas
vietu.
Andreja Eglīša sirdī mājoja
beznosacījuma mīlestība pret
Dzimteni un Dievu, šīs mīlestības spēja dot spēku, ticību nākotnei. Mācītāja Ingus Dāboliņa
uzruna daudziem palika spilgtā
atminā un rosināja uz pārdomam.
(Turpinājums sekos)

Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēdes rezolūcija
Tā kā tagad ir atsākti Okupācijas mūzeja Nākotnes nama plānošanas darbi un sagaidāms, ka būvdarbi sāksies 2013. gadā,
Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde atbalsta domu pasludināt 2013. gadu par Okupācijas mūzeja gadu. Sēde arī iesaka DV
zemēm, nodaļām, apvienībām un biedriem pēc iespējas atbalstīt
šī vērtīgā projekta īstenošanu.
Bērzainē 2012. gada 27. un 28. maijā

Ar cieņu,
Aivars Sinka,
DV CV Informācijas nozares vadītājs
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STOKHOLMĀ KOPĪGI PIEMIN DIŽOS SIMTGADNIEKUS
Mēs, šejienes vecie trimdinieki, uztveŗam Veroniku Strēlerti
un Andreju Eglīti par nešķiŗamu garīgu vienību, jo ilgi esam
bijuši tuvu kopā ar viņiem. Abi
viena gada un mēneša bērni,
kaut katrs kā personība vienreizēji, ļoti atšķirīgi cilvēki ar Dieva
dotu dzejnieka dāvanu. Andrejs
kā vīrietis ar kvēlu aizrautību
bija modinātājputns trimdinieka gaitās, bet Veronikas sievietiskā labestībā teiktajos vienkāršajos vārdos cilvēks atrada sev
meklēto mieru un spēku. Viņu
abu dzeja it kā papildināja viena otru, radot mums īsti „orķestrālu pilnskaņu”. Man pašai nāk
klāt vēl savas jaunības ainas –
biju taču tikai trīsarpus gadus
jaunāka.
Vēstniecības telpas 13. oktobrī
nebija pārpildītas. Toties mūsu
jubilāriem šī mājīgā, siltā sirsnība būtu bijusi īsti pa prātam:
abi viņi vairījās lielmanīgas prezentācijas. Dzejnieces dēls Pāvils Johansons ar ģitaru rokās
dziedāja aranžētas abu jubilāru
vārsmas un izjusti lasīja pašam
tuvos mātes dzejoļus. Gan par
Benediktu, kas jauki smaida, un
kaķi kokā, gan no pēdējā krājuma „Pusvārdiem”: Nedomājiet,
ka mirušie nedzird/Jūsu tenkas...
Pārākuma smiekliņu/Tie izgājuši tikai blakusistabā,/Un sienas
ir plānas. Bet 1944. gada oktobrī
tapušajā „Zeme” lasām: Ar lapām dzeltenām šīs dienas lejup
rist/Kā koki gaidām ziemas bargo salu/... Bet zeme pamestā, kas
viļņojamies redz/Uz ceļiem un
uz jūrām savu tautu,/šos aizejošos soļus skumja sedz/Ar miglas
autu. Strēlertes dzeja ir skaniska
un vienkārša, atklājot lasītājam
refleksijas lielā plašumā: par
mirkļiem un mūžību; par „es”
un „mēs”; par ikdienu un laikmetu; par nāvi un nemirstību.
Ja Latvijā šogad viņas vārds knapi pieminēts – pat viņas „Rakstu”
II grāmata aizkavējusies –, nav
ko noskumt: varbūt dažu personu aizmāršības dēļ vien. Veronikas Strēlertes dzeja pastāvēs, kamēr būs latviešu valoda.
Šo piemiņas sarīkojumu organizēja Latviešu nacionālais
fonds, jo Andrejs Eglītis ir fonda
inspirētājs kopš tā dibināšanas.
Tagadējā fonda vadītāja Māra
Strautmane ievadot īsi atgādināja Andreja dzīves gaitas un
nopelnus dzimtenes labā. Fondu izveidoja 1947. gadā. No tām
dienām nav daudz dzīvu ļaužu
vairs, bet man bija lemts tur būt
tuvumā, atļaušos mazu atkāpi.
Tolaik Stokholmā jau eksistēja Baltiešu humānistiskā apvienība ar trim nacionālām nodaļām. Bijušais sūtnis V. Salnais
kopā ar dažādu aprindu trimdiniekiem gudroja par patstāvīgu latviešu organizāciju blakus
šai biedrībai, kuŗa mērķtiecīgi
vāktu ziņas par Latvijas valsts
likteni, lai informētu par to Rietumu sabiedrību. Tam vajadzēja
līdzekļus. Bet mēs, trimdinieki,
sāktu strādāt un ziedotu fodam,
ja ticētu idejai un uzticētos darbības vadībai. Darbinieki bija,
bet sabraukušie bēgļi tos maz
pazina. Trūka tāda kā karognesēja, saucēja, kam viņi paļautos.
Liktenis to atsūtīja: 1945. gada
8. Maijā no laivas Gotlandē izkāpa Andrejs Eglītis. Viņš Kur-

zemes cietoksnī bija tautas ciešanu un cerību teicējs: katrā avīzes numurā bija viņa dzejolis
vai raksts. Baznīcās skanēja Garūtas Kantāte ar viņa tekstu. Izmisusī tauta uzticējās viņa vārdam. Taču fonda ideālistiem tik
viegli neveicās: Andrejs nedevās
viņiem rokās. Dzejnieks pārdzīvoja tēvzemes zaudējumu kā
dziļu garīgu traumu, slēpās
vientulībā, vairīdamies no jebkādām sarunām. Aktīvie darītāji
samulsa. Fonda statūti gatavi,
darbs gaida, bet par Andreju
klīst dažādas baumas. Tikai gadu vēlāk kaut cik pierima jaunā
dzejnieka dvēsele, Andrejs uzņēmās strādāt fondā un to darīja līdz mūža galam.

Veronika Strēlerte

Pieslēgsimies atkal tagadnei!
Fonda vadītāja Māra turpinājumā mūs iepazīstināja ar atbraukušajām ciemītēm no Ļaudonas – Andreja bērnības vietas.
Madonas novada deputāte Lidija Kaufelde stāstīja un atbildēja uz daudziem jautājumiem
par turienes ļaužu dzīvi (Ļaudona ietilpst šai novadā). Ļaudonas skola ar šo gadu pārdēvēta par „Andreja Eglīša skolu” –
tanī viņš sācis savas izglītības
gaitas. Šīs skolas audzēknes –
Lauma Iesalniece un Māra Karlsone bija tērpušās skolas formas
vestītēs ar jauno skolas zīmolu.
Viņas pamīšus skandēja krietni
daudz Eglīša patriotisko un dabas ainavu dzejoļu. Piemēram,
Tā ir Ļaudona, tur Jāņos sārti
spīgo,/Balta meitene no Krusta
kalna līgo... Redz tur Aivieksti
caur zāļu pļavām plūstot – Ja
man jautātu: ko tu visvairāk
mīli?/Teiktu: Ļaudonu ar tumšo
mežu vīli,/Tur pret piesauli redz
alu taisot āpsi,/Tur man māte
teica: „Dēls, tu mūžam slāpsi.”
Klausoties meiteņu teiktajā
dzejā, sadzirdēju nedaudz Ļaudonas izloksnes skaņas. Pēkšņi
jutos kā pirms 70 gadiem kādā
dzejnieku sarīkojumā Rīgā, kur
atrodamies mēs abas ar draudzeni Olitu pag. gs. 40. gadu sākumā. Redzu Andreja noliekto
galvu klusināti lasām kaut ko
par mīlestību – vai nu „Mīlestība – žubes dziesma”, vai kādu
no Silsilai dāvinātām, piemēram, Es esmu dzimis no mīlestības,/No zilu zirņu ziedu nakts...
Mēs abas saskatāmies pasmaidot, jo dzejnieks vēl īsti nebija
piesavinājies Rīgas izrunu. Tolaik Olitas dzeja ar Annas Dagdas vārdu bija iespiesta Daugavā. Abi dzejnieki maizes darbā bija vienā un tai pašā ēkā, it
bieži tikdamies ēdnīcā vai gai-

teņos. Tas bija sen, mēs bijām tik
jauni, bet liktenis mūs ātri nobriedināja. Jau 1943. gadā Andreja pārdzīvojumi izpaudās
Kantātē, kas saskanēja ar vispārējo traģisko izjūtu.
Šogad šī L. Garūtas komponētā kantāte „Dievs, Tava zeme
deg!” skanēja arī pašā Stokholmas centrā, Gustava Vāzas baznīcā 20. oktobrī. Sarīkojums bija
iecerēts plašākai auditorijai, un
tas izdevās! Kaut arī sestdiena
bija aizlijusi, lielā baznīca bija
piepildīta. Jau pie ieejas priecināja teicamā divvalodīgā programmas brošūriņa, kas koncentrēti iepazīstināja ar skaņdarba radītājiem – Garūtu un Eglīti -,
dodot pilnu kantātes tekstu
abās valodās – latviski un zviedriski. Niklāva Strunkes illustrācijas tai deva vēl labu vēsturisku ietvaru. Arī visi koristi un
pārējie atskaņotāji bija prezentēti korrekti.
Pēc prāvestes Ievas Graufeldes
ievada par dzejnieku Andreju
plašāk runāja dzejnieks Juris
Kronbergs; Stokholmas latviešu
skolas vecāko klašu audzēkņi
lasīja izvēlētos viņa dzejoļus, un
no Rīgas atbraukusī Lūcijas Garūtas māsas mazmeita Daina
Pormale (pārstāv Garūtas fondu)
pastāstīja jaunāko par Kantātes
gaitām. Tā patlaban tulkota septiņās dažādās Eiropas valodās,
kā arī japāniski. Skanējusi gan
pilnā apmērā, gan dažādos fragmentos daudzās zemēs pat vairākkārt. Interesanti, ka to bieži
pieprasa dziedāt ar latvisku tekstu, tāpēc ir izdots palīgs izrunai
cittautu koŗiem.
Manuprāt, „valodīgā” sarīkojuma daļa izvērsās izplūdusi un,
iespējams, baznīcai ne visai piederīga, bet to atsvēra sekojošais
Kantātes krāšņais atskaņojums.
Ērģeļu skaņas no dimdoņas līdz
sērīgam piano, atsevišķi un vijušās ar kori un solistiem, kopā
ar ritma dažādību un klusuma
pauzēm piepildīja visu stundu ar
dziļu pārdzīvojuma intensitāti.
Par tiešo mūzikālo devumu lai
runā speciālisti! Zinu, ka mūsu
korim šis nebija vieglais uzdevums, jo piecdesmitgalvainais
koris patlaban ir veidošanās posmā: vecajiem dziedātājiem klāt
pienākuši daudzi jauni. Toties
diriģentei Gaidai Rullei ir šāda
darba 20 gadu rūdījums, stingra
griba un liela pacietība, par ko
liecināja todien dzirdētais sniegums. Labi padarīts! Ja nu kāds
mūzikas gardēdis te nebūs ieguvis tiešu tīrskaņas baudu, lai
nomierinās! Mēs, daudzie „sirmie tēvi un sirmās mātes/jaunās
sievas un vīri”, bijām dziļi saviļņoti, lūdzoties ar teksta vārdiem Ai, zemīte, tēvu zeme,/Nāc,
Dieviņi, palīgos... Klausa Tev lejas un augstumi,/ļaunums un
vētras lai stājas,/Pasaules plašums
kā Dieva galds/visur lai klājas.
Labi, ka vēstniecība bija tuvu,
kur tika aicināti koristi un klausītāji, lai varētu atgūties no pārdzīvotā spraiguma. Tur draudzīgā kopumā dalījāmies iespaidos un nākotnes vēlamībā, atceroties arī Andreja atgādinājumu: Mēs – jauni zvani... Mēs avoti un maza tauta/... Lai laiki
mainīgie mūs nesajauktu,/lai
kādi gājēji vien gaŗām trauktu.
V. Lasmane

Andrejs Eglītis

***

Man nevajag
MAN NEVAJAG DEBESĪS, KAD BŪŠU ES IEKŠĀ,
PIECZVAIGŽŅU HOTEĻUS STĀVAM MAN PRIEKŠĀ,
DEBESS HOTEĻU ZVAIGZNES MANI SVĒTLAIMĒ AIZNES,
DEBESS HOTELIM TŪKSTOŠIEM ZVAIGZNES...!
MAN NEVAJAG NEVIENU, KAS MANI CIENA,
NEDZ AUGSTA, NEDZ ZEMA, ZEMES KUNGA NEVIENA TIK MĀMUĻA LAUKOS, KAS NĀK MAN PRETĪ,
TĀ MANI NO SIRDS, PATIEŠĀM LAI SVĒTĪ!
MAN NEVAJAG GUDROS, KAS MĀCĪBA MANA,
NEVIENA, KAS MANI SVĒTĪ, NEDZ GĀNA. TIK MAMUĻA LAUKOS, KAS NĀK MAN PRETĪ,
TĀ MANI STIPRU TEIC, KAD VĒJI VĒTĪ.
Uldis Grasis, oktobrī, 2012
(Domājot par Andreju Eglīti)
***

Dievs, tava zeme vēl nedeg
Dievs, Tava zeme vēl nedeg,
Bet tai pamatos dzirksteles gruzd:
Kā upes, kas vienkopus satek,
Tā atļauj šo svētību just.
Ļauj tuvību sajust ar brāli,
Kas bāliņš ir tāds pats kā mēs,
Kaut aizrauts no tēvzemes tāli –
Savu tautu ar sirdī sev nes.
Dievs, Tavā zemē mums nesalst,
Kaut ledi sprēgā un lūst,
Šī zeme ir sirdij kā atbalss –
Un asaras, tās Tevī var žūt.
Ļauj saredzēt mums ar gruzdošos pelnos,
To svētību, kuŗa pat gruvežos, sķiet,
Bez cerības neļauj būt sodrējos melnos,
Lai Latvija gaišākus ceļus var iet:
Pat pelnos cerības asnis var zelt
Un Latviju nākotnes saulītē celt.
No sodrējiem tiem, ko vēsturē kaisa,
Ezerā baltā nomazgā mūs,
Un viss, kas sirdi vaļā mums raisa:
Lai nesadeg,
nenosalst,
nesakūst Par kvēlošu liesmu lai kļūst!
Dievs, Tava zeme lai nesadeg,
Bet cerībā lai liesmo!

2012. gada 3. novembris – 9. novembris
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AICINĀJUMS IEGULDĪT LATVIJĀ
Ilgāku laiku darbojoties Latvijas nekustamā īpašuma tirgū,
ir iepazīta uzņēmumdarbības
vide, paražas un cilvēki un bijuši arī interesanti piedāvājumi un projekti. Īpašu uzmanību
izpelnījušies projekti, kas saistīti
ar Latvijas zaļo zeltu.
Viens no šādiem projektiem
ir meži un lauksaimniecības zemes. Patlaban iespējams iegādāties vairākus īpašumus, sākot ar
aŗamzemi 2000 ha platībā un
mežiem 1400 ha platībā. Kopējās iegūstamās zemju un mežu
platības ir aptuveni 10 000 ha.
Patlaban mežu cenas svārstās
Ls 600 – 1000 robežās par hektaru. Tā kā daža laba māja Rīgā
šobrīd maksā vairāk nekā 2000
ha zemes, ir pilnīgi skaidrs, kāpēc skandinaviem radusies tik
liela interese par mežiem un
lauksaimniecības zemi. Saprātīgi apsaimniekoti, šie īpašumi
ir daudz rentablāki nekā standarta nekustamais īpašums, piemēram, Rīgas centrā, jo ieguldītos līdzekļus iespējams atgūt
ātrāk.
Mēs piedāvājam izveidot fondu, kuŗā aicināti ieguldīt visi,
kuŗus interesē ilgtermiņā no
mežiem un zemēm gūstamie

labumi. Mums ir pieredze kokapstrādē un mežu apsaimniekošanā. Lai radītu papildu pievienoto vērtību koksnei, nepieciešams ieguldīt arī apstrādes nozarē, tādējādi nebūtu jāeksportē
apaļkoks.
Arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir vērtība, jo mūsu
daba un vide ir piemērota labības un lopkopības nozarei. Dažviet vēl joprojām ir neizmantotas zemes, kas gaida savus
saimniekus.
Latvijā nav lielu zemes dzīļu
resursu, bet ir meži un zeme.
Apvienojot dabas dotos labumus ar jaunām technoloģijām
un neatlaidīgu darbu, varam
radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību, kuŗi derīgi visas pasaules tirgos. Ir nepieciešams, lai Latvijā ieguldītu cilvēki, kuŗiem rūp gan peļņa,
gan Latvijas liktenis un latviskums. Aicinu visus, kam svarīgas zaļās vērtības, ieguldīt Latvijā un perspektīvās uzņēmumdarbības idejās. Ikvienu, kuŗu interesē šāda veida
projekti, lūdzu man rakstīt:
n.medens@propertybroker.lv

Foto: Imants Urtāns

Visā Eiropā jūtamas pasaules
ekonomiskās krizes sekas, bagātās, senās Eiropas valstis nokļuvušas dziļos parādos. Latvija
pirmā pārvarēja daudzas problēmas, un Latvijas iedzīvotāji
par to var pateikties saprātīgajam valsts Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim.
Patlaban Latvija tiek uzskatīta
par Eiropas paraugvalsti ekonomiskās krizes pārvarēšanā.
Šis laiks ir īpaši nozīmīgs
jaunas uzņēmumdarbības
sākšanai un ieguldītāju piesaistei, lai Latvijas ekonomikas izaugsme būtu vēl straujāka. Jau pašlaik Latvijā ekonomiskās izaugsmes rādītāji
ir vieni no labākajiem, taču
darba vēl joprojām netrūkst.
Nav nekāds noslēpums, ka
Latvijas bagātības – mežus un
zemes – izpērk citu valstu iedzīvotāji: gan skandinavi, gan
austrumu kaimiņi. Tiesa, austrumu kaimiņus vairāk interesē jūrmalas smiltis un saule,
bet skandinavi ir daudz praktiskāki. Ir svarīgi, lai latvieši
paši spētu pirkt un apsaimniekot savas valsts bagātības
un tādējādi saglabātu nacionālo identitāti.

Normunds Medens

“Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kaŗiem”
Nupat, šajās dienās, grāmatnīcās parādījies interesants jaunums - grāmata “Spirta jūra.
Kontrabanda Baltijas jūrā starp
diviem kaŗiem”, kuŗā uz pagaidām neizmantotu archīvu materiālu pamata sniegta kopaina
par kontrabandas spirta ceļiem
no Igaunijas uz Somiju pagājušā
gadsimta 20. un 30. gados, turklāt šī norise skatīta plašāk uz
citu Baltijas jūras valstu, arī uz
Latvijas fona. Grāmata par kontrabandas vēsturi latviešu valodā
iznāk pirmo reizi. Par tās tapšanu
aicināju pastāstīt vienu no grāmatas autoriem Aigaru Urtānu vēstures maģistru, Bauskas novadpētniecības un mākslas mūzeja vēstures nodaļas vadītāju.
Šai grāmatai ir divas daļas –
vienā apskatīti notikumi, kas
saistīti ar Igauniju, otrā – ar Latviju. Jūsu ieguldījums saistīts
tieši ar Latvijas daļu, turklāt tam
ir krietni ilga priekšvēsture.
Kāda?
Jau studiju laikā, t.i., pagājušā
gadsimta 90. gados, izlēmu, ka
temats par muitas un nodokļu
vēsturi varētu būt gana interesants, un arī mans maģistra darbs
bija par muitas polītiku un administrātīvo darbību Latvijas Republikas pastāvēšanas pirmajos desmit gados. Toreiz arī iepazinos ar
brīnišķīgu cilvēku Aivaru Krastiņu, kas, lai arī būdams no zinātnieku aprindām, strādāja Latvijas
muitas vadībā. Tieši viņš mani
iedrošināja, ka muitas vēstures
izzināšana ir perspektīva, un aicināja pētījumus padziļināt. Eiropas valstīs muitas tiesību vēstures pētniecība ir labā līmenī, arī
Krievijas Muitas akadēmijā ir
Muitas vēstures katedra ar spēcīgu zinātnieku kopumu, kas pētī
Krievijas muitu, tās attīstību, ģenezi u.t.t.

Pēc studijām Latvijas Universitātē turpināju muitas un nodokļu vēstures pētījumus, kaut
arī profesionāla vēsturnieka
darbu strādāju Bauskas mūzejā.
Viss beidzās tā, ka zinātnieks no
Igaunijas Raimo Pullats – profesors, vēstures un filozofijas
doktors – meklēja kādu zinīgu
cilvēku, kas uzrakstītu par kontrabandu 20. gs. 20. un 30. gados
saistībā ar Latviju, jo kopā ar
dēlu Risto Pullatu – tiesību doktoru, policijas apakšpulkvedi, –
jau bija uzrakstījis grāmatu par
igauņu kontrabandistiem. Rīgas
Techniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru
un muitas institūta profesors
A. Krastiņš viņam ieteica, lai
pa taisno brauc pie manis uz
Bausku.
Igauņi bija iecerējuši savu
jau publicēto grāmatu izdot
latviešu valodā, bet nu jau
papildinātu ar latvisko daļu?
Precīzi. Vienojāmies par koncepciju, darba apjomu, ko un
kādā kontekstā skatīt... Tas bija
pērnvasar, un nu, pusotru gadu
vēlāk, esam nosvinējuši grāmatas atklāšanas svētkus.

Kāpēc uzmanība pievērsta
tieši Igaunijai un Latvijai?
Faktiski grāmatā caur kontrabandas spirta prizmu ir skartas attiecības starp Igauniju un
Somiju, taču Latvija aplūkota kā
vēl viena Baltijas jūras reģiona
valsts, kur starpkaŗu periodā
bija vērojami visai lieli kontrabandas spirta apjomi. Pagājušā
gadsimta 20., 30. gados spirta
kontrabanda Igaunijā bija tik
vērienīga, ka visai nopietni ietekmēja Igaunijas un Somijas
starpvalstu attiecības. Somijā,
kā zināms, līdz 1932. gadam
pastāvēja pilnīgs alkohola aizliegums jeb Sausais likums, un tad
nu tas pavēra ceļu apsviedīgiem
darboņiem Igaunijā, kur visai
ātri izveidojās kontrabandistu
apvienības, tresti un pat savi
spirta karaļi.
Uzreiz gan jāteic, ka līdzīgi
procesi norisinājās arī pašā
Somijā. Līdzīgi kā ASV Sausā
likuma laikā, arī šeit veidojās
organizētā noziedzība. Ātri tika
uzkrāts kapitāls, ko investēt lieltonnāžas kuģos jeb tā sauktajos spirta bazes kuģos, kas uz
Baltijas jūras reģiona valstīm
lielos apjomos sāka transportēt
lēto Rietumeiropas izcelsmes
spirtu. Spirts kontrabandas ceļā
nonāca arī pašā Igaunijā, jo
igauņu kontrabandistu darbība
izplatījās visā jūras piekrastē –
no Ainažiem līdz pat Narvai,
kontrabandistu pārņemtas bija
arī salas... Saistībā ar spirta kontrabandu Igaunijā zēla korupcija pat augstākajos valsts amatpersonu līmeņos, līdz pat valdības koridoriem...
Latvijas situācija bija citāda –
Latvijā bija ļoti augsta spirta un
degvīna cena, ko noteica lielie
nodokļi. Legālā alkohola cena
bija 2-3 reizes augstāka nekā
kaimiņvalstīs, līdz ar to bija

interese spirtu ievest nelegāli.
Latvijas kontrabandistiem gan
nebija tāda vēriena kā igauņiem, te šiverēja tikai otrā līmeņa darboņi, kuŗi lēto spirtu kannās iegādājās no lielajiem spirta
bazes kuģiem, kas parasti gaidīja
klientus neitrālajos ūdeņos. Tālāk jau prece tika ievesta Latvijas territoriālajos ūdeņos, izmesta jūras slēpņos un vēlāk
nogādāta sauszemē. Ir zināmi
vairāku Latvijas spirta kontrabandistu vārdi, tos kā „otrā
līmeņa” darboņus var dēvēt par
„spirta baroniem”. Par šo personu dēkām lasāms jaunajā grāmatā. Vēl tikai jāpiebilst, ka divi
galvenie Latvijas spirta kontrabandas reģioni bija Liepāja un
Bernātu jūras piekraste, kā arī
Vidzemes jūrmala ap Salacgrīvu un Ainažiem.
Un kā beidzās šis vēsturiskais
kriminālstāsts?
Beidzās pats par sevi, dabiski
nomira līdz ar Otrā pasaules
kaŗa sākšanos, kaut gan, muitas
un robežsardzes darbībai uzlabojoties, spirta kontrabandas
apjomi jūtami samazinājās jau
30. gadu pirmajā pusē.
Kur visās šajās vēsturiskajās
peripetijās paliek kaimiņi lietuvieši?
Ar lietuviešiem bija vēl citādāk - viņiem pieeja jūrai bija
stipri ierobežota, jo pastāvēja t.s.
Klaipēdas autonomija, kas faktiski nozīmēja valsti valstī. Tas,
ka trūka plašas jūras piekrastes
un Lietuvai bija tieša robeža ar
Vāciju, kas bija galvenā Baltijas
jūras kontrabandas spirta ražotājvalsts, Lietuvā radīja citu situāciju un citus apstākļus. Protams, būtu interesanti iepazīties
ar vēsturisko situāciju šajā jomā
Latvijas kaimiņvalstī, un iespējams, tā arī notiks, jo igauņu
kollēgas ir izteikušies, ka darbs,

pieaicinot attiecīgās jomas pētniekus, noteikti jāpaplašina ar
Lietuvas un Polijas vēsturisko
situāciju.
Kas, jūsuprāt, ir grāmatas
potenciālie lasītāji?
Grāmatā teikts - autori cer, ka
grāmata būs interesanta vēsturniekiem, novadpētniekiem, kriminologiem, policistiem, robežsargiem, nodokļu un muitas
darbiniekiem, plašam iedzīvotāju lokam.
Cerams, tā būs pamācoša lasāmviela arī Baltijas jūras valstu
vadītājiem, veidojot saprātīgu
alkohola nodokļu polītiku tautas un valsts interesēs. Jo principā jau tieši valstu nepārdomātā alkohola polītika noveda
pie kontrabandas uzplaukuma
un organizētās noziedzības izveidošanās Baltijas jūras reģionā
pagājušā gadsimta starpkaŗu
periodā.
Vai var vilkt kādas līdzības
parallēles starp pagājušā gadsimta 20., 30. gadu un šodienas
kontrabandu Baltijas jūrā?
To jau igauņu autori grāmatā
ir izdarījuši – 20., 30. gados bija
spirta kontrabanda, mūsdienās
ir narkotiku kontrabanda. Tolaik Baltijas jūra bija “spirta jūra”,
bet šodien to var dēvēt par
“narkotiku jūru”.
Cilvēkiem vienmēr ir bijusi
tieksme pēc baudvielām, un, ja
valsts polītika šīs baudvielas cenšas ierobežot (ar cenām, nodokļiem u.t.t.) vai aizliegt, tad atrodas veikli cilvēki, kas gādā par
aptrūkušā nodrošinājumu. Tā
tas bijis vienmēr – par to liecina
vēsture, par to stāsta mūsu grāmata, ko papildina labs illustrātīvais materiāls no dažādām
krātuvēm Somijā, Igaunijā un
Latvijā.
Ar Aigaru Urtānu tikās
Inese Raubišķe
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Atkal pārsteigusi ziemas stichija
Baltijas valstīs priekam par silto,
zeltaino koku lapotņu rudeni
naktī uz 26. oktobri pēkšņi pārbrāzās ciklona „Veronika” atnestais sniegputenis ar brāzmainu
vēju. Rietumeiropas, Igaunijas
Meteoroloģijas un hidroloģijas
institūta, kā arī Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra speciālisti brīdināja par
pēkšņo ziemas iestāšanos Latvijā,
tomēr dienesti tam nebija pietiekami labi sagatavojušies.
22. oktobrī Latvijas Televīzijas
raidījumā „Labrīt, Latvija!” Latvijas autoceļu pārvaldītāja Latvijas
Valsts ceļi valdes priekšsēdis Ivars
Pāže informēja: „Mēs esam gatavi
ziemai!” - apgalvojot, ka visas
500 technikas vienības ir darba
kārtībā un gatavas jebkuŗā laikā
doties uz ceļiem. To kaisīšanai pret
apledojumu ir sagādātas 40 000
tonnas sāls un 30 000 tonnas sāls/
smilts maisījuma. Prioritāte būšot
svarīgākie valsts ceļi ar lielu satiksmes intensitāti. Šoziem ceļu
uzturēšanai atvēlēts tikpat daudz,
cik pagājušajā ziemā. Pierīgā ceļus kaisīšot pat 7 - 8 reizes dienā.
Lai gan bija sinoptiķu brīdinājums par gaidāmo sniegu un pat
puteni un ceļu apsaimniekotāji
apgalvoja, ka ir gatavi ziemai, jau
26. oktobŗa rītā plašsaziņas
līdzekļi satraukti vēstīja, ka 20
kilometru attālumā no Rīgas uz
Tallinas šosejas - aiz Ādažiem,
netālu no Gaujas tilta - pulksten
7:05 spēcīgā vējā uz apledojušā
ceļa avarējis Igaunijas Hansabuss
pasažieŗu autobuss, kas brauca
no Rīgas uz Tallinu. Avarijā dzīvību bija zaudējusi 23 gadus vecā
Hansabuss darbiniece Oksana.
Neatliekamās palīdzības mediķi
snieguši palīdzību četriem pasažieŗiem, bet pārējie un autobusa
vadītājs nav cietuši. Notikušo
izmeklēšot policija.
Hansabuss valdes priekšsēdis
Nēme Tammisa plašsaziņas lī-
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Pēkšņais sniegputenis 26. oktobrī pārklāja zeltaino rudens rotu
un radīja daudzas problēmas

dzekļiem paskaidroja, ka pie autobusa stūres bijis pieredzējis šoferis ar 31 gada stāžu. Satiksmes
apstākļi avarijas brīdī bijuši ļoti
sarežģīti - stiprs sānu vējš, slapjš
sniegs un apledojis ceļa segums.
Tāpēc autobuss noslīdējis no ceļa
un apgāzies. 2008. gadā ražotais
autobuss VanHoo pirms nedēļas
bija izgājis technisko apskati, kad
uzliktas laika apstākļiem atbilstīgas riepas ar nepieciešamo protektoru dziļumu, kā arī autobusā
ierīkots ātruma ierobežotājs. Šoferis nebija pārsniedzis pieļaujamo ātrumu un nebija arī lietojis alkoholu.
Līdz avarijas brīdim - pulksten
7.00 uz Tallinas šosejas nebija ieraugāma nekāda Latvijas Valsts
ceļi ziemas sezonas darbiem it
kā sagatavotā technika. To sociālajos tīklos apliecina arī aculiecinieki, kas torīt devušies uz darbu. Jau izskanējuši pieļāvumi, ka
Latvijai gaidāmi tiesu darbi par
valsts dienestu bezdarbību, kāpēc
gājis bojā cilvēks.
Tallinas šoseja, uz kuŗas avarēja
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Līmeniski. 1. Gaujas pieteka.
4. Kraujot salikt, novietot. 9. Loga stiklotā daļa. 11. Mechaniskas svārstības, kas izplatās vidē
un ko uztveŗ dzirdes organi. 13.
Garena tvertne lopu dzirdināšanai. 14. Zvaigznājs debess ziemeļu puslodē, ekvātoriālā joslā.
15. Veikla, ātra. 16. Karpu dzimtas saldūdens zivis. 18. Metot
novietot (uz kā, kam virsū). 20.
Smieties. 21. Polītiska kundzība.
22. Kamieļu dzimtas dzīvnieks.

Igaunijas autobuss, ir Eiropas autoceļš E67, bet posmu Tallina Rīga - Varšava dēvē arī par Via
Baltica, kas ir transporta koridors un šķērso Latviju ziemeļu dienvidu virzienā. Eiropas autoceļa E67 maršruts ir Helsinki Tallina - Rīga - Paneveža - Kauņa - Varšava - Prāga, un tā kopgaŗums ir 1630 km, bet Latvijas
territorijā - 190 km. Sociālajos tīklos manāms izbrīns, ka Latvijas
Valsts ceļi nespēj uzturēt perfektā
kārtībā pat šos Eiropas transita
koridora 190 kilometrus. Kāds
tad gan brīnums, ka uz valsts apledojušajiem ceļiem notiek avarijas.
Vētrās un sniegputenī 26. oktobŗa vakarā bez elektrības Latvijā
bija palikušas gandrīz 5000 mājsaimniecības. AS „Sadales tīkls”
valdes loceklis Raimonds Skrebs
informē, ka elektroapgādi atjaunot bijis iespējams, tikai izmantojot speciālo techniku, jo ceļi
lielākoties bijuši neizbraucami.
Cēsu-Valmieras ceļš nav bijis tīrīts līdz pat pulksten 11.00, savu-

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

8
9

kārt mazos ceļus no lūzušiem
kokiem cilvēki atbrīvojuši pašu
spēkiem. Situācija uzlabojās pēc
pusdienlaika, kad vietējās pašvaldības, īpaši Līgatne un Cēsis, sāka
pastiprināti attīrīt ceļus no sniega. Galvenais elektrolīniju bojājumu cēlonis, tāpat kā iepriekšējos gados, ir lūstošu koku pārrauti vadi. Krītoši koki izgāzuši
arī balstus vairākiem elektrolīnijas posmiem. Visu pastiprinājis
slapjais, tūdaļ sasalstošais sniegs.
Iedzīvotāji pauž neapmierinā-

tību, - maksa par elektrību palielinās, bet elektrolīniju modernizācija nenotiek. Vairāki inženieŗzinātnieki aicina rakt kabeļus,
tad nebūs lūstošu koku pārrautu
vadu. Vētras Latvijā kļūst aizvien
spēcīgākas.
Naktī no 27. uz 28. oktobri,
pagriežot pulksteni par vienu
stundu atpakaļ, pārgājām uz ziemas laiku. Arī dienestiem savā
darbā vajadzētu pārorientēties
uz šo laiku.
Teksts un foto Vallija Berkina
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Krustvārdu mīkla
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23. Pie Baltijas jūras dzīvojošu
tautu grupa. 26. Dārgakmens ar
reljefētu attēlu. 28. Darbības sekas, rezultāts. 30. Telpas stūris.
31. Burtstabiņš. 33. Ietekmes
pakāpe, nozīme. 35. Patiesi, dabiski. 36. Organismi, kas barojas ar vielām, ko uzņem no augsnes, ūdens un gaisa. 37. Kāda
priekšmeta, jēdziena, parādības
tēlains apzīmētājs. 38. Beigt, pārtraukt kādu darbību.
Stateniski. 1. Spēcīgs, stiprs.

2. Vīrieša vārds (nov.). 3. Smags
āmurs. 5. Vieta, kur glabājas nauda. 6. Selekcija. 7. Spriest tiesu. 8.
Paegļi. 10. Skujkoku mežs. 12.
Apģērbt kājas. 17. Eža starp diviem tīrumiem. 19. Uzminot
(kam virsū) sabojāt. 22. Degošu
gāzu plūsma. 23. Infekcijas slimība. 24. Lokveida līnijas, kas
grafiski attēlo kāda procesa gaitu. 25. Piesliet, atsliet (kur iekšā).
26. Dubnas pieteka. 27. Apdzīvota
vieta Ventspils novadā. 29. Skaitļos izteikts daudzums. 32. Bezsaturīgs dzejolis. 34. Stiepti saucieni, kliedzieni.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 41)
atrisinājums
Līmeniski. 4. Dinastija. 7. Tirza. 8. Valuā. 9. Valensija. 10. Karūsa. 11. Ala. 13. Askeri. 18. Muskete. 21. Bisava. 23. Rebeka. 24.
Tors. 25. Nīst. 26. Grants. 28.
Unsete. 29. Svainis. 34. Rucava.
35. GSM. 37. Balupe. 38. Espanjola. 39. Skaut. 40. Remte. 41.
Eskadrons.
Stateniski. 1. Kameja. 2. Ētiska.
3. Pialas. 4. Davosa. 5. Avanss. 6.
Rupors. 12. Leks. 14. Kuprava. 15.
Strīķis. 16. Didro. 17. Sauna. 19.
Ibiss. 20. Skots. 22. ATS. 23. RTU.
27. Tiks. 30. Lusaka. 31. Dviete.
32. Radars. 33. Spurts. 35. Gravas.
36. Majori.

Bauskas novada Īslīcē 25. oktobrī ģenerāļa Krišjāņa Berķa piemiņas vietā talkoja Zemessardzes 54. inženieŗtechniskā bataljona zemessargi un Bauskas 508. jaunsargu vienības dalībnieki. Brīvības cīņu
piemiņas vietu un kaŗavīru kapu sakopšanas talkas tradicija aizsākās
20. gs. 30. gados. To atjaunoja 2009. gadā, svinot Latvijas armijas 90. gadadienu.
Gatavojoties Lāčplēša dienai, Latvijas Kaŗa mūzejā ikvienam ir iespēja piedalīties sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā. Jau piekto gadu
Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus 11. novembrī pie apģērba
piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti, lai godinātu brīvības cīnītājus.
Latgalē konkursos par televīzijas un radio raidījumu veidošanu
uzvarēja „Dautkom TV” un „Lietišķā Latgale”. Katram konkursam tika
piešķirti 8333 lati tādu radio un televīzijas raidījumu veidošanai Latgalē, kuŗi paredzēti sabiedrības saliedēšanai, nacionālās identitātes un
valsts valodas nostiprināšanai.
Bauskā notika Baltijas Vides foruma un Zemgales Plānošanas reģiona rīkotā konference par kopīgiem pasākumiem ūdens apsaimniekošanā Lielupes baseina Latvijas-Lietuvas pierobežā. Šobrīd tiek īstenots sadarbības programmas atbalstīts projekts, lai uzlabotu ūdens kvalitāti. Projektam piešķirti 676 749 lati.
Carnikavā, Gaujas krastā, uzbūvēta 1851. gada pārcēlāju mājas
„Cēlāji” kopija. Oriģināls 1966. gadā tika pārvests uz Latvijas Etnografisko brīvdabas mūzeju. Jaunuzceltajā mājā ierīkots Novadpētniecības
centrs – mūzejs. Zvejnieki uzdāvinājuši no koka būvētu motorlaivu, bet
iedzīvotāji – vēsturiskus dokumentus, fotografijas, baznīcas grāmatas,
mēbeles un citas lietas.
Daugavpils novada Ambeļu pagastā top neparasta māja no salmu
ķīpām. Būvniecībā tiek izmantoti videi draudzīgi dabas materiāli salmi, koks un māls. Saimniekiem darbos palīdz tuvinieki un draugi,
kā arī studenti no Latvijas un ārzemēm. Darbus cer pabeigt līdz nākamā gada pavasarim. Mājā izmitinās tos, kas vēlēsies baudīt ekoloģisku
dzīvesveidu, un talciniekus lauku darbos.
Latvijā līdz oktobŗa vidum Ķīnas pilsoņiem bija piešķirtas 69
uzturēšanās atļaujas, 2011. gadā – 19. Iegādāti īpašumi ne tikai Rīgā un
Pierīgā, bet arī Cēsīs, Jelgavas pusē un citviet. Šovasar Latviju apmeklēja
Ķīnas izdevuma China Daily žurnālisti, kas izveidojuši Latvijai veltītu
lapu tīmeklī. To aplūkojuši jau 3,67 miljoni interesentu.
Nacionālo bruņoto spēku kaŗavīri un zemessargi 26. oktobrī rīkoja Brīvības cīņu piemiņas vietu un kritušo kaŗavīru kapu sakopšanas talku visos Latvijas novados. Bruņotie spēki aicina sabiedrību iesaistīties aktīvā talkošanā, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs pirms Brīvības
cīnītāju piemiņas dienas 11. novembrī sakoptu kādu no piemiņas vai
kapu vietām.
Parīzē rīkotajā starptautiskajā pārtikas izstādē SIAL 2012 uzņēmumā “Trikātas siers” ražotās “Sniega bumbas” saņēmušas jauna veida produkta sertifikātu. Šveices tipa siers “Trikantālers”, ko eksporta tirgos
pārdod ar nosaukumu “Lettländer”, un citu veidu sieri tika prezentēti
zemnieku uzņēmuma “Latvijas piens” stendā.
Lizuma muižas pils Gulbenes novadā ir vienīgā, kas iesaistījās
Latvijas Piļu un muižu asociācijas šogad aizsāktajā jaunajā tradicijā
“Leģendu nakts”. Lizumā tai dots nosaukums “Leģendas par Lizumu un
Lizuma pili”. Interesenti varēja ne tikai klausīties leģendas, bet arī
noskatīties pašdarbības kopu koncertu un paši uzdejot.
Gulbenes novada sociālais dienests ar nākamo gadu maksās veselības pabalstu par pārciestām operācijām, zāļu iegādi un ārstēšanos
slimnīcā. Deputāti vēl diskutē, kam un kādā veidā šo pabalstu piešķirs.
Jelgavas pilsētas dome nolēmusi iznomāt uzņēmumam “Furfurola
eksporta sabiedrība” zemesgabalu piecu hektaru platībā pilsētas nomalē furfurola ražotnes būvniecībai. Furfurolu ražos no lapkoku koksnes un zemkopībā iegūto produktu atliekām. Furfurols ir ķīmisks
šķidrums, ko izmanto par izejvielu mašīnbūves, metalllapstrādes, farmacijas un ķīmiskajā rūpniecībā.
Kuldīgā bija ieradušies uzņēmuma Orange Group Baltic pārstāvji,
lai Kuldīgas novada medicīnas māsām un māsu palīdzēm piedāvātu
darbu veco ļaužu namos Norvēģijā, kur māsiņu alga ir krietni lielāka. Ja
Latvijā mediķiem aizliegtu strādāt vairākās vietās un vairākas darba
slodzes, veselības aprūpes sistēma sabruktu tajā pašā dienā, atzina Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdis Ivars Eglītis.
Saldū iedzīvotājus brīdina par krāpniekiem, kas, izmantojot citu
personu datus, mēģinājuši no finanču iestādēm izkrāpt ātros kreditus.
Uzsākts kriminālprocess par vairākiem šādiem gadījumiem.
Kāda Ķekavas daudzdzīvokļu nama parādnieku dzīvokļos nozāģēti radiātori, jo kaimiņu parādu dēļ mājai netiek pieslēgta apkure.
Tas esot pēdējais izmisuma solis šīs problēmas risināšanā.
Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde
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Čaklas rokas darba nebīstas!

Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā
Saulaine rudens talka Ērikas Reinfeldes piemiņai
Sv. Jāņa draudzes īpašumā
Saulaine sestdien, 20. oktobrī,
netrūka čakluma, darba prieka
un sadraudzības. Visi 44 talcinieki (kopā tad būtu 88 čaklu,
bezbailīgu roku!) priecājās par
labo laiku un iespēju izvingroties
svaigajā gaisā, veicot kopīgu
mērķi par labu Saulainei. Bija jau
arī sēras, atceroties iemīļoto, pašaizliedzīgo Saulaines rūķi Ēriku,

Tanne atstāstīja kadu sarunu ar
Ēriku, kuŗā Ērika 60 gadu vecumā
esot priecājusies par savām spējām
noskriet savu vīru. Māris Siliņš
kavējās atmiņās, atceroties viņa
jautajumu Ērikai: ”Kā tas ir, ka
manis gatavotā putra ir tik negaršīga?” Ērika esot devusi pamācības, ka putra esot jāliek vārīties
5:30 no rīta un ka pēc 3 ½ stundām
un drusku sviesta, tā būs gatava

un Ārijai Grasmaņiem, Guntai
Reynold, u.c. par bagātīgo klāstu.
Kam tad neder pudele kļava sīrupa, jauni ādas cimdi, siltas,
izrakstītas vilnas zeķes vai kāda
Ontario loterijas biļete?
Biezā kārta lapu tika nogrābta,
atklājot vēl zaļu zālīti, nokaltušie
zari sazāģēti, lai tos izmantotu,
vēsajā laikā apkurinot Lielo māju,
vasaras mēbeles noliktas Saul-

Karnevāls „Čaka Rīgā”
Pārskatot Toronto pensionāru
saietu aizritējušo divu mēnešu
programmu, sākot ar pēdējo
vasarā, kad viesojās vijolniece
Rasma Lielmane, ikvienam noteikti izgaisīs šaubas, vai latvieši
tiešām ir mūzikāla tauta. Pensionāri katru ceturtdienu, ar vienu izņēmumu, ir skatījušies un
klausījušies mūzikālus priekšnesumus vai arī paši dziedot
vingrinājuši savu elpošanu. Minētais izņēmums bija saiets, kad
viesojās Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja darbiniece Lelde
Neimane. Reizēs, kad paredzētie
viesi neieradās, saietu mūzikālā
vadītāja Irisa Purene pati sēdās
pie klavierēm un koncertēja.
Saiets 25. oktobrī ar tematu
„Karnevāls Čaka Rīgā” bija veltīts dzejnieka 111. dzimšanas
dienas atcerei. Īsti par karnevālu
to varbūt nevarēja saukt, jo tikai
vienai sejai bija maska. Tomēr
„Rotas” un „Pusstundas” dziedātāji kā uz burvja mājiena,
ierodoties tā laika tērpos, šķita
vismaz 50 gadu jaunāki. Arī
dziesmas bija izmeklētas no
„pirmskaŗa” laika.
„Pusstunda” iesāka ar jautro
„Anna, Minna un Marija”, turpināja ar „Es atceros bijušos

laikus” un secināja „Ak vai, cik
žēl, ka tevi mīlēju par vēl’”; pēc
tam lūdza „Mīļā meitiņ, atveŗ
logu”, kam sekoja „Neaizmirstamais skūpsts”.
Drūmi iesoļoja dzejnieks
Čaks, ko tēloja Imants Lapiņš,
un dziesmā „Miglā asaro logs”
atzinās par savu vienīgo mīlestību. Vija Vare atbildēja ar deklamāciju „Savādā meitene” un
mierināja „Būs jau labi”. „Čaks”
tomēr nākamā dziesmā turpināja sūdzēties par meiteni, kas
atkal neieradās uz norunāto
randiņu.
„Rota” iesāka ar romantisko
„Kā var aizmirst”, sekoja „Jaukākais sapnis” ar Aspazijas tekstu, pēc tam Vija Vare deklamēja
„Tango”. Imants Lapiņš dziesmā
katēgoriski deklarēja „Es nevēlos dejot tango”, tomēr „Rota”
tam nepievērsa uzmanību, turpinot ar diviem tango – „Vēlreiz,
draugs, nāksi tu” un „Es zinu,
šie vārdi”, klausītājiem pievienojoties.
Nākamā saietā Dzidra Avena
referēs par netikumiem tautasdziesmās.
Centra valde lūdz ziedot priekšmetus Mārtiņu tirdziņam.
da

Arī mēs aizstāvējām
Bausku
Talcinieki

kuŗa tik mīļi tika pieminēta.
Gunša Taņņa aicināti, vairāki
klātesošie sāka atstāstīt kādu
jauku atmiņu par darbīgo Saulaines saimnieci. Valdis Grasmanis nesa sveicienus no Ērikas
laulātā drauga, Gunāra, kurš par
noželošanu talkā nespēja būt, jo
atkopās no ceļgala operācijas.
Anniņa Briede atcerējās Ērikas
darbu teātŗa labā, vairākām izrādēm, visam sastāvam, šujot kostīmus. Anniņa arī personīgi pateicās Ērikai par viņai šūto kāzu
tērpu. Dr. Anita Gaide ievadīja
talkas atpūtas brīdi ar lūgšanu,
pateicoties Ērikai par viņas darbu
draudzes un Saulaines labā. Lilita

– un galvenais īpaši garda!
Talcinieki pateicās strādīgajam
virtuves personālam par varenajām maltītēm. Meistaršefpavāri
Ēriks Začs un Pēteris Mašins ar
palīgiem uzbūra “5 zvaigžņu”
bifšteka pusdienas ar visam piedevām, ieskaitot neparasti sagatavotas ceptas bietes ar sautētiem
sīpoliem. Paldies Māŗa Lūša ģimenei par filipīniešu uzkodu
kalniem, kā arī Birutai Dirsei,
Dr. Anitai Gaidei, Ainai Selgai,
Rasmai Suchovai un Natālijai
Tannei par ziedojumiem kūku
galdam. No jauna bija atsākta
sen populārā bezmaksas “talcinieku loterija”, kā pateicība par
nostrādāto darbu. Paldies Valdim

šķūnī uz ziemas guļu, grāmatas
klētiņā sakārtotas! Pēc grūti nostrādātas dienas, talcinieki vēl
ilgi iepirkās grāmatas, klētiņai
atkal bija zināms ienākums.
Skaistajā Saulainē, draugu un
pazīstamo pulkā, tika veikts liels
darbs! Pateicoties Norbertam un
Guntai Sebriem, katram talciniekam iznāca lāsīte augstākās šķiras, atsvaidzinoša šampanieša,
uzdzeŗot uz Ērikas Reinfeldes
piemiņu.
Uz redzēšanos Kritušo karavīru piemiņas sarīkojumā sestdien,
10. novembrī, plkst.1:00 pie pieminekļa!
Kristīne Stivriņa

ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala
Latvijas Universitātē piedalās paraugdebatēs
ASV vēstnieks Latvijā Marks
Pekala 25. oktobrī piedalījās
paraugdebatēs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Debates vēstnieks atklāja ar
uzrunu. Ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
debašu kluba starpniecību debatēs piedalījās Latvijas Universitātes, Banku augstskolas, Stokholmas Ekonomikas augstskolu
Debašu kluba studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Dalībnieki, sadalīti divās vienībās, pārstāvēja galvenos ASV
prezidenta kandidātus – Baraku
Obamu un Mitu Romniju. Debates vadīja RSU doktorants un
lektors, Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa padomnieks Mārtiņš Daugulis. Paraugdebates vērtēja Saeimas deputāte
Lolita Čigāne, Latvijas Universitātes Polītikas zinātnes nodaļas docents Ivars Ījabs, ASV
vēstnieks Marks Pekala un

žurnālisti Ģirts Vikmanis (Latvijas Avīze) un Andrejs Hotejevs (Telegraf).
Paraugdebates bija daļa no
ASV vēstniecības sarīkojumiem
pirms ASV prezidenta vēlēšanām. Paraugdebašu mērķis –
veicināt izpratni par ASV polītisko sistēmu un saprast, cik
svarīgi ir publiski apspriest valstij svarīgus notikumus.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

Nesen uzzinājām, ka Bauskā
atklāts piemineklis tās aizstāvjiem. Uz pieminekļa atklāšanu
tikuši aicināti daudzu organizāciju pārstāvji. Arī bijušie
Bauskas aizstāvji. To, ka mūs
piemirsuši, ļaunā neņēmām, jo
labi zinājām, ka mūsu darbu
panākumus citiem grūti novērtēt. Mēs kaŗojām tikai nakts
tumsā. Mūsu mestās bumbas
krita aiz ierakumiem ienaidnieka pusē. Ja arī ierakumos sēdošie kaŗavīri redzēja uzsprāgstam ienaidnieka municijas
noliktavu vai atblāzmu no degošas municijas un pārtikas
piegādes automašīnu kolonnas,
vai ja nākamajā dienā vairs nešāva kāds no ienaidnieka lielgabaliem, to reti kad piedēvēja
latviešu nakts bumbvedēju lidotājiem.
Pirms sākās cīņas par Bausku,
mēs, 12. Latviešu nakts bumbvedēju grupas lidotāji, atradāmies Gulbenes lidlaukā, uz kuŗu
pēc frontes pārrāvuma 1944. gada jūlija vidū bijām pārvietojušies no Latgales – Mežvidiem.
29. jūlijā mūsu vienībai pienāca
ziņa par kritisko stāvokli Zemgalē un tiešiem draudiem Bauskai un Jelgavai. Nekavējoties
izlidojām uz Rīgas Kalnciema
(Skultes) lidlauku. Jau nākamajā
naktī – no 29. uz 30. jūliju grupas abu eskadriļu lidotāji saņēma kaujas pavēles ienaidnieka apkaŗošanai Bauskas – Panevēžas un Jelgavas – Šauļu virzienā. 30. jūlijā no Grobiņas
atlidoja mūsu trešā eskadriļa ar
10 lidmašīnām. Nu grupā bija
trīs eskadriļas ar 39 lidmašīnām.

Parasti vairākas no tām atradās
remontā. Ievērojot kritisko stāvokli, grupas zemes personāls –
mechaniķi pielika pūles, lai pēc
iespējas lielāks skaits lidmašīnu
būtu kaujasspējīgas. Caurmērā
ik nakti izlidoja 36 – 37 lidmašīnas. Mūsu lidmašīnas spēja
pārvadāt līdz 380 kilogramu
šķembu bumbas. Palaikam saņēmām kājnieku apkaŗošanai 70
kilogramu paketes ar 50 degbumbām. Tās dega gandrīz minūti un, degšanai beidzoties,
sprāga, tādējādi apgrūtinot dzēšanu. Bumbas parasti metām
no viena kilometra augstuma.
Tik augstu nesniedza kājnieku
vieglo ieroču lodes, bet iespēja
precīzi trāpīt izvēlētajā mērķī
bija pietiekami liela.
Piloti lidoja bez atpūtas un
īsajā vasaras naktī veica 4 – 6
lidojumus. Viens no mūsu labākajiem pilotiem, bijušais Latvijas
Universitātes docents Jānis Muižnieks paspēja nolidot pat astoņas
reizes. Bombardējām ienaidnieka
transporta kolonnas, tiltu būvētājus, kājnieku grupējumus un
artileristu pozicijas. Intensīvie
lidojumi Zemgales virzienā ilga
līdz augusta vidum, kad daļa
pilotu atsāka lidojumus austrumu
virzienā – uz Ērgļiem un Gulbeni. Tomēr Zemgales virzienu –
uz Jelgavu un Bausku nepārtraucām un tur lidojām katru nakti.
Arī pēc Bauskas krišanas 14. septembrī līdz pat vienības izformēšanai trūkstot degvielai, 7. oktobrī.
Auseklis Skaidris Ozoliņš,
Jānis Vasarietis,
12. Latviešu nakts
bumbvedēju grupas veterāni
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SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
• 3. novembrī plkst. 7.30
vakarā Labyrinth Choir „Maximum Joy!” koncerts Hancock
Church (1912 Mass Ave, Lexington, MA). Koris dziedās
optimistiskas dziesmas, klausītāji varēs pievienoties. Informācija: www.labyrinthchoir.org
• 4. novembrī pēc dievkalpojuma, ka sāksies plkst. 11.00,
daiļamatnieces Līlijas Kluces
darbu izstāde – keramika un
audumi (58 Irving St., Brookline, Ma 02445).
• 18. novembrī plkst. 1.00 Latvijas valsts dibināšanas atceres
svētku akts draudzes zālē .
CIEMS LATVIJA (MI)
• 18. novembrī plkst. 3.00
Gaŗezera Saulgriežu telpās notiks Latvijas valsts dibināšanas
atceres svinības; būs garīgā un
laicīgā programma; sadraudzībā
pakavēsimies pie bagātīgi klātiem galdiem. Sirsnīgi aicina
ciema valde.
DETROITA (MI)
• 4. novembrī pēc dievkalpojuma sabiedriskajā ēkā draudzes
informācijas sapulce; būs uzkodas, kafija. Visi draudzes locekļi
aicināti ierasties.
• 10. novembrī plkst. 2.00 Lāčplēšu atceres srīkojums, runu
teiks DV Centrālās valdes priekšsēdis, Latvijas republikas Jūras
spēku atvaļinātais flotiles admirālis Andrejs Modris Mežmalis.
Būs siltas pusdienas, kafijas un
boles galds. Sarīkojumu apmeklēt aicina Detroitas Daugavas
Vanagu apvienības valde.
• 18. novembrī pēc dievkalpojuma Latvijas valsts dibināšanas atceres akts, runu teiks
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis.
FILADELFIJA (PA)
• 6. novembrī plkst. 11.00 Brīvo latvju biedrības telpās (531
North 7th Street Philadelphia,
PA 19123) Filadelfijas pensionāru kopas saiets. Programmā
valdes ziņojumi, nākotnes darbība, pārrunas par neseniem
notikumiem un Ojāra Celles
referāts par polītiku Latvijā.
Saiets beigsies ar dzimumdienu
svinēšanu un kafijas galdu. Viesi
laipni gaidīti.
• 10. novembrī J. Raiņa „Zelta
zirgs” (The Golden Steed: Seven
Baltic Plays) amerikāņu aktieŗu
lasījumā; izstādes „Latviešu
lugu izrāžu 70.-80. gadu plakāti”
un „Unikālā Frīda”.
• 17. novembrī plkst. 2.00 Filadelfijas Brīvo latvju biedrības
telpās (531 North 7th St., pie
Spring Garden ielas) Latvijas
valsts dibināšanas atceres sarīkojums. Svētku runu teiks agrākais filadelfietis, kas kopš
1993. gada dzīvo un strādā
Latvijā – financists un starptautisko investīciju speciālists Kārlis Cerbulis. Aktā piedalīsies
Filadelfijas latviešu skolas audzēkņi. Koncerta daļā dziedās
Filadelfijas Latviešu koncertkoris, diriģentes Guntas Plostnieces
vadībā. Solists bass Andrew
Martens. Kori pavadīs Filadelfijas Latviešu stīgu kvartets
(Linda Aļļe-Murphy, Guna Pantele, Augustins Tighe un Andris
Zvārgulis) un pianists Andrew
Puntel. Būs skatāma Sandras
Milevskas iekārtota latviešu

tautastērpu izstāde. Pēc koncerta visi laipni aicināti uz pieņemšanu un Dzintara galda
sarūpētām vakariņām. Rīko visas Filadelfijas un apkaimes
latviešu draudzes un organizācijas. Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies tautastērpā – $15); labvēļu
ziedojums – vismaz $50; bērniem un studentiem ieeja brīva.
Filadelfijas Latviešu organizāciju
padome lūdz apmeklēt arī
Valstssvētku dievkalpojumus
Filadelfijas un Bukskauntijas
draudzēs svētdien, 18. novembrī.
Informācija: www.latviansociety.com
Par sarīkojumiem 120. jubilejas
gadā: www.fblb120.blogspot.com
• 1. decembrī no plkst. 12.00
līdz 6.00 Ziemsvētku tirdziņš;
būs pārsteigumi un priekšnesumi; beigās saviesīgs vakars.
Dzintara izstāde.
Informācija: www.latviansociety.com
Par sarīkojumiem 120. jubilejas
gadā: www.fblb120.blogspot.com
KLĪVLANDE (OH)
• 11. novembrī plkst. 12.30 Klīvlandes Daugavas Vanagu apvienības 61 gada darbības atceres
un Lāčplēšu piemiņas sarīkojums Apvienotās draudzes zālē
(1385 Andrews Ave. Lakewood,
OH). Pēc svētbrīža Klīvlandes
DV apvienības priekšnieka Zigurda Reineka ievadvārdi un
DV priekšnieka un DV Centrālas valdes priekšsēža, Latvijas
republikas Jūras spēku atv. flotiles admirāļa Andreja Mežmaļa
svētku runa. Apsveikumi, apbalvojumi un mielasts. Dalības
maksa $20, jauniešiem $10,
bērniem līdz 16 gadiem ieeja
brīva. Ielūdz Klīvlandes DV
apvienība.
• 12. novembrī plkst. 11.00
Sunset kapsētā pie latviešu pieminekļa Daugavas Vanagu gadskārtējais svētbrīdis Lāčplēšu un
varoņu godināšanai, vainagu
nolikšana. Svētbrīdī piedalīsies
atvaļinātais Latvijas republikas
flotiles admirālis Andrejs Mežmalis. Klīvlandes DV apvienība
visus aicina piedalīties šajā
godināšanas svētbrīdī.
• 17. novembrī Latvijas valsts
dibināšanas atceres svinības.
• 2. decembrī Ziemsvētku tirdziņš.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 4. novembrī plkst. 12.30 Latvijas atbrīvošanas cīņu un Lāčplēšu atceres sarīkojums, rīko
Dienvidkalifornijas DV apvienība (1955 Riverside Dr., Los
Angeles CA 90039-3704).
• 18. novembrī plkst. 1.00 latviešu namā Talantu koncerts
par godu Latvijai.
DKLB informācijas tālr.: 323663-6267. DK LB Informācijas
biļetens tīmeklī: www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 1. novembrī plkst. 11.00
pensionāru biedrības saiets.
• 10. novembrī plkst. 4.00 Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojums Milvoku latviešu
namā (8845 W Lynx Ave, Milwaukee, WI 53225) izrādīs
filmu par šī gada Dziesmu
svētkiem. Tuvāka informacija
atrodama timekli http://www.
latviansongfest2012.com/
(Turpināts 18. lpp.)

2012. gada 3. novembris – 9. novembris

Latviešu
Ziemsvētku
vecītis
un
Tautiskās
Lelles
Augstas kvalitātes
dāvanas īpašiem
gadījumiem
Tas ir lielisks
dzimtas mantojums
www.BalticSantas.com
262-786-1553

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā saviem biedriem* iespēju

APCIEMOT LATVIJU 2013. gadā!
„Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalodu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm – no
27. jūnija līdz 11. jūlijam. Iespēja iepazīt Rīgu, apceļot Latviju un apmeklēt XXV Vispārējos
Dziesmu un XV Deju svētkus! Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais
dalībnieku skaits ir 20; cena $3600, kas ieskaita lidojumu turp/atpakaļ uz Rigu no no Newark
(EWR) vai Čikāgas (ORD).
„Heritage Latvia” – angļu valodas ceļojums jauniešiem no 27. – 11. jūlijam. Jaunieši (1315 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Latviju, satiksies ar sava vecuma jauniešiem divās Latvijas
skolās un apmeklēs Dziesmu un Deju svētkus. Programma līdzinās „Sveika, Latvija!”
ceļojumam, tikai informāciju sniedzam angļu valodā. Cena $3 100, kas ieskaita turp/atpakaļ
lidojumu uz Rīgu no Newark (EWR) vai Čikāgas (ORD).
Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, kontaktējoties ar Anitu Juberti: tālr. (301) 3408719, e-pasts: projekti@alausa.org Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir līdz 2013.
gada 28. februārim. – Vietas tiek aizrunātas pieteikšanās kārtībā. Pieteikšanās veidlapas ir
pieejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org . Lūdzu, tās izdrukājiet, izpildiet un kopā ar $500
iemaksu (čeks rakstāms American Latvian Assocation) iesūtiet:
ALA
Att: Anita Juberts
400 Hurley Avenue
Rockville Maryland 20850
*Katrs var kļūt par ALA biedru! –
ALA Gada biedra maksa – $30
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

Lasiet
tīmeklī!

uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

www.laiks.us

LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS
94 GADU ATCERE
Priedainē
Svētdien, 18. novembrī, plkst. 1PM
Svētbrīdis – Māc. Ieva Pušmucāne Kineiko
Svētku runu teiks Katrīna Kaktiņa, Latvijas pastāvīgā
pārstāvniecībā ANO Ņujorkā otrā sekretāre

KONCERTS
Filadelfijas Latviešu Koncertkoris
Diriģente Gunta Plostniece
Pēc koncerta saviesīgs vakars
un silta bufete – Ieeja $25

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

Latviešu Klīvlandes Kreditsabiedrība ASV
MEKLĒ
latviski runājošu biroja vadītāju.

Klīvlandes Latviešu biedrība aicina uz
Latvijas Valsts svētku svinībām
2012.gada17.novembrīplkst.17:00
Apvienotāslatviešuev.lut.draudzesnamā
1385 Andrews Ave. Lakeood, OH 44107

1 8 .

N O V E M B Ŗ A
ŅujorkasLatviešukoŗa

A K T S

KONCERTS
DiriģentsAndrejsJansons,solisti
Kopējasvakariņas
Biļetes pieejas $25.- skolēniem par brīvu

Latviešu Klīvlandes kredītsabiedrība ar $30 milj. bilanci
ir lielākā latviešu kredītsabiedrība ASV.
Birojā strādā 4 darbinieki. Birojs atvērts 4 dienas nedēļā.
Prakse kredītsabiedrību vadībā vai līdzvērtīgā finanšu
institūta vadībā ir vajadzīga.
Pieteikšanās ar darba vēstures aprakstu piesūtāma
kredītsabiedrības valdes priekšniekam O. Manteniekam
P.O. Box 45438, Westlake, OH 44145
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 16. lpp.)
• 14. novembrī no plkst. 9.00
līdz 1.00 piparkūku cepšanas
talka.
• No 16. līdz 18. novembrim
Tautību svētki State Fair telpās.
• 24. novembrī no plkst. 10.00
līdz 2.00 piparkūku cepšanas
talka ar izpriecām bērniem un
jauniešiem.
• 2. decembrī plkst. 11.00
Čikāgas vīru koŗa koncerts
dievnamā.
• 6. decembrī plkst. 11. 00
pensionāru biedrības eglīte;
plkst. 6.00 piparkūku cepšana
kopā ar jauniešiem.
MINEAPOLE (MN)
• 1. decembrī no plkst.11.00
līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš
(3152 17th Ave S, Minneapolis,
MN 55407).
ŅUJORKA (NY)
• 2. novembrī no pulksten
12.00 līdz 5.00 un 3. novembrī
no plkst. 9.00 līdz 3.00 lietoto
mantu tirdziņš DV namā
Bronksā (115 West 183rd
Street). Lūgums ziedot mājsaimniecības piederumus, aparātus, drēbes un rotaļlietas,
nogādājot tos DV namā dažas
dienas pirms tirdziņa. Daļu
ienākumu ziedos Bronksas
latviešu skolai un draudzes Ziemeļu novadam. Informācija,
zvanot pa tālr. 908- 277-1251.
• 3. novembrī no plkst. 9.00
līdz 3.00 lietoto mantu tirdziņš
Jonkeru baznīcā (254 Valentine
Lane, Yonkers NY 11705). Lūgums ziedot mazlietotas drēbes,
virtuves piederumus, rotaļlietas,
elektroniskas ierīces. Atlikums
tiks ziedots Bronksas latviešu
skolai un draudzes Ziemeļu
novadam. Mantas var nodot
sestdienās no pulksten 9.30 līdz
1.30 vai citā laikā, sazinoties ar
baznīcas pārvaldnieci Viju
Valdmani, e-pasts: ancitis@
optonline.net, tālr. 914-4764787. Brīvprātīgos darbiniekus
lūdzu sazināties ar Lauru Zamuru, e-pasts: klzamurs@aol.
com, tālr.: 516- 628-1465.
• 10. novembrī plkst. 2.00
Lāčplēšu dienas sarīkojums DV
namā Bronksā. Programmā
Marģera Piņņa referāts „Ko The
New York Times ziņoja par
Latvijas neatkarības cīņām
1918-1920?”, ko papildinās slīdītes. Dalības maksa $15.00
(ieskaitīta „Lāčplēšu vira” un
citas uzkodas, ko piedāvās pēc
programmas kluba telpās. Varēs
iegādāties atspirdzinājumus no
bāra.) Visi laipni ielūgti.
• 16. novembrī plkst. 7.30
Latvijas Radio koŗa koncerts
Church of St. Mary the Virgin
(145 West 46th Street, New
York, NY). Informācija par koncertu: www.WhiteLightFestival.
o r g / L at v i a n - R a d i o - C h o i r
Informācija par visiem Lincolna
centra White Light Festival koncertiem: www.WhiteLightFestival.org. Informācija par Latvijas Radio kori: www.RadioKoris.lv.
• 17. novembrī plkst. 2.00
Latvijas valsts dibināšanas
atceres akts Jonkeru baznīcā
(Valentine Lane & Leighton
Ave., Yonkers NY). Svētku runu
teiks ansambļa Čikāgas Piecīši

dalībnieks Armands Birkens;
viņš arī dziedās un spēlēs ģitaru.
Pēc akta sadraudzības pēcpusdiena baznīcas lejas zālē. Dalības
maksa sarīkojuma dienā $30;
līdz 11. novembrim var pasūtināt biļetes par $25, labvēļu
biļetes – $75. Čeku izrakstīt
Council of American Latvian
Orgs. of N.Y., Inc. un pievienojot sev adresētu aploksni ar
pastmarku, nosūtīt Imantam
Kalniņam, 42 Hackensack Street,
Wood Ridge, NJ 07075. Lūgums
minēt, cik un kādas (parastās
vai labvēļu) biļetes vēlas pasūtināt. Bērniem līdz 14 gadiem
un latviešu skolas skolēniem
ieeja brīva.
• 17. novembrī plkst. 7.30
Latvijas Radio koŗa koncerts
Alice Tulley Hall, Starr Theater
(1941 Broadway New York, NY
10023).
• Līdz 18. novembrim aktrise
Laila Robiņa piedalīsies Ričarda Nelsona lugas Sorry pirmuzvedumā Public teātŗi (425
Lafayette Street, NY 10003). Šī
ir triloģijas trešā luga, darbība
notiek 2012. gada vēlēšanu
dienā Apple ģimenes mājvietā
Ņujorkas pavalsts mazpilsētā
Rainbekā (Rhinebeck). Tēlotāji
tie paši, kas abās iepriekšējās
lugās. Biļešu cena $15; kase
atvērta no plkst. 1.00 līdz 6.00,
tālr.: 212-967-7555.
• No 21. līdz 25. novembrim
Amerikas latviešu jaunatnes
apvienības (ALJA) 60. kongress
Westin New York Grand Central
Hotel (212 East 42nd Street;
starp 2. un 3. avēniju). Istabas
viesnīcā jārezervē līdz 22. oktobrim.
• 24. novembrī plkst. 8.00
ALJAs 60 gadu jubilejas balle.
Informācija par kongesu un
balli www.nyckongress12.virb.
com un www.alja.org
• 2. decembrī pēc dievkalpojuma Salas baznīcā (4 Riga
Lane, Melville NY), kas sāksies
plkst. 10.30, Ziemsvētku tirdziņš
lejas telpās. Būs siltas pusdienas, izloze, tirdziņš, kuŗā varēs
iegādāties Salas dāmu komitejas gatavotos gardumus – piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi,
dzeltenmaizi, putraimdesas, jāņusieru, galertu, pelēkos zirņus,
Laimas šokolādi. Darbosies
grāmatu un daiļamatniecības
galds. Visi laipni aicināti.
PRIEDAINE (NJ)
• 18. novembrī plkst. 1.00
Latvijas valsts proklamēšanas
94 gadu atceres sarīkojums.
Svētbrīdis. Svētku runu teiks
Latvijas pārstāvības ANO otrā
sekretāre Katrīna Kaktiņa; Filadelfijas latviešu koncertkoŗa
koncerts, diriģente Gunta Plostniece, solists Andrejs Martens.
Pēc koncerta saviesīgs vakars
un silta bufete. Dalības maksa $
25.
SANDIEGO (CA)
• 17. novembrī plkst. 12.00
Sandiego latv. ev. lut. draudze
aicina uz Latvijas valsts dibināšanas atceres dienas svinībām Grace Lutheran Church
(3993 Park Blvd.). Pēc svētku
dievkalpojuma ar dievgaldu, ko
vadīs prāvests Kārlis Žols, plkst.
1.30 svētku programma sarīkojumu telpās. Svētku runu teiks

Sandiego universitātes Fulbraita
stipendiāts Edmunds Āķītis;
būs svētku mielasts, dziedās
Sandra Ozolīte. Dalības maksa
– $15 ziedojums draudzes darbam. Bērniem un studentiem
ieeja brīva. Lūgums pieteikties
līdz 14. novembrim, zvanot vai
rakstot draudzes priekšniekam
Jānim Legzdiņam, tālr.: 619851-2358, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com
SIETLA (WA)
• 10. novembrī no plkst. 10.00
līdz 4.00 un 11. novembrī no
plkst. 12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku tirdziņš latviešu centrā; būs
latviešu ēdieni, rokdarbi, rotas,
keramika un citi daiļamatniecības izstrādājumi.
• 18. novembrī plkst. 12.00
pēc dievkalpojuma Sietlas latviešu centrā Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums.
Svētku runu teiks Vašingtonas
universitātes prof. Guntis Šmidchens, dziedās igauņu ansamblis ,,Mägi”. Būs bufete ar auksto
galdu. Dalības maksa par vismaz 10 dolaru ziedojumu.
Sietlas latviešu sabiedriskā
centra adrese: 11710 3rd Ave.
N. E. Seattle, WA 98125. Informācija: www.seattlelatviancenter.com
ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 5. novembrī plkst. 7.00
Biedrības namā pirmais koŗa
mēģinājums pēc vasaras pārtraukuma! Ar šo pirmdienu
sāksim gatavoties 18. novembŗa
svētku koncertam. Būsim
priecīgi atkal tikties ar visiem
mūsu kora dalībniekiem un
aicinām mūsu pulkā arī jaunus
dziedātājus. Koŗa priekšnieks –
Andris Ritums.
• 6. novembrī, plkst. 10.00
Biedrības valdes sēde.
• 10. novembrī, plkst. 4.00
Biedrības namā ikgadējais Mārtiņu vakars ar siltām vakariņām, kafiju un cepumiem,
danču priekiem Ilmāra Dzeņa
mūzikas pavadījumā. Jautrību
veicinoši dzērieni katram līdzi
jānes pašam. Vakara nagla –
Filadelfijas mūzikantu Gunas
Panteles un Endrū Panteļa
(Andrew Puntel) koncerts! Nelaidīsim gaŗām šo izdevību! Sanāksim Mārtiņos kuplā skaitā!
Ieejas ziedojums sākot ar
$20.00.
• 12. novembrī plkst. 7.00
Biedrības namā koŗa mēģinājums.
• 13. novembrī plkst. 1.00
Biedrības namā videoizrāde –
pēc Augusta Deglava romāna
„Rīga” veidotās izrādes Latvijas
Nacionālajā teātrī I un II daļa.
Izrāde dod ieskatu Rīgas dzīvē
pagājušā gadsimta sākumā.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 18. novembrī, plkst. 6.00
Biedrības namā Latvijas Valsts
dibināšanas 94. gadadienai veltīts svinīgs vakars ar svētku
uzrunu, kora priekšnesumiem.
Uz Latvijas veselību varēs pacelt
pa vīna glāzei un baudīt svinību
kliņģeri. Ieejas ziedojums sākot
ar $5.00.
VAŠINGTONA (DC)
• 4. novembrī no plkst. 9.30
līdz 10.45 draudzes namā saiņu

pieņemšana sūtīšanai uz Latviju.
• 7., 8. un 9. novembrī piparkūku cepšanas talka.
• 13. novembrī plkst. 7.00 DV
CV priekšnieka, LR NBS atv.
adm. Andreja Mežmaļa referāts
Mazajā zālē; pēc referāta sadraudzība. Dalības maksa par
vismaz $5 ziedojumu. Rīko DV.
• 18. novembrī pēc dievkalpojuma Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums, piedalīsies skolas audzēkņi.
• 2. decembrī Ziemsvētku tirdziņš.
• 16. decembrī eglīte latviešu
skolā.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr. (58 Irving St.,
Brookline, Ma 02445): 4. nov.
dievk.; pēc dievk. daiļamatnieces Līlijas Kluces darbu izstāde
– keramika un audumi (ienākumi draudzes nama remontam). 11. nov. Lāčplēšu un
kaŗavīru atceres dienas dievk.
ar dievg. 18. nov. Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk. ar
dievg.; plkst. 1.00 svētku akts
draudzes zālē. 25. nov. mirušo
piemiņas dienas dievk. ar dievg.
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc.
J. Mazura.
• Bukskauntijas un apk. latv.
ev. lut. dr.: Lankasterā (Mt.
Calvary Lutheran Church (308
East Petersburg Rd., Lititz, PA
17601) 25. nov. plkst. 3.00
dievk. ar dievg.; pēc dievk. programma un kafija. 16. dec.
plkst. 3.00 Ziemsvētku dievk.
Kvēkertaunā (424 Juniper St.,
Quakertown, PA 18951) 4. nov.
plkst. 2.00 visu svēto dienas
dievk., kafija. 18. nov. plkst.
2.00 Latvijas valsts dibināšanas
atceres dienas dievk. ar dievg.;
pēc dievk. kafija. 9. dec. plkst.
2.00 Ziemsvētku ieskaņas
dievk.; pēc dievk. kafija. 24.
dec. plkst. 4.00 Ziemsvētku
dievk. Māc. Dr. R. Ziedone un
emer. māc. Dr. A. Ziedonis.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI):
4. nov. dievk., pēc dievk. draudzes informācijas sapulce. 11.
nov. Lāčplēšu piemiņas dievk.
ar dievg. 18. nov. Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk. 25.
nov. mirušo piemiņas dievk. ar
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00.
Bībeles stunda: 16. nov. plkst.
11.00. Draudzes māc. A.
Greiema, tālr.: 517-614-4853.
Ērģ. R. Ozoliņš, Dr. S. Lizlova,
L. Upīte.
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr.
Los Angeles, CA 90039-3704):
11. nov. plkst. 11.00 dievk.,
māc. A. Ozoliņš.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr. (100
Rockview St., Jamaica Plain,
MA 02130): dievk. ar dievg.
katru svētdienu plkst. 11.00,
māc. Dr. J. Keggi.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073, tālr.: 610-353-2227):
4. nov. plkst. 11.00 dievk., 11.
nov. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.
18. nov. plkst. 11.00 Latvijas

valsts dibināšanas atceres dievk.
25. nov. plkst. 11.00 mirušo
piemiņas dienas dievk. ar dievg.
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija:
www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr. (1780 Knapp Street NE,
Grand Rapids, MI 49505; tālr.:
616-361-6003): 11. nov. Lāčplēšu piemiņas dievk., pēc
dievk. sadraudzība. 18. nov.
Latvijas valsts svētku dievk. 25.
nov. miruso piemiņas dievk.,
pēc dievk. sadraudzība. Dievk.
sākas plkst. 10.00.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut
dr. (122 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI 49996), māc. B.
Puiķe.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr. (1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH): dievk.
notiek katru svētdienu plkst.
1.00. Māc. Dr. S. Eglīte. Bībeles
stundas mēneša otrā un trešā
trešdienā plkst. 10.00. Baptistu
dr. dievk. notiek svētdienās
plkst. 2.30.
• Lansingas latv. ev. lut dr.
(University Lutheran Church,
1020 S. Harrison Road, East
Lansing, MI), māc. A. Greiema.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(21 Garden St., Manchester, CT
06040): 17. nov. plkst. 11.00
Latvijas dibināšanas atceres
dienas dievk. ar dievg., māc. D.
Salnīte; pēc dievk. sarīkojums
„Tava balss ir arī mana, Latvija!”
– uzrunu teiks Dace Micāne
Zālīte, svētku priekšnesumā
piedalīsies dzejniece Dace Micāne Zālīte un flautiste Agita
Ariste; pēc priekšnesumiem
azaids un kopdziesmas Latvijai.
Dr. priekšn. A. Grase, tālr. 860649-1362.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th
Street, Milwaukee, WI 53213,
tālr.: 414- 258-8070): 1. nov.
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 3.
nov. plkst. 10.00 Hartland, Viskonsinā Lace up for Orphans
labdarbības sarīkojums, lai palīdzētu Jelgavas bērnu namam
4. nov. dievk. ar dievg.; pēc
dievk. draudzes saiets un jubilāru godināšana. 6. nov. plkst.
7.00 draudzes padomes sēde.
11. nov. dievk. ar dievg. un
uzrunu bērniem angļu valodā!
15. nov. plkst. 10.00 Bībeles
stunda. 18. nov. Latvijas dibināšanas atceres dienas dievk.
25. nov. mirušo piemiņas dievk.
ar dievg. 2. dec. plkst. 11.00
Čikāgas vīru koŗa koncerts
dievnamā. Visi rēgulārie dievk.
sākas plkst. 10.00. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšn. 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): 4. nov.
plkst. 10.00 dr. darbinieku
vadīts dievk.; pēc dievk. sadraudzība. 11. nov. plkst. 10.00
dievk. ar dievg., māc. R. Nīlija
(Neely); pēc dievk. sadraudzība.
18. nov. plkst. 10.00 dievk. ar
dievg., māc. R. Nīlija; plkst.12.00
svētku akts. 25. nov. plkst. 10.00
(Turpināts 19. lpp.)
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Pāragri aizgājis mūsu draugs

IVARS MAIDELIS
Dzimis 1954. gada 18. februārī,
miris 2012. gada 13. augustā
Cape Cod draugi:
EDĪTE, PĒTERIS, ANNELE, PĒTERIS, INGA, IMANTS,
DACE UN FRANK

Ies laiks, un viss mainīsies…bet atmiņas paliks…
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Dieva mierā aizsaukta
mūsu mīļā mammīte, krustmāte un tante Elziņa

ELZA VASMANIS,
dzim. BROKS

Dzimusi 1910. gada 10. oktobrī Valkas pagastā,
mirusi 2012. gada 28. septembrī Newton, MA
Viņu mīlestībā un pateicībā piemin

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
dievk. vadīs dr. darbinieki; pēc
dievk. sadraudzība. 2. dec.
plkst. 11.00 dievk. vadīs dr. darbinieki; pēc dievk. sadraudzība.
Dievk. sākas plkst. 10.00 Dr.
priekšnieks Gerolds Luss, tālr.:
612-333-1785, e-pasts: vgluss@
gmail.com Informācija: www.
mndraudze.org
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: 4. nov.
plkst. 12.30 dievk. ar dievg.
Leikvudā (Igauņu bazn. 607 E.
7th St., Lakewood). Lūdzam
ievērot jaunu dievkalpojumu
laiku Leikvudā! 11. nov. plkst.
1.30 dr. baznīcā Īstbransvikā
(12 Gates Ave, East Brunswick).
18. nov. plkst. 1.00 svētbrīdis
Latvijas valsts dibināšanas atceres svētku sarīkojumā Priedainē (1017 Rt. 33, Freehold,
NJ). 25. nov. plkst. 12.30 mirušo
piemiņas dienas dievk. ar dievg.
dr. bazn. Īstbransvikā (12 Gates Ave, East Brunswick). Māc.
I. Pušmucāne-Kineiko (Kineyko); e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 4.
nov. dievk. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. (254 Valentine Lane, Yonkers NY 11705) dievk.,
māc. J. Saivars; plkst. 10.30
dievk. Salas bazn. (4 Riga Lane,
Melville NY), māc. L. Saliņš.
10. nov. plkst. 2.00 Manhatanā
dievk. Seafarers & International
House (123 East 15th Street
New York, N.Y. 10003), māc. L.
Saliņš. 11. nov. plkst. 10.00
dievk. Jonkeru bazn., māc. J.
Saivars; plkst. 10.30 Salas bazn.,
māc. L. Saliņš; Īstoranžā (Holy
Trinity Lutheran Church, 153
Glenwood Ave, East Orange NJ
07017) plkst. 2.30 Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk., māc.
D. Kaņeps.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.
(128 N. Elm Street): 11. nov.
plkst. 1.00 dievk., Latvijas valsts
dibināšanas atceres un mirušo
piemiņas dievk. ar dievg., māc.
R. Franklins; pēc dievk. kafija.
23. dec. plkst. 1.00 Ziemsvētku
dievk. ar dievg., māc. R.
Franklins; pēc dievk. kafija. Dr.
sekretāre Vija Āriņa, e-pasts:
vijaarins@yahoo.com
• Sandiego latv. ev. lut. dr.
Grace Lutheran Church (3993
Park Boulevard, San Diego, CA
92116): 17. nov. Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk. ar
dievg., māc. K. Žols. 22. dec.
plkst. 12.00 Ziemsvētku dievk.,
māc. K. Žols; pēc dievk. kafijas
galds.
• Safrancisko latv. ev. lut. dr.
(425 Hoffman Ave): 11. nov.

plkst. 11. 00 dievk. 18. nov.
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk.
svētku akts. 25. nov. plkst. 11.00
dievk. ar dievg., māc. K. Žols;
pēc dievk kafijas galds. Inf:
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. Kalniņa; pēc dievk.
saiets ar groziņiem. Draudzes
priekšn. I. Kalniņa, tālr.: 314457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle,
WA 98125): 4. nov. plkst. 10.30
dievk. angļu val. ar dievg., pēc
dievk. Bībeles stunda. 11. nov.
plkst. 10.30 varoņu piemiņas
dievk. ar dievg., pēc dievk.
Bībeles stunda. 18. nov. plkst.
10.30 Latvijas valsts dibināšanas
atceres dievk., pēc dievk. svētku
akts nama zālē. 25. nov. plkst.
10.30 mirušo piemiņas dievk.
ar dievg. Māc. D. Cilne, tālr.:
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Informācija tīmeklī:
www.seattlelatvianchurch.org
• Sv. Pētersburgas latviešu
ev. lut. dr.: („Mūsu Pestītāja
(Our Savior)” baznīcā, 301 –
58th Street S., St. Petersburg, FL
33707). 4. nov. plkst. 14.00
dievkalpojums, kuŗu kuplinās
Aleksandra Rituma. Dr. māc.
Aivars Pelds, dr. priekšn. Aija
Norbergs.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121, tālr.
bazn.: 301-251-4151): 4. nov.
ģimeņu dievk. ar dievg. 7. nov.
plkst. 7.30 padomes sēde. 11.
okt. plkst. 11.00 dievk.; plkst.
2.00 DV aicina pieminēt Lāčplēšus Rock Creek kapsētā. 18.
nov. plkst. 11.00 Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk.,
piedalīsies skolas audzēkņi. 25.
nov. plkst. 11.00 mirušo piemiņas dievk. ar dievg., māc. D.
Kaņeps, pēc dievk. novembŗa
jubilāru apsveikšana; plkst. 4.00
svecīšu svētbrīdi Rock Creek
kapsētā vadīs D. Ķilpe. No 25.
līdz 30. nov. maizes cepšanas
talka. Māc. A. Vārsberga Pāža,
tālr.: 301-293-2052; e-pasts:
macavp@yahoo.com
Informācija:
http://www.
dcdraudze.org
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr. (76 Windham Rd., Willimantic, CT): 3. nov. plkst. 11.00
mirušo piemiņas dievk. ar
dievg., māc. D. Salnīte. Dr.
priekšn. V. Bachmute, tālr. 860644-3268.

Tu nelūdzi sev baltas dienas,
dēls Aivars, meita Astra ar Tomu, krustmeita Astrida,
Kas nāktu dzīvi vieglināt,
māsu un brāļu bērni ar ģimenēm un radi Amerikā un Latvijā
Bij‘ lūpās lūgšana tik viena –
Dievs, stāvi maniem mīļiem klāt.

Mūžībā aizgājis

EDGARS ŽANIS ELFERTS
Dzimis 1914. gada 28. martā Ukrainā,
miris 2012. gada 14. augustā Sietlā, Vašingtonas štatā
MEITA MAIJA EERKES AR VĪRU ALVINU,
KRUSTDĒLI JŪLIJS ELFERTS UN ARTŪRS RŪSIS,
KRUSTMEITA DR. DACE MAGNESS,
KRISTĪNE GILMORE, LIENE WESTBERG, PĒTERIS ELFERTS,
ERIKA WATTS UN SILVIJA HARBOUR,
ELMĀRS ZEMGALIS AR SIEVU CACILIJU

Baltie bērzi šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus,
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
J. Sirmbārdis

Mūžībā aizgājis mūsu brālēns

JĀNIS REIKMANIS
Dzimis 1925. gada 18. oktobrī Valmierā, Latvijā,
miris 2012. gada 15. septembrī Ņujorkā
Par viņu sēro
MĀSĪCA INTA AR VĪRU, BRĀLĒNI JĀNIS AR SIEVU,
ROBERTS AR ĢIMENI

Aleksandru („Sašu”) Pariņu pieminot
(1924-2012)
Maija sākumā latvieši un cittautieši no Vašingtonas apkaimes
un tālākām vietām pulcējās Pariņu īpašumā Brandywine, Maryland, lai godinātu rotkali Aleksandru Pariņu. A. Pariņš jeb Saša,
kā viņu sauca draugi un paziņas,
pēc ilgas slimošanas aizvēra acis
uz mūžu šā gada februāŗa beigās.
Aleksandrs Pariņš ilgus gadus
vadīja rotkalšanas ievirzi 3x3 nometnēs Gaŗezerā un Katskiļos,
kā arī austrumkrasta vasaras
vidusskolā Beverīna un citās
nometnēs.
Piemiņas pēcpusdiena ilggadējā mācekle Brigita Vīksniņa
teica skaistus vārdus par Sašas
nozīmi viņas dzīvē. Viņa gandrīz
30 gadu pie A. Pariņa mācījusies
rotkalšanas mākslu. Par Sašas
aiziešanu aizsaulē ļoti skuma arī
Brigitas dēli. Sašam par godu
tika iededzināts ugunskurs un
notika „pēdu mīšana”, izstaigājot
visas Sašas iemīļotās vietas –
mežu, dīķi, kuŗā viņš makšķerēja,
darbnīcu, kuŗā viņš apstrādāja
koku, darināja kokles, kā arī rotkalšanas darbnīcu, kur viņš veidoja skaistas latviskās rotas – gre-

dzenus, saktas, aproces, kaklarotas.
Mielastā viesi sēdās pie gaŗiem
galdiem. Viņi bija pateicīgi Sašas
atraitnei Anitai par laipno uzņemšanu. Jūnijā Anita devās uz Lat-

vai īsāku laiku, lietuviešus, igauņus un citus – visi tika sirsnīgi
uzņemti līgovakara gaisotnē pie
ugunskura.
Sašam aizejot, zudusi iespēja

Bēŗu mielasta galdi Pariņa īpašumā
viju, lai Sašas pelnus izkaisītu Līgovakarā pulcēties skaistā vietā
dzimtenē.
brīvā dabā Vašingtonas apkaimē.
Zīmīgi, ka pēdējos gados Pariņu A. Pariņa mantojumu saglabās
īpašumā katru gadu 23. jūnijā uz- nākamā rotkalēju paaudze, un
ņēma jāņabērnus no Vašingtonas atmiņas par jaukiem vasaras vaapkaimes un citām vietām. Te ne- kariem ar dziesmām, dejām un
šķiroja „Amerikas latviešus”, cie- lēkšanu pāri ugunskuram paliks
miņus no Latvijas vai „jauniebrau- dzīvas mūsu sirdīs.
cējus”, kuŗi dzīvo Amerikā ilgāku
Liāna Eglīte
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SPORTS
Triju
Zvaigžņu ordenis
un balvas olimpiešiem
Laikrakstā Latvijas Vēstnesis
publicēta informācija, ka par sasniegumiem 2012. gada Londonas Olimpiskajās spēlēs Triju
Zvaigžņu ordeni saņems bronzas
medaļas ieguvēji plūdmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš un Jānis
Šmēdiņš, kā arī tāllēcēja Ineta
Radēviča. Pļaviņam, Šmēdiņam
un Radēvičai piešķirta ordeņa IV
šķira. Triju Zvaigžņu ordeņa V
šķira piešķirta volejbolistu trenerim Aigaram Birzulim.
Pļaviņš/Šmēdiņš Londonas
Olimpiadā izcīnīja bronzas godalgu, kas olimpiskajās spēlēs bija
Latvijas delegācijas otrais labākais rezultāts. Savukārt Radēviča
tāllēkšanas sacensībās ierindojās
ceturtajā vietā, par vienu centimetru atpaliekot no trešās vietas.
***
Ministru kabinets lēma par
naudas balvu piešķiršanu sportistiem par izciliem sasniegumiem
2012. gadā Londonas Olimpiskajās spēlēs un Paraolimpiskajās
spēlēs. Par izcīnīto zelta medaļu
BMX riteņbraucējs Māris Štrombergs saņems 100 000 latu naudas balvu, plūdmales volejbolisti
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš par 3. vietu – katrs saņems
27 000 latu naudas balvu, Inetai
Radēvičai par 4. vietu tāllēkšanā
piešķirs 21 600 latu.
Septembrī valdība nolēma, ka
sportistiem ar invaliditāti par
sasniegumiem sacensībās būs tādas pašas naudas balvas kā pārējiem sportistiem. Londonas paraolimpiskajās spēlēs par zelta
medaļu lodes grūšanā un sudraba medaļu diska mešanā Aigars
Apinis saņems 100 000 latu.
Viņam pienāksies viena naudas
balva par augstāko sasniegumu
– zelta medaļu lodes grūšanā.
Richards Snikus par jāšanas
sporta iejādes sacensībās 1A medicīnas grupā izcīnīto ceturto
vietu saņems 21 600 latu. Naudas
balvas par izciliem sasniegumiem sportā saņems arī šo sportistu treneŗi, sportistus apkalpojošie sporta darbinieki un
sporta federācijas.

Frankfurtes maratonā
– 32. vieta
Viens no Latvijas labākajiem
gaŗo distanču skrējējiem Renārs
Roze (attēlā) izcīnīja 32. vietu
Frankfurtes maratonā, sasniedzot rezultātu 2.22:20.

Šis bija viņa visu laiku otrs
labākais rezultāts no līdz šim
veiktajiem pieciem maratoniem.
Sacensībās startēja vēl astoņi
Latvijas skrējēji, no kuŗiem disranci ātrāk par trim stundām
veica Jānis Bebris – 2.55:20, un
Sandris Lizbovskis – 2.57:23.
Uzvarēja kenijietis Patriks
Makau – 2.06:12, dāmu konku-

rencē – Mezalesa Melkami taisītas vēl vienas kamanas un
(Etiopija) – 2.21:05.
tad varēšu izvēlēties labākās, saka
Martins.
Skeletonistu šīs sezonas galveSkeletonisti
nie uzdevumi ir starti pasaules
gatavojas sezonai.
un Eiropas meistarsacīkstēs, kā
Latvijas skeletona izlasi nāka- arī Soču trases iepazīšana. Tur
majā sezonā pārstāvēs četri spor- galvenais nebūs rezultāts, bet gan
tisti, no kuŗiem trīs startēs Pa- svarīgi būs zināt, kam pievērst
saules kausa izcīņas posmos. uzmanību nākamajā vasarā.
Līdz šim Latviju augstākā līmeņa
skeletona sacensībās pārstāvēja
Sadarbības līgums
tikai Martins un Tomass Dukuri,
ar Adidas
bet šajā sezonā viņiem pilnvērtīgi
Latvijas skeletonisti Tomass un
pievienojušies arī Dāvis Dreimanis un Lelde Priedulēna. Ja Martins Dukuri, kā arī Lelde
Priedulēna startēs Pasaules kausa Priedulēna parakstījuši sadarbīizcīņā, tad Dreimanis piedalīsies bas līgumu ar sporta apģērbu,
Eiropas un Internacionālā kausā, apavu un aprīkojuma ražotāju
kā arī pasaules junioru meistar- Adidas. Iepriekš par Adidas
starptautiskajām sejām izvēlēti
sacīkstēs.
arī basketbolisti Dāvis Bertāns
***
Skeletonista Tomasa Dukura un Jānis Strēlnieks, tenisists Ervasarā veiktais progress fiziskajā nests Gulbis. arī kajakeru (straujziņā dzen uz priekšu arī viņa ūdens braucēju) pārstāvis Tomass
jaunāko brāli Martinu, sarunā Marnics.
“Bija sajūta, ka firmai esam
portālam Delfi pastāstīja šī brīža
pasaules labākais skeletonists svarīgi kā personības. Pozitīvi
Martins Dukurs. Drīz Latvijas pārsteidza viesmīlīgā uzņemšana
skeletonisti dosies uz Ziemeļ- un iedziļināšanās mūsu vēlmēs,
amerikā paredzētajiem Pasaules lai gan esam samērā maza kokausa izcīņas pirmajiem pos- manda. Adidas preču klāsts ir
miem, uzsākot pirmsolimpisko neiedomājami plašs un kvalisezonu. Stāsta Martins Dukurs: tātīvs,” par līguma noslēgšanu
“Pirms jaunās sezonas konkrēti BNS stāstīja brāļi Dukuri.
uzstādījumi par rezultātiem mums
nav bijuši. Ir plāns un to ievēBobslejistu plāni
rojam. Mērķis bija normāli sagaLatvijas bobsleja izlasē nākatavoties fiziski, kā arī pārtaisīt kamanas un sagatavot slidu kom- majā sezonā startēs jauni un taplektus, kas būtu arī Soču Olim- lantīgi sportisti, tāpēc galvenais
pisko spēļu sezonai, lai tad nav mērķis viņiem ir iekrāt pieredzi
lieki jātērē laiks un līdzekļi. 2014. gada Soču Olimpiskajām
Kopumā gan plāns ir izpildīts un spēlēm.
Oficiāli par karjeras beigšanu
rezultāti nav slikti. Tomēr vasarā
gūtais savainojums var nedaudz paziņojis līdzšinējais bobsleja
patraucēt vēlāk sezonas laikā, jo izlases līderis Edgars Maskalāns,
nebūs ielikta pietiekami liela kā arī Mihails Archipovs. Tāpēc
baze fiziskajā ziņā. Šobrīd cenšos gaidāmajā sezonā sacensībās starvisu atgūt. Vasarā gan esmu la- tēs piloti Oskars Melbārdis, Uģis
bojis savu personisko rekordu Žaļims un Oskars Ķimermanis.
”Soču olimpiskajās spēlēs mums
ieskrējienā, bet vēl vairāk to ir
labojis Tomass, pietuvojoties man. būs jaunākais pilotu sastāvs. MūTas mani dzen uz priekšu. Ne- su pieredzējušākajam pilotam
esam sliktākā līmenī kā pērn, būs trīs vai četru sezonu pieredze,
tomēr galvenais ir, lai baze ir sta- citām spēcīgajām bobsleja valbila un pietiek visai sezonai. Pa- stīm tā nav,” notikušajā preses
gājušajā sezonā tikpat kā nebija konferencē stāstīja bobsleja izkritumu. Starta ieskrējienā mans lases galvenais treneris Sandis
galvenais konkurents ir krievs Prūsis. ”Man patīk jauno vīru
Aleksandrs Tretjakovs. Man jā- attieksme. Viņi pieredzes trūkumu kompensē ar labu fizisko
mēģina viņu ķert rokā.”
gatavību un vēlmi strādāt. Mērķi
uz Sočiem mums saglabājas augsti, tāpēc ceram, ka mums viss ies
uz labo pusi.”
Prūsis atklāja, ka uz pirmajiem
trim Pasaules kausa posmiem,
kas notiks Leikpleisidā, Parksitijā
un Vistlerā, dosies tikai Melbārdis ar stūmējiem Daumantu
Brāļi Dukuri – Martins un Dreiškenu, Intaru Dambi un
Tomass
Arvi Vilkasti.
Šosezon Martins Dukurs plānojis braukt ar kamanām, kas tika
Latvijas jātnieks
taisītas pirms Vankuveras Olimizcīna godalgas
piskajām spēlēm, tomēr toreiz neLatvijas jātnieks Kristaps Netika izmantotas. Savukārt pagājušās sezonas kamanas, kuŗās tika retnieks izcīnīja divas godalgouzvarēts praktiski visās sacensī- tas vietas Pasaules kausa izcīņas
posma Rietumeiropas līgas sabās, uz gadu atliktas malā.
“Šī gada laikā ar kamanām censībās Helsinki UB Horse Show
nekas slikts nenotiks. Sliktāk Somijā, startējot vienā konkubūtu tieši, ja ar tām startētu arī rencē ar pasaules jāšanas sporta
šogad, jo trīs gados metalls slo- elites jātniekiem. Neretnieks ir
džu dēļ sagurtu. Kamanas ir pār- pirmais Latvijas sportists, kuŗš
baudītas un tagad noliktas malā, startējis šajā līgā, kas jāšanas
bet vajadzības gadījumā varēšu sportā tiek vērtēta ļoti augstu.
Neretnieks izcīnīja piekto vietu
pie tām atgriezties. Jebkuŗā gadījumā uz Soču sezonu tiks ar Vestfāles šķirnes ērzeli Conte

Bellini ātruma maršrutā ar šķēršļu augstumu 150 cm, veicot distanci bez soda punktiem 45.30
sekundēs. Uzvaru izcīnīja Londonas Olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs komandu cīņā
brits Skots Brašs ar zirgu Bon
Ami – 44.33 sek. Kopumā maršrutā startēja 48 sportiskie pāŗi,
bez soda punktiem to veica 22
dalībnieki.
Otru godalgu Neretnieks izcīnīja ātruma maršrutā ar šķēršļu
augstumu 145 cm ar Vestfāles
šķirnes zirgu Continue, izcīnot
sesto vietu. Finišā viņš bija ceturtais, tomēr divi jātnieki līdz maršruta beigām apsteidza Latvijas
duetu – 48,99 sek. Uzvarēja Nīderlandes pārstāvis Maikls van
der Vleutens ar zirgu VDL Groep
Eureka (46.59 sek). Kopā maršrutā startēja 46 dalībnieki.

jau ļoti detalizētas ir dažādas
nianses – maksājumi, izdevumi.
Mēs šobrīd neesam gatavi apspriest šādus jautājumus. Viņi
man deva atbildi, ka piekrīt
manam piedāvājumam kopā
rīkot meistarsacīkstes Šī vienošanās mums ir vajadzīga, lai mēs
varam oficiāli paziņot par sadarbību. Šobrīd tas viss ir nedaudz
ievilcies, bet domāju, ka mēs to
tuvākajā laikā sakārtosim.”
LHF prezidents atzina, ka
Dānijai liels plūss ir tas, ka tās
valdība ir ļoti ieinteresēta meistarsacīkšu rīkošanā, kamēr Latvijā situācija ir krasi pretēja.
”No Latvijas valsts puses intereses nav nekādas, un tas mani
ļoti uztrauc. Tāpēc esmu sācis domāt, vai Latvijai vajag pasaules
meistarsacīkstes. Tas ir valsts interesēs. Valstij tas ir labs imidžs, jo
vēsturē paliks uz simtiem gadu.
Taču šobrīd ir līdzīgi, kā bija
pirms pasaules 2006. gada meistarsacīkstēm, kas notika Rīgā.

Vasiļevskis
tomēr startēs
Kristaps Neretnieks distancē

Pēc sacensībām Kristaps Neretnieks stāstīja:
”Ļoti patīkami startēt kopā ar
pasaules vadošajiem jātniekiem,
prieks, ka varam ar viņiem arī
konkurēt. Mums bija neierasti
interesantas un aizraujošas cīņas
par godalgotajām vietām katrā
maršrutā. Lai uzvarētu, mums
vēl ir daudz jāstrādā un jāmācās,
tomēr sapratām, ka tas nav nekas
nereāls.”
Kristaps Neretnieks pasaules
konkūristu reitingā FEI Rolex
Ranking šobrīd ieņem 176. vietu,
sportists startē ar Krievijas zirgaudzētavas Westfalen – Swit zirgiem. Pasaules kausa izcīņas
Centrāleiropas zonas kopvērtējumā Neretnieks šobrīd ir
ceturtajā vietā.
***

Lipmana sarunas
ar dāņiem
Latvijas valdība neizrāda nekādu interesi par iespēju 2017.
gadā kopā ar Dāniju rīkot pasaules hokeja meistarsacīkstes,
tāpēc Latvijas Hokeja federācijas
(LHF) prezidents Kirovs Lipmans
intervijā portālam Delfi atklāja,
ka viņš sāk domāt par atteikšanos
no turnīra rīkošanas. Iepriekš
tika ziņots, ka Lipmans jau esot
vienojies ar Dānijas hokeja amatpersonām par meistarsacīkšu kopīgu rīkošanu 2017. gadā.
Lipmans stāstīja: ”Bijām Kopenhāgenā, kur tikāmies ar Dānijas
hokeja federācijas prezidentu, ģenerālsekretāru un juristu. Praktiski mēs vienojāmies, bet tā nav
tik vienkārša lieta. Mēs bijām
norunājuši, ka pagaidām nekonkretizēsim visādas nianses, jo to
mēs varēsim darīt tad, kad mums
piešķirs tiesības rīkot meistarsacīkstes. Pagaidām vēl nav piešķirtas šīs tiesības. Šobrīd mums
vajag principiāli vienoties, vai
mēs kandidēsim kopā vai ne.
Detaļu izrunāšanai mums būs
laiks – pieci gadi.
Dāņi mūs nedaudz pārsteidza
un atsūtīja līgumprojektu, kur

Pēc neveiksmes Londonas Olimpiskajās spēlēs viens no labākajiem Latvijas šķēpmetējiem Vadims Vasiļevskis žurnālistiem
paziņoja, ka pēc sezonas beigs
sportista karjēru, un ilgu laiku ar
šādu apņēmību arī dzīvoja. Tagad
kļuvis zināms, ka viņam, visticamāk, tomēr izdosies iekļūt Latvijas Olimpiskās vienības (LOV)
B sastāvā, iegūstot financējumu
nākamajam gadam. Vasiļevskis pagājušajā gadā sasniedza ceturto
labāko rezultātu pasaulē (86,50 m),
kas atbilst LOV B kritērijiem.
Latvijas vieglatlētikas izlases
treneris Edvīns Krūms stāstīja,
ka viņš runājis ar Vasiļevski un
viņš esot apņēmības pilns startēt,
vēloties sevi pierādīt. Sabiedrība
to uzņemšot saprotoši.

Hokejs
Latvijas klubs Rīgas Dinamo
Kontinentālās hokeja līgas meistarsacīkšu spēlē Liepājā pārtrauca
piecu spēļu zaudējumu seriju, ar
rezultātu 6:3 (2:2, 3:1, 1:0) pārspējot līgas pastarīti Jekaterinburgas
Avtomobiļist. Līdz ar to Latvijas
vienība pārtrauca piecu spēļu
zaudējumu seriju. Rīdziniekiem
šī bija arī pirmā uzvara pamatlaikā
šajā sezonā ārpus Arēnas Rīga.
Tomēr nākamajā spēlē pret
Maskavas Dinamo rīdzinieki atkal zaudēja ar rezultātu 1:3 (0:1,
0:0, 1:2).

Basketbols
Latvijas klubs VEF Rīga Vienotās basketbola līgas (VBL) meistarsacīkšu spēlē izbraukumā ar
93:96 pagarinājumā zaudēja Krasnojarskas Jeņisej vienībai. Krievijas. VEF Rīga komandā visvairāk
punktu – 23 guva Ērls Roulends,
21 punktu pievienoja Kristaps
Janičenoks.

Futbols
Latvijas futbola izlases dalībnieks Artjoms Rudņevs Vācijas
Bundeslīgas meistarsacīkstēs spēlē
pret Augsburg guva vārtus. Viņa
pārstāvētā vienība Hamburger
SV uzvarēja ar 2:0.
P. Karlsons

