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Jānis Janavs (pirmais no kreisās) kopā ar kollēgām Emmy balvu 
pasniegšanas ceremonijā

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

URNU IZVADE un DIEVKALPOJUMS
BRĀĻU KAPOS KATSKIĻOS

SVĒTDIEN, 2013. G. 13. OKTOBRĪ
Tuvāku informāciju skatiet LAIKS 21.-27. septembŗa avīzē

Brāļu kapu pārvalde

www.latvianmemorialpark.org
epasts: info@latvianmemorialpark.org

Par izcila mākslinieciska no -
formējuma radīšanu telekom-
panijas FOX reālitātes šovam 
„Master Chef” Emmy balvu, kam 
augsts strptautisks prestižs, sa  ņē-
mis talantīgais latviešu izcelsmes 
mākslinieks un architekts Jānis 
Janavs, kuŗa ģimene arvien bijusi 
ļoti aktīva latviešu sabiedrībā Lo  s-
 andželosā. Viņš ir veidojis māk-
sli niecisko noformējumu dažā-
diem televīzijas šoviem, mūzik-
liem, reālitātes, sarunu, spēļu, arī 
Džimija Kimmela slavenību in -
terviju šovam un vairākām balvu 
pasniegšanas ceremonijām. Šī ir 
Jāņa septītā nominācija balvai un 

Vēl viens latvietis saņem 
Emmy balvu!

ASV atklāta izstāde „Rīga un Vašingtona: 
jūgendstila un spāņu stilu salīdzinājums 

privātajos namos”

pirmā uzvara.  
Tagad ir četri latvieši, kuŗi sa -

ņēmuši nozīmīgo ASV televīzijas 
balvu Emmy. Pirmais to ieguva 
mākslinieks Čārlzs Straumers 
1960. gadā par vizuālo nofor mē-
jumu TV seriālam „The Untouch-
ables”. 2001. gadā to saņēma 
Losandželosā dzīvojošā latviešu 
komponiste Lolita Ritmane par 
mūziku un aranžējumiem tele vī-
zijas filmām. Bet 2009. gadā par 
meistarisku kadru montāžu TV 
reālitātes šovam „Project Runway” 
tika apbalvots Māris Bērziņš. 
2013. gads ir Jāņa Janava lielās 
veiksmes gads. Apsveicam!

Kanadā Valsts prezidents 
An dris Bērziņš tikās ar Ontario 
leitnantgubernātoru Deividu 
Onleju un Kanadas valdības 
pārstāvi apakšpalātā Pīteru 
Van lounu. Bērziņš pateicās Ka -
nadas amatpersonām par Lat-
vijai un tās pavalstniekiem 
sniegto atbalstu gan pēc Otrā 
pasaules kaŗa, gan arī šobrīd, 
uzsveŗot, ka Kanada kā sa  dar-
bības partnere Latvijai ir ļoti 
nozīmīga.

Latvijas un Kanadas divpu-
sējās attiecības stiprina aktīvā 
Kanadas latviešu kopiena, kuŗu 
pārstāv Latvijas Nacionālā ap -
vienība Kanadā. Šī ir viena no 
lielākajām latviešu emigrācijas 
kopienām, kas apvieno vairāk 
nekā 20 tūkstošu biedru. Uz  ru-
nājot Toronto latviešus, Valsts 
prezidents teica: „Redzot šeit 
visus jūs, es varu teikt, ka Lat-
vija savulaik ir pazaudējusi 
daudz stipru cilvēku. Tagad Lat-
vijai ir pienācis ļoti izšķirīgs 
brīdis un jūsu dzīves pieredze 
būs nozīmīga, lai Latvija varētu 
pastāvēt mūžu mūžos.”

Sakot atbildes uzrunu Latvi-
jas goda konsuls Toronto Imants 
Purvs pauda pateicību un pa -
tiesu gandarījumu par Valsts 
prezidenta viesošanos Kanadā 
un sarunām ar Kanadas aug-
stākajām amatpersonām.

Montrealā Valsts prezidents 
tikās ar uzņēmuma Bombardier 
vadību un pārrunāja Latvijas 
turpmākās sadarbības iespējas 
ar vienu no pasaulē lielākajiem 
lidmašīnu un vilcienu ražotā-
jiem. Savukārt Bombardier pre-
zidents Pjērs Boduāns, apsvei-
cot Latvijas prezidentu ar iera-
šanos uzņēmumā, atklāja, ka šī 
ir ļoti īpaša nedēļa gan uzņē-
mumam, gan vienam no tā 
klien tiem – nacionālajai lidsa-
biedrībai airBaltic, kas 2012. ga -
da beigās ir noslēgusi līgumu 

Valsts prezidenta vizīte Kanadā un ASV
Valsts prezidents Andris Bērziņš darba vizītē Kanadā un ASV

par desmit jaunu Bombardier 
CS300 tipa lidmašīnu iegādi. 
Valsts prezidents pirmo izmē-
ģinājuma lidojumu noskatījās 

valsts labā.
Pēc tam Valsts prezidents de -

vās uz Vašingtonas universitāti 
(Sietlas pilsētā), kur iepazinās 

Vašingtonas universitātes apmeklējums

video ieraksta versijā.
Montrealas latviešu centrā 

Valsts prezidents tikās ar tau-
tiešiem. Savā uzrunā viņš teica: 
“Mūsu izdzīvotspēja ir bijusi 
mums nepieciešama un izšķi-
rīgi nozīmīga cauri gadsim-
tiem. Iepriekšējā gadu simtā tā 
ir bijis vismaz trīs reizes. Tāpēc 
mēs protam pieņemt atbildīgus 
lēmumus un visi kopā iet droši 
dzīvē uz priekšu.”

Beidzot darba vizīti Kanadā, 
Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš ieradās ASV, Sietlā, kur 
Latviešu namā tikās ar tau tie-
šiem. Bija ieradušie vairāki 
simti dažādu paaudžu cilvēku. 
Uzrunā prezidents uzsvēra, ka 
gan Kanadas apmeklējuma laikā, 
gan ASV viens no viņa svarī gā-
kajiem mērķiem ir satikt tau-
tiešus, iepazīstināt ar situāciju 
Latvijā, kā arī aicināt ikvienu, 
kas vēlas, dot savu ieguldījumu 
Latvijas izaugsmē un valsts nā -
kotnē, dalīties ar savu uzkrāto 
pieredzi un zināšanām Latvijas 

ar Baltijas valstu valodu studiju 
iespējām. Bērziņš iepazinās ar 
mācību materiāliem, kas plašā 
klāstā pieejami universitātes 
bibliotēkā. Kopumā šobrīd bib-
liotēkas krājumos ir ap 12 tūk-
stošiem grāmatu, kā arī filmas 
un periodiskie izdevumi. Šai 
bibliotēkai ir cieša sadarbība ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Nozīmīgs ir arī fakts, ka Va  šing  -
tonas universitāte ir šādiem 
materiāliem visbagātākā ASV 
un ievērojami apsteidzot citas 
universitātes.

Tās krājumi visvairāk pa  pil-
dinājušies tieši laikā pēc Lat-
vijas, Igaunijas un Lietuvas val-
s  tiskās neatkarības atgūšanas. 
Turklāt Latvijas mantojums ir 
visapjomīgākais Baltijas valstu 
vidū. Deviņpadsmit gadu laikā, 
kopš izveidota Baltijas valstu 
valodu studiju programma, to 
absolvējuši vairāk nekā 170 
studenti, kas speciālizējušies 
latviešu, igauņu un lietuviešu 
valodā, literātūrā un kultūrā.

Augsto technoloģiju uzņē-
mumā Microsoft Valsts prezi-
dents ar tā vadības pārstāvjiem 
pārrunāja uzņēmuma iesaisti 
Latvijas bibliotēku tīkla attīs-
tībā un Latvijas izglītības sis-
tēmas pilnveidošanā. 

Valsts prezidenta Andŗa Bēr-
ziņa vizītes programmā bija 
piedalīšanās ANO Ģenerālās 
asamblejas 67. sesijas atklāšanā 
un ANO ģenerālsekretāra Bana 
Gimuna darba pusdienās. An -
dris Bērziņš ANO 25. septembrī 
teica uzrunu, kas skāra dažādas 
temas, ieskaitot aktuālos noti-
kumus pasaulē.

Latvijas vēstnieks Amerikas 
Savienotajās Valstīs Andris Ra -
zāns ar kundzi Guntu Razāni 
17. septembrī atklāja izstādi 
„Rīga un Vašingtona: Jūgendstila 
un spāņu stilu salīdzinājums pri-
vātajos namos”. Izstādes atklāšanā 
piedalījās profesors, architekts 
Jānis Krastiņš, Smithsonian In   sti-
tution mūzeja pārstāve Amy Bal l-
ard, ASV Kongresa bibliotēkas 
Architektūras centra direktors C. 
Ford Peatross, Rīgas Jūgendstila 
mūzeja vadītāja Agrita Tipāne, 
Rīgas domes Kultūras iestāžu 
apvienības vadītāja Zanda Ķer-
galve, kā arī daudzi citi archi-
tektūras profesionāļi Vašingtonā.

Izstāde tapusi vēstniecības ēkas 
jeb Alice Pike Barney Studio 
House 110 gadu jubilejā. Izstādē 
tiek salīdzināta Latvijas vēstnie-
cības ASV ēka ar ēku Alberta ielā 
12, kas ir mājvieta Rīgas Jū  gend-
stila mūzejam. Abas ēkas 1903. ga -
dā celtas kā privātās rezidences, 
kuŗās bijušas mākslas studijas. 
Alice Pike Barney Studio House ir 

viena no ASV reģistrētajām vēs-
turiskajām vietām, un tās sākot-
nējā īpašniece Alice Pike Barney 
bija 20. gadsimta Vašingtonas 
mākslas patronese. Uz izstādes 
laiku vēstniecības ēkā ir nogā  dāti 
autentiskie Alice Pike Barney 
piederošie krēsli no Gary Thomas 
Scott privātās kollekcijas, kas tika 
pārdoti izsolē, pirms Latvijas 
valsts iegādājās ēku vēstniecības 
vajadzībā 2001. gadā.

Lai populārizētu Rīgu par 
2014. gada Eiropas kultūras gal-
vaspilsētu, izstādē plašāk ap  ska-
tīta nacionālā romantisma stilā 
projektētā Konstantīna Pēkšēnā 
privātā rezidence Alberta ielā 12, 
kur atradās gan viņa architekta 
birojs, gan mājvieta, gan vēlāk 
arī Jaņa Rozentāla mākslas stu-
dija. Ēkas projekta izstrādē 
piedalījies arī architekts Eižens 
Laube. 1997. gadā UNESCO 
pasaules mantojuma sarakstā 
Rīga atzīta par Eiropas pilsētu, 
kur visblīvāk būvētas jūgendstila 
ēkas.
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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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 139.00; 
6 mēn. US $ 80.00; 3 mēn. US $ 48.00.

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543 e-pasts: rasma@laiks.us,

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 727-953-6313, fax. 727-286-8543, 

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

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

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

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 48.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 80.00
                                                1 gadam.............ASV $ 139.00
Gada abonenti saņems bez maksas:
    1) sešus JAUNO LAIKS pielikumus;
    2) gada beigās – nākamā gada Laika mākslas kalendāru
Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $230.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $125.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $240.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $25.00
Kanadā gadā...............ASV $30.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Izbaudīsim braucienu bez 
skursteņa dūmiem un palīdzēsim 

ar burām kā matrozim

Varbūt jūs zināt?
Meklējot tīmeklī senas ēkas 

vēsturi Alūksnē, Brūža ielā 8 un 
tās bijušo īpašnieku dzīves ce -
ļus, nokļuvu līdz jūsu laikrak-
stam. Arī laikrakstā Laiks 
izdevās ko jaunu uzzināt.

Šobrīd esmu uzņēmies rūpes par 
šīs ēkas glābšanu no bojā ejas un 
vēlos uzzināt par tās bū  vēšanu, 
izmantošanu un citu svarīgu in -
formāciju. Tāpat man svarīga ir 

bijušo īpašnieku vēsture, dzīves-
stāsti. Izņēmums ir padomju lai  ki 
un pēdējo 15 gadu īpašnieks, 
kuŗš pienācīgi nerūpējās par to. 

Man zināmā informācija: 
1. Īpašumtiesības uz šo ēku 

Latvijā atjaunoja apmēram 
1995. gadā Hedda Anšmits de 
Matute. Laikraksta Laiks 1960. 
gada publikācijā par 140 000 
dolaru laimestu pieminēta kāda 
Hedda de Matute Gomez.

Heddas māte Benita Anšmits 

Vai taisnība 
uzvarēs?

Mēs, vecie Daugavas Vanagi 
Latvijā, biedri no dažādām DV 
nodaļām, ar interesi lasījām 
jūsu laikrakstā aprakstu par 
SPRĪDĪŠU nometni, kā arī 
Aivara Sinkas un Veltas Matules 
atklātās vēstules DV īpašuma 
„Apneri” sakarā.

Bijām pārliecināti, ka beidzot 
sāks risināt šo sasāpējušo jau-
tājumu. Tomēr turpmākajos laik-
raksta numuros nekas nesekoja. 
Vai tiešam ne Kalvāns, ne viņa 
“Sprīdīša draugu” kompanija – 
neviens paskaidrojuma rakstu  
neiesūtīja? Vai no ārzemju DV 
nodaļām nebija nevienas vēs-
tules?

Redaktores kundze! Kā mi -
nēju iepriekš, mēs esam ieinte-
resēti: “Vai taisnība uzvarēs?”

Vēlot veiksmi – 
Ausma Līdumniece, 

DVL Baldones nod. 
priekšsēde

(dzim. Ellenberga), kā noprotu, 
ir bijusi mājas īpašniece Latvijas 
laikā.

2. Dažas vēsturiskas fotografi-
jas, kas uzņemtas laikā no 1923. 
līdz 1975. gadam. 

3. Iespējams, ēkā kādu laiku ir 
bijusi Alūksnes Miertiesa. 

Līdz šim izmantoju tīmekļa 
resursus. Kad radīsies iespējas, 
mēģināšu meklēt informāciju 
Latvijas valsts archīvos. 

Mans lūgums – varbūt ar laik-
raksta starpniecību iespējams 
atrast Benitas Anšmits radinie-
kus vai citas personas, kam ir 
saglabājušās atmiņas, foto par 
šo ēku un tās vēsturiskajiem 
īpašniekiem? 

Ar cieņu, 
Aivars Ezeriņš, Alūksnē

Mans tālrunis +371 
26430555 

e-pasts: rs4rs4@gmail.com
Informāciju lūdzam sūtīt arī 

uz Laika redakciju.

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) Latvijā ir 
izdevusi ārsta un sabiedriskā 
darbinieka Klīvlandē, ASV, Dr. 
Viktora Strauba grāmatu ”Lat-
viešu ārsta dzīve Amerikā”. 
Grāmata 248 lappusēs aptveŗ 
ārsta dzīvi no 1952. gada līdz 
1990. gadam ASV. Pēc aktīvās 
ārsta prakses izbeigšanas viņš 
turpina darboties ārstniecības 
laukā daudzās kapacitātēs, se -
višķi sadarbībā ar Latviju. Reti 
kāds latviešu ārsts ārzemēs ir 
aprakstījis dzīvi tik sīki tās 
daudzajos aspektos, ikdienā sa -
skaroties ar pacientiem un sa -
biedrību, vispārīgi un specifiski, 
daudzu gadu tecējumā.

Grāmatu var pasūtināt pie 
Dr. J. J. Dimanta, Jr., 2330 Inns-
bruck Parkway, Minnea polis, 
Minn. 55421-2068, USA., e-pasts: 
dimants@hotmail.com. Grā ma-
tas cena ir $ 25.00 ar pie sūtīšanu 
ASV, bet Kanadā $ 27.00. Čeks 

Iznākusi Dr. Viktora Strauba grāmata
”Latviešu ārsta dzīve Amerikā”

rakstāms šādi: ”LĀZA” ar atzīmi 
„donation” un kopā ar pasūti-
nājumu nosūtāms uz augšā 
minēto adresi. Pēc izdevumu 
segšanas atlikums tiks izman-
tots Latvijā medicīnu studējošo 

jauniešu stipendijām.
Šīs grāmatas izdošana ir 

LĀZAs dāvana Dr. V. Straubam 
viņa 95 gadu dzimšanas dienas 
atcerē š. g. 1. maijā kā velte par 
darbu profesionālā un sabied-
riskā laukā. Būsim atsaucīgi un 
lasīsim šo grāmatu, smelsimies 
dzīves atziņas un ņemsim pie-
mēru no viņa, ka ar neatlaidību, 
pārliecību un darba mīlestību 
tik daudz ko var paveikt, pār-
varēt un sasniegt. Neprasīsim, 
ko LĀZA mums var dot, jo 
LĀZA – tie esam mēs paši. Cik 
mēs esam aktīvi un atsaucīgi 
kopējā darbā, tik stipra būs 
LĀZA. Nekad neesam mērījuši, 
cik daudz ko LĀZA dara vai 
nedara. Mēs esam pie lāgojušies 
mainīgajiem apstāk ļiem ārst-
niecībā un sabiedrībā un vadī-
jušies pēc atsaucības no 
kollēģiem.

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.,
LĀZAs valdes priekšsēdis



LAIKS 32013. ga da  28. septembris – 4. oktobris

Reiņa Zariņa diska vāciņš

Reinis Zariņš ar ģimeni

LAIKA mākslas kalendārs 2014
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 114 4th Ave NW, Largo, FL33770.

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.
Čeku rakstīt uz Laiks, Inc.

2014. 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 ...................................................................................................

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

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

Kādā augusta pēcpusdienā  
Latvijas Radio skaņu ierakstu 
studijā notika Jāzepa Vītola 
klavieŗmūzikas diska atvēršana. 
Starptautisko atzinību guvušais 
pianists Reinis Zariņš, kuŗš ar 
ģimeni tagad dzīvo Londonā, 
koncertēja Latvijā un Radio 
Klasika tiešraidē spēlēja skaņ-
darbus no jaunā mūzikas tvarta 
„JĀZEPS VĪTOLS – WORKS 
FOR SOLO PIANO”. Mūziķis 
pats veidojis skaņdarbu atlasi, 
diskā ietverti Jāzepa Vītola skaņ-
darbi, kuŗu vidū gan “Desmit 
latviešu tautasdziesmas: mazas 
parafrazes klavierēm, op. 29” un 
“Variācijas par latviešu tautas- 
dziesmas temu, op. 6” (par “Ej, 
saulīte, drīz pie Dieva” temu, 
1891), gan “Astoņas miniatūras 
klavierēm, op. 68” (1927/1928), 
“Nemelancholiska polka, op.43, 
nr. 3” (1913), “Valsis – kaprize” 
(1897), “Prelīde op.10, nr. 1” 
(1893), “Sonatīne op. 63” (1926), 
gan arī skaņdarbi “Pie jūras, op. 
43, nr. 1” (1913), “Viļņu dziesma” 
(1909) un “Šūpuļdziesma op. 43, 
nr. 2” (1913).

Latvijas Avīzes 10. septembŗa 
recenzijā lasām: “Jāzepa Vītola 
150. dzimšanas dienas atceri 
izcili iezīmē britu skaņu ierakstu 
kompanijas Schamps Hill Records 
izdotais disks ar Londonā dzī-
vojošā pianista Reiņa Zariņa 
ieskaņoto Jāzepa Vītola klavieŗ-
mūzikas izlasi. Šis ieraksts ir 
spoža latviešu mūzikas intelek-
tuāļu iemirdzēšanās pie starp-
tautiskām debesīm. (..) pāri vi -
sam dominē pianista spēja atklāt 
gan mūzikālas domas pašvērtību, 
gan Vītola personības īpašo 
starojumu.”

Saruna ar Reini Zariņu notika 
pēc koncerta Radio studijā.

Rit komponista Jāzepa Vītola 
150. jubilejas gads. Kas moti-
vēja tevi ierakstīt J. Vītola 
klavieŗmūziku?

Patiesību sakot, nav jau tāds 
Vītola klavieŗmūzikas disks jeb-
kad iepriekš tapis. Arī platēs vai 
citur nav iepriekš tik daudz 
Vītola klavieŗdarbu vienviet 
likts, daži pat, kā šķiet, vispār nav 
bijuši līdz šim ierakstīti. Tātad  
šis nav „kārtējais”, bet pirmais 
tāds notikums. Turklāt, izlasoties 
cauri it visai Vītola klavieŗmūzi-
kai, aptvēru, ka mans viedoklis 
par šī vīra daiļradi bijis gaužām 
šaurs, ka ir tik daudz kā „citāda”, 
ko neviens tā arī neiepazītu, ja es 
neierakstītu.

Gatavojoties šim ierakstam 
un studējot skaņdarbus, tu 
rakstīji dienasgrāmatu, par to 
lasām žurnālā “Mūzikas saule”. 
Vai šī pašanalīze vienmēr  rak-
sturīga tavai darba gaitai? 

Godīgi sakot, tā ir pirmā reize, 
kad, diska idejas autores Ināras 
Jakubones mudināts, pierakstīju 
savas domas gatavošanās laikā. 
Bet darba procesā es vienmēr 
lietoju arī  intelektu, vienkārši 
citreiz nepierakstu savas domas. 
Tas viss un simtkārt vairāk iziet 
caur mani, lai nonāktu pie tā 
galarezultāta, ko dzird un redz 
publika. Es dažreiz pat gribētu 
intereses pēc censties izrunāt 
vārdos visu to, ko domāju darba 
procesā, – tik daudz lēmumu ik 
mirkli, pašam taisni jābrīnās. 

Reinis Zariņš dāvā mums Jāzepa Vītola klavieŗmūziku
Daces Micānes Zālītes saruna ar pianistu Reini Zariņu

Kad iznāk mācīt otram, katru 
domu nākas noformulēt vārdos, 
demonstrēt, paiet tik daudz laika. 
Bet, kad strādāju pats, viss no  -
risinās tik zibenīgi. Tomēr zinu 
arī slavenus mūziķus, kuŗi strādā 
tikai intuitīvi, ļaudamies izjūtām 
vien. Un nav ne vainas. Katram 
galva strādā citādi.

Kādam klausītājam mūzikas 
ieraksts domāts un kur to varēs 
iegādāties – tīmeklī, veikalos?

Ceru, ka šo disku klausīsies 
gan Jāzepa Vītola pazinēji, gan 
tie, kas viņu nepazīst, gan tie, kas 
vienmēr klausās klasisko radio, 

vēkiem. Tā kā pašlaik neesmu 
nevienas koncertaģentūras pa -
spārnē, pats arī nodarbojos ar 
organizatoriskajām lietām. Tas 
ļoti nogurdina. Savukārt brīžos, 
kad koncertu nav un tuvākajā 
mēnesī nav arī paredzēti, grib 
pārņemt nedrošība un bailes. 
Tāda šī neparedzamā profesija 
nu ir. Bet šī neziņa par nākamo 
mēnesi un gadu mūs visus trenē 
pieaugt attiecībās ar Dievu. Jo 
nākas iemācīties paļauties uz 
Viņa gādību. Kad viss rit, kā 
plānots, un darbs garantēts, pa -
ļaušanās nav nepieciešama, jo 

gan tie, kuŗi to ieslēdz tik pare-
tam. Mūzika ir ļoti pieejama, 
romantiska, samērā latviska, pa -
teicoties tautasdziesmu temām, 
krāsaina un daudzveidīga. Diska 
bukletā arī iekļauts iespaidīgs 
raksts par Vītolu un par izvē lē-
tajiem darbiem – gan latviski, 
gan angliski. Disks ir nopērkams 
amazon.com lapā un citviet, kā 
arī lejupielādējams no Champs 
Hill Records mājaslapas. Veikalos 

viss jau ir. Bet, kad nav, tikai tad 
mēs patiešām mācāmies. Citiem 
vārdiem, grūtības nav Dieva 
sods, bet itin bieži pat svētība.

Šī Latvijas vasara iezīmējas ar 
tavu mūzicēšanu Cēsu festivālā. 
Kā jūties Latvijas kultūras 
dzīves kontekstā?

Esmu ļoti laimīgs, ka varu 
piedalīties Latvijas kultūras dzīvē 
tik bieži un tik neierobežotā 
veidā! Acīmredzami mana atra-

vēlos, ir vienreizēja! Es nu varu 
būt es pats! Kāda žēlastība!

Kādas ir tavas atziņas par 
Dziesmu un Deju svētkiem, 
koŗa mūzikas koncertu ”Līgo”  
– tautas garīgās saslēgšanās 
kulmināciju, kad pazuda dis-
tance strap koristu tūkstošiem 
un klausītājiem?

Vienīgais koncerts, kuŗu re  dzē-
jām un dzirdējām, bija noslēguma 
koncerts. Vienotības sajūta bija 
tāda iepriekš neizjusta, patiešām. 
Cik skaisti gan var būt latvieši! – 
tādas ir manas pārdomas. Skaisti 
ne vien savos tautastērpos un vai -
nagos, bet skaisti sirdī. Kaut nu 
šis vairs tikai atmiņās dzīvojošais 
notikums palīdzētu daudziem 
apzināti kultivēt šo skaistumu 
ikdienas izaicinājumos, kad iera-
dums sauc atpakaļ savtīgumā!

Kāds būtu tavs padoms jau-
najiem censoņiem, kas vēlas 
savu nākotni saistīt ar izpil-
dītājmākslu?

Kā jau iepriekš teicu, tā ir 
gaužām neparedzama profesija. 
Var gadīties, ka nopelni daudz 

naudas, bet, piemēram, ar 365 at -
kārtotām mūzikla izrādēm gadā. 
To panest daudzi nespēj. Vai arī 
pelnīt tā, ka nevar pat galus 
savilkt un jālūdz aizdevumi, 
tomēr darot tieši to, ko pašam 
gribas. Kā notiks, to nu neviens 
nevar zināt. Bet, ja motivācija 
uzstāties nav balstīta tikai naudā 
vai citā nestabilā lielumā, citiem 
vārdiem, ja motivācija ir balstīta 
uz stipra pamata, tad tas ceļš ir 
jāiet. Galu galā –  ja Dievs dāvanu 
ir devis, tad tā ir jālieto Viņa 
godam.

Tu esi trīs bērnu tēvs; biju 
aizkustināta, satiekot Doma lau -
kumā tavu dzīvesbiedri Ligitu 
ar mazo Esteri uz rokām. Kādus 
spēka punktus tev sniedz ģi -
mene un bērni Estere, Arella 
un Gvido?

Tas, kas es šodien esmu, esmu 
tikai kopā ar savu ģimeni. Bez 
viņiem es būtu cits cilvēks, 
daudzkārt nabagāks. Es spēlēju, 
kā es spēlēju, tikai tāpēc, ka man 
ir viņi. Bez viņiem, var gadīties, 
neviens mani negribētu  dzirdēt.

un uz ielas to gan visdrīzāk ne  -
varēs nopirkt, jo izdevējkom pa -
nija darbojas galvenokārt tīmeklī. 
Rīgā gan dažviet to var atrast.

Tavi pašreizējie dzīves un 
mūzikas izaicinājumi?

Kad koncertu daudz un katrā 
cita programma, tad ir grūti visu 
pagūt pienācīgi sagatavot un 
vienlaikus veltīt kvalitatīvu laiku 
savai ģimenei un arī citiem cil-

šanās Londonā Latvijas organizā-
toriem arvien mazāk izskatās kā 
šķērslis, un tāpēc es tieku aicināts 
tik daudz. Jo īpaši esmu laimīgs 
satikt Latvijas publiku, kuŗa mani 
redz un dzird pavisam citādi 
nekā citu valstu publika – starp 
mums ir izveidojies kaut kas ļoti 
personisks. Arī tā brīvība, kas 
man ir dota, ka varu izvēlēties 
darīt tieši to un tā, kā es pats to 
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Šodien ir 
piektdiena , 
13. septem-
bris. Kādreiz 
to uzskatīju 
par dienu, kad 
kaut kas ne -
veiksies, bet 
šoreiz ir pa -
visam citādi. 

Atkal esmu uzaicināta uz Latvijas 
Bērnu fonda (LBF) biroju, kur 
man Amerikas latviešu apvie-
nības vārdā jāpasniedz septiņām 
latviešu daudzbērnu ģimenēm 
paredzētais atbalsts. Šoreiz man 
līdzi nāk māsa Mundrīte ar pilnu 
koferi mīksto rotaļlietiņu, ko 
viņa darina pati.

Sākums ir noteikts divos dienā, 
un pusdivos pie mūsu durvīm 
apstājas automašīna un izskatīgs, 
laipns jauneklis mūsu dzīvoklī 
paņem smago koferi. Aizvedis 
mūs kā daždien svarīgas perso-
nas, viņš koferi LBF mītnē atkal 
uznes augšā. Tur saaicinātas sep-
 tiņas ģimenes, Mēs esam iera-
dušās mazliet pirms laika. Kā vien-
mēr, mūs mīļi sagaida viceprezi-
dente Vaira Vucāne un ieved LBF 
vadītāja Andŗa Bērziņa birojā, jo 
vēl jāpagaida pāris ģimeņu.

ALAs „Sadarbība ar Latviju” 
(SAL) nozares vadītājs, sirds un 
dvēsele Ēriks Krūmiņš jau 
iepriekš man bija atsūtījis infor-
māciju, un es zinu, ka ar šo sū -
tījumu ALAs palīdzība Latvijas 
ģimenēm, 1994. gadā iesāktais 
projekts „Drošais tilts” ir pār snie-
dzis divu miljonu dolaru robežu 
un ir palīdzēts neskaitāmām 
daudzbērnu ģimenēm. Šodien 
ataicinātās septiņas ģimenes di -
vus gadus ik mēnesi saņems 360 
dolaru lielu atbalstu. Latvijas 
naudā tas ir gandrīz 200 latu, un 

Astrīda Jansone

Paveiktu darbu vienmēr ir 
ārkārtīgi grūti novērtēt. Reizēm 
paveiktā iznākums šķiet apmie-
rinošs, taču tas tiek negaidīti 
margināli nokritizēts. Citreiz – 
gluži pretēji – iznākums neap-
mierina pašu darba darītāju, bet 
brīnumainā kārtā tiek augstu 
novērtēts vai pat pārvērtēts. Teju 
vai neticamās ziņas par Imanta 
Ziedoņa piemiņas stipendijas sa -
ņemšanu pirmajā mirklī uztvēru 
ar dalītām jūtām. Šāda mēroga 
ievērība un cieņa gan no kollēgu 
un Latvijas Universitātes Hu -
mānitāro zinātņu fakultātes mā -
cībspēku puses, gan arī no sti-
pendijas dibinātāju, ziedotāju un 
Vītolu fonda puses šķiet ne  pel-
nīta, un tomēr tās iegūšanai ir 
gan konkrēts, gan simbolisks 
pamatojums.

Absolvējot vidusskolu, izvirzīju 
sev visnotaļ romantisku mērķi – 
kļūt par kaismīgu literātūr zināt-
nieku. Ir nepārprotami skaidrs, 
ka pēdējos gados vai ik dienas 
esmu bijis un joprojām esmu 
ceļā uz literātūrzinātni, savukārt 
kaismi bieži vien pārmāc prak-
tiski trūkumi, citiem vārdiem, 
arvien lielāka savu spēku un 
spēju ierobežotības apzināšanās. 
Fakts, ka esmu pirmais Imanta 
Ziedoņa piemiņas stipendijas 
ieguvējs, iezīmē gan neizsakāmu 

Jaunumi Vītolu fondā
Rudens ziedētprieks

Nu jau pāri diviem miljoniem!

godu, gan tikpat lielu atbildības 
slogu. Rodas pat vēlme citēt 
Ziedoni un izsaukties: Puikas, šis 
brauciens būs tāls un smags! Mo -
tocikla stūre nu ir manās ro  kās, 
savukārt pati stūrēšana nozīmē 
atbildību latviešu literātūras, 
kultūras mantojuma, filoloģijas, 
Imanta Ziedoņa vārda un per-
sonības, bet visbeidzot – pašam 
savā priekšā. 

Imantu Ziedoni esmu saticis 
tikai vienu reizi mūžā. Tas bija 
1997. gada 11. septembrī, kad 
dzejnieks viesojās Jūrmalas Al  -
ter nātīvajā skolā. Toreiz no I. Zie-
doņa saņemtais, ar manu tintes 
pildspalvu rakstītais autografs 
visus šos gadus ir bijis rūpīgi 
noglabāts atmiņu lādītē. Tagad, 
sešpadsmit gadus vēlāk, kad 
esam zaudējuši vienu no mūsu 
tautas lielākajiem dižgariem, 
vaicāju sev – ko gan nozīmē 
pieminēt Imantu Ziedoni? Vai 
pieminēšanai ir pietiekami tikai 
ar siltām atmiņām, asociāciju 
ķēdes līkločiem, kas izveidojušies 
ilgu gadu laikā, lasot un pārlasot 
I. Ziedoņa tekstus? Vai var pietikt 
ar aizsāktā studiju darba vēl jo 
mērķtiecīgāku turpināšanu?

Tiktāl, cik jābilst par stipendi-
jas saņemšanas simbolisko pusi, 
varētu atsaukt atmiņā gadījumu, 
kad Imants Ziedonis Ausmai 

Kantānei dāvāto plīša lāci no -
dēvējis par Andreju Upīti un 
piekāris tam saņemtos padomju 
ordeņus. Bet šoreiz plīša lācis, 
izrādās, ir visīstākais laimes lācis. 
Tieši ar Andreja Upīša daiļrades 
spītīgu un savrupu pētniecību 
iekļuvu plašākā zinātniskā lokā, 

autorus drīzāk padarījis par diž-
kokiem, kuŗi fascinē ar savu 
mūža ritumu, sīkstu spītību un 
vienotību ar dabu un visumu. 
Jācer, ka I. Ziedoņa vārds ļaus kā 
dižkokam izaugt arī izglītībai un 
zinātnei – lēni un smagnēji, toties 
neiznīdējami.

ikvienai ģimenei tāds atbalsts ir 
ļoti svarīgs. Ziņojumā presei Ēriks 
Krūmiņš, starp citu, ir teicis: „Sa -
darbība ar Latviju” nozare no  dro -
šina rēgulārus ikmēneša pabal-
stus divu gadu gaŗumā Latvijas 
daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem 
un vecāku pamestiem bērniem – 
gan izdzīvošanai, gan izglītības 
ieguvei. Šie bērni ir vienīgie 
drošie latviešu tautas nākotnes 
un izdzīvošanas garanti.”

Saprotams, ka ALA to var darīt 
tikai tad, ja mēs, Amerikas lat-
vieši, to īpaši šim mērķim esam 
saziedojuši. Ar Vašingtonas lat-
viešu Ināras un Jāņa Apiņu zie-
dojumu šodien septiņas ģime nes 
var saņemt tik ļoti nepie ciešamos 
līdzekļus. Paldies vi  ņiem par to!

Ēriks man ir atsūtījis arī in  for-
māciju par katru no šīm ģi  me-
nēm, jo tikšanās brīdī laika tam 
nepietiek, ir jāparunājas, jāiepa-
zīstas un jāpajokojas ar bēr ni ņiem. 
Kā vienmēr, visas LBF izraudzītās 
ģimenes ir īsti paraugi.

Pirmā, ar ko iepazīstamies, ir 
Vinetas un Dināra Bormaņu ģi -
mene no Madonas novada. Viņu 
pulciņā ir dēls Ralfs (12g.), meita 
Elfa (8g.) un divgadīgās dvīnītes 
Denīze un Rēzija. Tā kā ģimene 
dzīvo nomaļā Latvijas nostūrī, 
algotu darbu nav iespē jams da -
būt, tāpēc tētis strādā gadījuma 
darbus, ar ko tik lielu bērnu 
pulciņu apgādāt nevar.

Otra ir Aināra un Agitas Pei  si-
nieku ģimene no Preiļu novada. 
Viņiem ir 16 un 12 gadus vecas 
meitas Amanda un Irita un de -
viņgadīgs dēls Ģirts. Bērni ir 
apzinīgi, apdāvināti un centīgi, 
piedalās skolu olimpiadās un 
gūst labus panākumus. Māmiņai 
ir veselības problēmas, un tētim 
nav pastāvīga darba, jāiztiek ar 

piemājas dārziņu un gadījuma 
darbiem. Atsauksmes par ģimeni 
ir ļoti labas kā no skolotājiem, tā 
arī no pašvaldības.

Man gandrīz blakus sēž skaista 
ģimenīte no Rīgas – Daces un 
Lauŗa Krīvānu piecbērnu saime. 
Šī ģimene acīmredzot ir pie  do-
mājusi par Latvijas demografijas 
problēmu. Vecākais dēls Ansis ir 
22 gadus vecs un Rīgas Stradiņa 
universitātē studē medicīnu jau 
4. kursā budžeta grupā. Liene 
(19 g.) mācās Rīgas dizaina un 
mākslas vidusskolā, keramikas 
nodaļā, ir beigusi Jāzepa Mediņa 
mūzikas skolas flautas klasi un 
spēlē orķestrī Intermezzo. Gan drīz 
desmit gadus vēlāk dzimušais 
Marks vēl mācās pamatskolā un 
ir labs zīmētājs, spēlē galda tenisu 
un labi peld. Emīlijai ir nepilni 
septiņi gadiņi, un viņa tikko  ir 
sākusi skolas gaitas. Meitenei pa -
tīk dziedāt,  dejot un spēlēties ar 
lellēm, un viņa gribētu mācīties 
klavieŗspēli. Diemžēl baleta skola, 
tāpat kā mūzikas skola, maksā 
ļoti dārgi, un lielā ģimene to 
nevar atļauties. Pēdējais ir mazais 
eņģelītis – divgadīgais Filipiņš – 
pagaidām novērotājs, vēro māsas 
un brāļa rotaļas un mēģina tos 
atdarināt. Mazais ir burvīgs zi -
ķeŗ puika ar pagaŗiem, blondiem 
matiem un acīm debesu zilumā. 
Māmiņa Dace bija Fondam at -
rakstījusi brīnišķīgu vēstuli, kas 
beidzas ar šādu rindkopu: 

Mēs esam ļoti laimīga un bagāta 
ģimene, kaut arī nedzīvojam lep  nā 
savrupmājā, bet visi septiņi kā 
putni ligzdiņā sadzīvojam savā 
Sarkandaugavas 63 kvadrātmetru 
trīsistabu dzīvoklī un vasaras pa -
vadām nevis aizjūras zemēs, bet 
savā Trīsciema dārza mājiņā. 
Kaut arī lielie bērni ir lieli, viņi 

dzīvo ar mums kopā. 
Māmiņa Dace savus bērnus uz -

skata par lielāko laimi un dar-
bošanos ar viņiem – par skaistāko 
darbu pasaulē.

Pie galda man pretim sēž Gu  -
nitas un Dzintara Krūmiņu ģi -
mene no Jelgavas ar saviem čet-
riem brīnumiņiem. Tur ir Artūrs, 
kas ar saviem 12 gadiem ir tētim 
liels palīgs galdnieka darbos. Una 
(11 g.) dienās cer kļūt par slavenu 
čellisti un jau piedalās skolas 
sarīkojumos. Evelīna (8 g.) sākusi 
mācīties vijoļspēli, un mazā Lel-
dīte dzīvo mājās, cenšas apgūt 
lielās pasaules gudrības un jau 
tagad dzied, jo ir ļoti mūzikāla.

Man otrā pusē sēž Aija Maļecka 
ar četriem apgādājamiem no Ogres 
novada. Viņa viena pati audzina 
trīs savējos un vienu audžubērnu 
– māsas dēlu. Zēns viņas gādībā 
ir jau kopš pusotra gada vecuma, 
kad tētis traģiski gāja bojā un 
mamma nodevās alkoholam. Arī 
Aijas pašas vīrs pasācis dzert un 
par bērniem nerūpējas. Divi viņas 
bērniņi mums nodzied dziesmu 
ar lūgumu Dievam parūpēties 
par bērniem. Vecākajam dēlam 
ir 17 gadu, un viņš mācās Rīgas 
Celtniecības kolledžā, Alisei ir 
15, un viņa ir 9. klases skolniece. 
Tomasam ir tikai seši gadiņi, viņš 
sirgst ar bronchiālo astmu un tā -
pēc bieži nevar doties uz bērnu-
dārzu, un ārstēšanās ir ļoti dārga. 
Audžudēls Andris Druvkalns ar 
labiem panākumiem piedalījies 
vēstures un ķīmijas olimpiadās. 
Viņš vēlas studēt jūrniecību Lat-
vijas Jūras akadēmijā. Kad es 
Andri nosaucu par kapteini, viņš 
tikai kautrīgi pasmaida.

Pēdējā mums ir lielākā rūpju 
ģimene. Tētiņu no Alūksnes es 
atceros kopš iepriekšējās reizes. 

Toreiz viņš viens pats, bez mā -
miņas audzināja savus divus zē  nus 
un divas meitenītes, bet tagad 
viņa apgādībā ir arī radubērns, 
kuŗa vecāki vairāk domā par al  -
koholu, nekā rūpējas par bēr  niem. 
Vecāku tiesības tiem ir atņemtas 
un piešķirtas radiniekam, kam 
pašam jau ir četri bērni. Cīnoties 
ar grūtībām, viņš savējos ir izau-
dzinājis pieklājīgus, centīgus un 
talantīgus. Par viņiem skolas 
vadība un pašvaldība  devušas 
neticami labas atsauksmes.

Diemžēl ar septīto ģimeni 
mums neizdodas iepazīties, vi  ņiem 
salūzis transporta līdzeklis. Zinu 
tikai tik daudz, ka tajā vientuļā 
māmiņa audzina trīs bērnus. 
Viņai paredzēto aploksni sola 
nogādāt Vaira Vucāne.

Kad visas aploksnes ir izdalītas 
un mēs formāli esam iepazinušies 
un kad viss ģimenes ir saņēmušas 
lielus saiņus ar dažādām dāva-
nām, dzeŗam tēju, kafiju vai sulu, 
mielojamies ar pīrādziņiem, smalk-
maizītēm, vīnogām un āboliem. 
Tad mēs atveŗam māsas koferi, 
un mazie bērniņi cits pēc cita 
nāk un iegūst pa vienam zaķītim, 
kaķītim vai rozā zilonītim. Ma -
zais Filipiņš grib veselus trīs, un 
Fonda meitenēm ar steigu jāsa -
meklē vēl kāda rotaļlietiņa. Fili-
piņš  grib veselu ģimeni un pirms 
promiešanas mūs iepazīstina ar 
savu mammu, papu un pats ar 
sevi, savas jauniegūtās mantiņas 
no rociņām gan neizlaizdams. 

Mājās ejot, es atkal jūtu lielu 
lepnumu par Amerikas latvie-
šiem, kas palīdzējuši tik ļoti 
daudziem Latvijas bērniņiem, 
un, kā vienmēr, priecājos, ka 
man ir dota iespēja ar viņiem 
iepazīties.

Ziedotāji Andrejs un Brigita Muzikanti (no labās puses), 
stipendiāts Arnis Koroševskis un LU profesore Māra Grudule

ieguvu iespējas strādāt rakstnie-
ka memoriālajā mūzejā. I. Zie-
doņa un A. Upīša sastatījums nav 
nejaušība – abu autoru mīlestība 
pret dabu, gādība par to un dabas 
varenuma novērtējums pašus 

Šeit būtu vērtīgi bilst, ka Imanta 
Ziedoņa piemiņas stipendijas 
esība jau pati par sevi ir pie rā dī-
jums tam, ka, par spīti pašreizējam 
zinātnes stāvoklim valstī, tomēr 
ir cerību piepildījums un kāds 

atbalsta plecs; ka tomēr ir druska 
kosmiskas kārtības visā šai bie-
dējoši netveŗamajā chaosā. Ar 
dzejnieka vārdu es šoruden pie-
dzīvoju ziedētprieku, un jācer, ka 
tā ilgstamība vēl kādu laiku būs 
neizsmeļama. I. Ziedoņa savulaik 
apcerētā „apstāšanās skola” nebūt 
nav palikusi pagātnes aizmirstībā, 
– lai spētu jebkādā formā vai 
veidā apcerēt literātūru, filolo-
gam ir jāapstājas. Ir jāizgaršo 
vārdi, valoda, vēstījums. Bez ap -
stāšanās nav iedomājama literā-
tūras un kultūras izbaudīšana, kur 
nu vēl kādas tās daļas aizgūšana 
un paturēšana sevī. Varbūt tieši 
tāpēc viss mūsdienās jūk un 
brūk, jo nemākam vairs nestei-
dzīgi baudīt, jo visam jābūt ie -
spējami ātri gatavam, pat ja tas 
vēl nav „nogatavojies”; jo dzī vo-
jam pēc mūžīgi ieslēgta konvei-
jera principa un tādējādi sevi 
nodzenam un nodeldējam līdz 
galējībām. Varbūt tā tad arī būtu 
tā labākā un vērtīgākā piemiņa 
– spēja apstāties un harmoniski 
izbaudīt literātūru, spēja mierā 
un saticībā turpināt savu darbu.

Arnis Koroševskis,
Latvijas Universitātes 

Humānitāro zinātņu fakultātes 
Baltu filoloģijas maģistra studiju 
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No Rīgas vēstures un kuģniecības mūzeja ekspozīcijas

Himzelu dzimtas 
mantojums

Juris Alksnis:
– Pie vecākās grupas pieder 

četri Eiropas mūzeji – vis ve-
cākais ir Britu nacionālais mū -
zejs Lon  donā, nākamie esam 
mēs – 20 gadu jaunāki par 
viņiem, bet 20 gadu vecāki par 
Luvru, un pie šīs grupas pieder 
Ermitāža.

Rīgas vēstures un kuģniecī bas 
mūzeja veidošanas vēsture ir 
saistīta ar tādu izcilu personību 
Rīgas vēsturē kā Nikolauss fon 
Himzels (1729–1764), aptiekārs, 
ārsts, zinātnieku Martīni-Him-
zelu dzimtas pēdējā atvase. Ni -
kolausa fon Himzela vecaistēvs 
un tēvs, būdami apgaismības 
laikmeta cilvēki, ir vākuši da -
žādas kollekcijas – mākslas dar-
bus, numizmatiku, dažādus 
dabas veidojumus u. c. Viņiem 
mājās bija arī ļoti liela biblio-
tēka. Him  zels jau kopš bērnības, 
ciemodamies vectēva mājā, bija 
„uzsūcis” šo zināšanu vēlmi un 
vajadzību. Viņa ģimenei tai 
laikā piederēja Marijas aptieka 
Rīgas Rātsnamā, bet Nikolauss 
ar laiku no tās at   teicās, jo 
komercija viņu neaiz rāva. Viņš 
studēja Kēnigsbergā, braukāja 
pa Eiropu, daudz laika veltījot 
Martīni-Himzelu kollek cijas 
papildināšanai. 

Pēc studiju beigšanas Himzels 
jaunākais apmetās uz dzīvi Rīgā, 
kur par viņa pamatnodar bo-
šanos kļuva ārsta prakse. Tajos 
laikos diezgan bieži ārsti paši 
pārcieta dažādas slimības vai 
saslima ar asins saindēšanos, jo 
attiecīgus aiz   sarglīdzekļus un 
antiseptikas cil  vēce vēl nebija 
izgudrojusi. Ap  zinoties šādus 
draudus, Niko lau sam aizrau-
šanās ar zinātni tomēr bija 
stiprāka par vēlmi izveidot savu 
ģimeni, un viņš novēlēja savai 
mātei Katrīnai viņa nāves ga -
dījumā abu dzimtu izveidotās 
kollekcijas nodot pilsētai. Diem-
žēl ļaunās priekšnojautas pie-
pildījās: 35 gadu vecumā Niko-
lauss fon Himzels no kāda pa -
cienta infi cējās ar asins sērgu...

 Nu jau vairs nav iespējams 
noteikt, kas tā bijusi par slimī-
bu, – asins saindēšanās vai kas 
cits, bet tieši šī sērga kļuva par 
jaunā ārsta, kollekcionāra un 
zinātnieka nāves cēloni. Līdz ar 
to Katrīna Himzele paziņoja 
Rīgas rātei savu vēlmi nodot 
publiskai apskatei dzimtas kol-
lekciju, kuŗā ir vairāki tūkstoši 
priekšmetu. Rīgas rāte ar lielu 
pateicību 1773. gada feb ruārī 
savā protokolā ierakstīja, ka ar 
Himzela kundzes gādību viņas 
dēla dāsnais dāvinājums tiek ar 
pateicību pieņemts Rīgas pil-
sētas valdījumā, izveidojot 
Him   zela mūzeju.

Sākumā kollekcija bija izvie-
tota Anatomikumā, bet kopš 
1791. ga  da mūzejs atrodas 
speciāli mū  zejam un pilsētas 
bibliotēkai celtajā ēkā Doma 
kompleksā.

Kollekcijas likteņi
– 240 gadu pastāvēšanas laikā 

mūzejs ir vairākas reizes mai-
nījis arī savu nosaukumu. Bijis 
gan Doma mūzejs, gan Rīgas 
pilsētas vēsturiskais mūzejs, līdz 
beidzot ieguva mūsdienu no -

Kas kalis Rīgas pūru

saukumu – Rīgas vēstures un 
kuģniecības mūzejs.

Atgriežoties pie Himzelu 
dzimtas kollekcijas likteņa, vēl 
jā  pie bilst, ka ar Katrīnas Him-
zeles gādību kollekcijas pārval-
dīšanas iespējām tika sarūpēts 
rīcības kapitāls tūkstoš dāldeŗu 
apmērā, kas tam laikam bija 
diezgan liela naudas summa. 
Diemžēl arī lielas naudas sum-
mas iet mazumā, tomēr naudas 
vēl ir pilnīgi pie  tiekami, lai 
mūzejs varētu darboties. Tam ir 
gan ko rādīt, gan par ko uzturēt 
eksponātus. Tādi īsumā arī bija 
mūsu – Rīgas vēs tures un kuģ-
niecības mūzeja pirm sākumi. 
Šobrīd mūzeja krājumā iden-
tificēti ap 100 Himzela mū  zeja 
kollekcijas priekšmetu: kaulā 
grieztas sarkanas un baltas 
šacha figūras no Tālajiem Aus-
trumiem, opija pīpes, ar ažūra 
ornamentu rotāti kokosrieksti 
no Afrikas, eksotiskas figūriņas 
un senlietas, ievērojamu per-
sonu portreti un mākslinieka 
Fehhelma gleznoti Rīgas skati.

Protams, 240 gados mūzejam 
ir bijis daudz dažādu dāvinā-
jumu, kā lielāki, tā arī mazāki, 
bet izcelt vajadzētu vienu – īpaši 
ievēro jamu, kas skaitliski var-
būt pat pārsniedz Himzela 
kollekciju. Tas ir latviešu spāņu 
deju de  jotājas Martas Albe-
ringas dāvi nājums. Viņa nodzī-
voja gaŗu un skaistu mūžu – 
vairāk nekā 90 gadu. Kopā ar 
savu vīru Marta Alberinga ir 
vākusi gan antīkus, gan mūs-
dienu mākslas darbus, un savu 
kollekciju viņi novēlēja Rīgas 
vēstures mūzejam. Savukārt 
Mar tas Alberingas dzīves pē  -
dējos gados mūzejs par viņu 
rūpējās.

Eksponāti, izstādes, 
krātuves

– Pašlaik mūzeja vislielākā 
prob lēma ir milzīgais eksponātu 
skaits, jo jaunieguvumu arī mūs  -
dienās netrūkst. Piemēram, 
nesen mēs saņēmām Rīgā atras-
to unikālo 13. gadsimta depo-
zītu – kāda ģi  mene mūzejam 
uzdāvināja sava vectēva zobenu. 
Vectēvs bija die  nējis uz im -
perātora Nikolaja II buru ku -
ģiem. Kad priekšmeti ir pie-
ņemti, tie kaut kur jānoliek, 
turklāt izvēlētai vietai jābūt ļoti 
konkrētai un atbilstīgai. 

Mūsu mūzeja kompleksā, 
ieskai tot krātuves, ir trīs ēku 
grupas, proti, 19. gadsimtā cel-
tais mūzeja nams un Haber-
landa būvētās bijušās Rīgas 
pilsētas bibliotēkas un bijušā 
klosteŗa ēkas. Toreiz visas trīs 
ēkas bija paredzētas 100 tūk-
stošu eksponātu glabāšanai, bet 
tagad mums ir 620 tūkstoši. 
Taču mēs atrodamies pašā Rīgas 
vidū, līdz ar to nevaram piebūvēt 

Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejā, atklājot divas izstādes – „Rīgas skati.
No mūzeja gleznu kolekcijas” un „Mēneša eksponāts. Interesants priekšmets no 
mūzeja krājuma”, simboliski ievadīts mūzeja jubilejas – 240. gadskārtas gads. 
„Rīgas vēstures un jūrniecības mūzejs ir viens no vecākajiem mūzejiem Eiropā. 
18. gadsimta beigas ir laiks, kad Eiropā veidojas publiskā apmeklējuma mūzeji, 

proti, kad mākslas darbu vai kādu citu priekšmetu kollekcijas tiek rādītas 
sabiedrībai. Protams, karaļiem un citām izcilām personībām līdz tam arī bija 

savas – privātas kollekcijas, kuŗas viņi nemēdza rādīt plašākai publikai,”
stāsta mūzeju speciālists Juris Alksnis, Rīgas vēstures un kuģniecības mūzeja 

Komūnikāciju nodaļas vadītājs.
klāt nekādu noliktavu, kur no -
vietot visus eksponātus, kuŗi 
iekļauti pamatekspozīcijā.

Arī citu Rīgas mūzeju kollek-
ciju pirmsākumi meklējami 
Him  zela dzimtas bagātībās, jo 
mēs, būdami patriarchi, esam 
diezgan dāsni dalījušies tais 
eksponātos, kuŗi bija vairāk 
piemēroti Medi cīnas, Dabas, 
Kaŗa vai Farmacijas mūzejam. 
Savukārt, veidojot kār  tējai no -
zīmīgai mūzeja gadskārtai vel-
tītas izstādes, mēs no kollēgām 
„aizņemamies” interesantus eks -
po nātus no Himzela kollekcijas.

Mūzejs: stereotipi
un reālitāte

– Ir cilvēki, kuŗu apziņā 
izveidojušies dažādi stereotipi, 
tostarp par mūzejiem vispār. 
Maldīgi priekšstati parasti ro das 
cilvēkiem, kuŗi paši mūzejus 
neapmeklē, jo, viņuprāt, tur 

vizuālo priekšstatu par priekš-
metu kā vēstures liecību spēj 
nodrošināt tikai mūzejs. Tas arī 
ir mūzeja pamatuzdevums – 
saglabāt un parādīt. Mūzejs ir 
veicis aptaujas – tieši ko cilvēki 
meklē mūzejā, un atbildes lieci-
na, ka meklētas tiek nebūt ne 
zināšanas, jo tās atrodamas 
citos avotos. Uz mūzeju apmek-
lētāji nāk pēc emocijām, pēc 
aistētiskā baudījuma, –un tas ir 
galvenais mērķis, pēc kuŗa 
mums savā darbā jātiecas. 
Biezās grāmatās mēs iegūstam 
zināšanas, bet tas saviļņojums, 
ko sniedz iespēja pašam ap  ska-
tīties, iespējams tikai mūzejā! 
Biezo grāmatu lasīšana līdz ar 
sniegtajām zināšanām attīsta 
mūsu iztēli, bet, vērīgi apskatot, 
piemēram, bīskapa Alberta zī -
molu vai bruņinieka zobenu, 
mēs pieskaŗamies laika zīmēm, 
izjūtot to saistību ar konkrētiem 
vēstures notikumiem.

par sava veida ceļlauzi jaunu dar-
bības formu meklējumos. Svinot 
lielo jubileju, mēs nolēmām 
atvērt vismaz 30 gadus ilgušo 
neskarto balto plankumu mūsu 
ekspozīcijā un Rīgas vēstures 
atspoguļojumā. Tas  saistīts ar 
laika posmu no 1710. gada, kad 
pēc Lielā Ziemeļu kaŗa Rīga 
nonāca Krievijas imperijas sa -
stāvā, līdz 19. gadsimta vidum. 
18. gadsimta otrā pusē Rīgas 
dzīvē sevi pieteica apgaismības 
laikmets, pilsēta tapa par rosīgu 
kultūras, zinātnes, izglītības un 
sabiedriskās dzīves centru, Rīga 
bija viena no nozīmīgajām 
ostām Krievijas imperijā. 

Sadarbības atbalsts
– Kolonnu zāle izbūvēta bijušā 

Doma klosteŗa austrumu spārna 
telpās 18.gs. 80. gados pēc archi-
tekta Kristofa Hāberlanda pro-
jekta. Tā radīta pilsētas biblio-
tēkas (Bibliotheca Rigensis) va  ja-
dzībām un ir viena no nozīmī-
gākām sabiedriska rakstura 
klasicisma telpām Baltijā. 

Apmēram pirms 30 gadiem, 
kad sākās šīs telpas rekonstruk-
cija un restaurācija, atklājās, ka 
lielajam darbam nenovēršami 
līdzi nāk dažādi citi darbi. At -
klājās problēmas arī ar pašu 
telpu, pirmām kārtām ar tās 
veco apmetumu, kam par pa -
matu bija izmantotas nu jau 
galīgi sadrupušās niedres. Viss 
tika darīts pakāpeniski, darba 
gaitā pieredzot dažādus atgadī-
jumus. Piemēram, 2005. gadā 
Haberlanda zālē tika demon-
strēta sudraba kollekcija no 
Švei ces Nacionālā mūzeja krāju-
miem. Pirmo reizi pasaules vēs-
turē šāda kollekcija tika ekspo-
nēta ārpus Šveices. Protams, 
jāievēro konkrētas prasības pēc 
vides rādītājiem telpās, kur tiks 
izvietoti augstvērtīgie priekš-
meti, un, tā kā izstāde bija ak -
ceptēta valsts līmenī, mums iz -
devās Haberlanda zāli aprīkot  
ar visām iekārtām, kas nodrošina 
nepieciešamo mitrumu, tem pe-
rātūru, speciālo gaismu utt. Kad 
izstāde beidzās, visas šis iekārtas 
palika mūsu rīcībā, savukārt AS 
Baltic International Bank at -
balsts ļāva mums izveidot jaunu 
pastāvīgu ekspozīciju: taču tai 
vajadzīga liela nauda, bet mū -
zejam tik lielu līdzekļu nav. 
Lielu financiālu ziedojumu mū -
zejs reiz saņēma no Parex ban-
kas tās pastāvēšanas laikā 

Savukārt izstādē „Mēneša 
eksponāts. Interesants priekš-
mets no mūzeja krājuma” ie -
cerēta izstāžu virkne visa gada 
gaŗumā, ik mēnesi eksponējot 
vienu priekšmetu no mūzeja 
krājuma, tā ka izstāžu ap  mek-
lētāji varēs gūt ieskatu mūzeja 
kollekcijās. Pirmais eksponāts 
šai lietu parādē bija 18. gad-
simta otrās puses holandiešu 
tradicionālās koka tupeles no 
dižskābarža, ar 1862. gada eti-
ķeti Himselsches Museum – no 
Himzela mūzeja kollekcijas. 
Iespējams, tās atvestas no Niko-
lausa fon Himzela piecus gadus 
ilgā ārzemju ceļojuma, kuŗā 
viņš devās 1851. gadā, pabeidzis 
mācības Rīgas Domskolā, studi-
jas Kēnigsbergas universitātē 
un Getingenas universitātē 
ieguvis doktora gradu.

Tatjana Slobodčikova

glabājas tikai vecas, putekļainas 
mantas, kuŗas apsargā pelēkas 
večiņas, nikni novēršot jebku-
ŗus apmeklētāju mēģinājumus 
pietuvoties eksponātiem. Taču 
šie cilvēki nezina, ka mūzeji 
kļūst gan arvien vairāk atvērti, 
gan atraktīvāki, par ko liecina, 
piemēram, Mūzeju nakts. Mai-
nās arī mūzeju noformējums, 
piemēram, Rīgas vēstures un 
kuģniecības mūzejam roku ir 
pielicis un ilgstoši šeit strādājis 
slavenais latviešu akvarelists un 
grāmatu apdares meistars, māk-
slinieks Kurts Fridrichsons. 
Mēs saglabājam viņa mantoju-
mu un cenšamies ieviest kaut 
ko jaunu.

Savā darbībā mūzejs īsteno 
vairākas paidagoģiskas pro-
grammas, kas paredzētas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 
Mūzejs cenšas dzīvot līdzi lai-
kam, neaprobežojoties ar kol-
lekciju papildināšanu un gla bā-
šanu. Un cilvēku interese par 
mūzeju nemitīgi aug. Infor-
mātīvā ziņā mēs tīmeklī varam 
iegūt absolūti visu – par Mēnesi, 
par Aleksandra Lielā zobenu u. 
c., taču iespēju iegūt autentisku 

Aizpildot baltos 
plankumus...

Mūzejs iet uz priekšu – gada 
laikā šeit notiek caurmērā 40 
dažādu sarīkojumu, no kuŗiem 
īpaši pazīstama un iecienīta ir 
Mūzeju nakts. Sākumā dažam 
labam šķita, ka tā būs tāda 
parasta akcija: atnāks daži cil-
vēki, kaut ko apskatīs... Taču 
Mūzeju nakts ir izvērtusies kul-
tūras tradicijā, līdzīgi Dziesmu 
svētkiem! Mēnesī mūzeju ap -
meklē divi trīs tūkstoši, bet Mū -
 zeju nakts apciemotāju skaits 
šogad pārsniedza 11 tūkstošus! 
Protams, tik liela ļaužu pulka 
uzņemšana mūzeja darbinie-
kiem sagādā problēmas: mēs 
nevaram tikai atvērt durvis un 
ļaut, lai cilvēki tāpat vien klīst 
pa zālēm... Mums jācenšas viņu 
uzmanību virzīt uz kaut ko 
konkrētu.

Mūzeju nakts piemērs, izrā-
dās, ir visai „lipīgs”: šai naktij 
sekojuši dažādi citi tematiski 
nakts sarīkojumu. Pat Saeima, 
samācījusies no mums, rīko 
savu nakti! Tātad mūzejs kļuvis 
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Skats izstādē

Slocene 2013.

MĀRIS BRANCIS IZSTĀŽU ZĀLĒS
L a t v i j a s 

N a c i o n ā l ā 
m ā k s l a s 
mūzeja izstāžu 
zālē Arsenāls 
norisinās pa -
zīstamā scē-
nografa, grā-
matu illus trā-
tora, plakātista 

un grafiķa Ilmāra Blumberga 70 
gadu jubilejai veltīta izstāde „Es 
nemiršu”. Vienlaikus galerijā 
Māksla XO vēra vaļā vēl citu 
mākslinieka darbu izstādi, kas 
nodēvēta visai līdzīgi – „Es ne -
miršu pie Ilzes” (tas ir galerijas 
vadītājas Žeivates vārds). Līdz ar 
izstāžu atklāšanu nāca klajā arī 
mākslas zinātnieces Anitas Va -
nagas grāmata ar tādu pašu 
nosaukumu latviešu un angļu 
valodā, katrai atvēlot savu sējumu 
(mākslinieks Guntars Sietiņš).

Ieejot pa durvīm lielajā krievu 
klasicisma ēkā, priekštelpā ska-
tītāju sagaida milzu melns tēls, 
kas parādījās mākslinieka daiļra-
dē pirms gadiem divdesmit un 
kopš tā laika atkārtojas neskai-
tāmas reizes, noliecies paklanī-
šanās pozā, un kas visbiežāk tiek 
daudzināts par „Kalpošanu”. Pie 
kājām tam milzīgs dzeloņstiepļu 
mudžeklis. Vai šī instalācija vēlas 
pateikt, ka pagātnē palikuši šādi 
durstīgi pinekļi, kas izraisījuši 
sāpes un asinis (savdabīgs ērkšķu 
vainags Jēzus Kristus galvā), un ka 
tā visa vairs nav? Ka izietas nāves 
mokas un tagad var ar cieņu un 
pašapziņu noliekt galvu citu, 
tostarp augstāku spēku priekšā? 

Šis grandiozais tēls ar savu iz -
teiksmīgo mīklaino pozu vedina 
ieiet arī abās apakšējās zālēs, 
kuŗās mākslinieks iekārtojis iz -
stādes centrālo daļu, vadot ska-
tītāju savu domu, pārdzīvojumu 
un izjūtu labirintos.

Būdams īstens laikmetīgās māk-

Ilmāra Blumberga labirintos

slas pārstāvis, Ilmārs Blumbergs 
padara sevi un savu dzīvi par 
galveno izpētes objektu. Var pat 
teikt, ka jubilāru cits nekas nein-
teresē, vienīgi viņš pats. Pat iz -
stādē eksponētie darbi no citām 
izstādēm un par citu temu ie  kļau-
jas šajā apjomīgajā ekspozīcijā 
vienotā mākslinieka vēstījumā – 
stāstā par sevi.

Tas ir stāsts par to, kas ir dzīvot 
un kas mirt. Kāds ir teicis, ka 
mēs katru mirkli mirstam, lai 
tūlīt pat augšāmceltos. Ja tā uz -
tveŗam dzīvi, tad nāves tuvums 
mums ir ik mīļu brīdi līdzās. To 
apzinoties, diez vai arī spēles 
brīdis būs mums līdzās. Lai gan 
ir. Kaut vai Ilmāra Blumberga 
darbu izstādē. Ja kā spēli uztve-
ram izstādes iekārtojumu. Tas 
līdzinās Hermaņa Heses „Stikla 
pērlīšu spēlei”, kuŗā galvenais 
varonis spēles maģistrs Jozefs 
Knehts pilnībā pakļaujas hier-
archijai. Tāds ir arī Ilmārs 
Blumbergs, kuŗš atdevies augstā-
kajiem spēkiem. Šis augstākais 

spēks ir nāve: „Par to nav jārunā, 
bet domāt vajag vienmēr”. Tā 
mākslinieks. Un nāves tuvums ir 
vai katrā izstādes darbā, pa  grie-
zienā, darbu kombinācijā. Tādēļ 
izstāde ir smaga un varbūt pat 
nospiedoša. Un visu šo parādi 
mazohistiskā jūsmā režisē pats 
Ilmārs Blumbergs. Viņš visu ir 
apsvēris, izdomājis. Izstādes vai-
rogu sarkano toni, katru detaļu, 
katras gleznas vai grafikas darba 
novietojumu augstāk vai zemāk, 
virs vai zem acu līmeņa. Arī 
parakstu izkārtojumu. Dažbrīd 
tos var labi salasīt, citkārt tāpat 
kā kalpotāja tēlam jānoliecas 
paklanīšanās pozā vai līdz grīdai. 
Arī lai apskatītu  izdauzīto cau-
rumu vairogā, liekot padomāt, 
kāpēc tas tur atgadījies. Varbūt 
paviršība? Nē, Ilmāram Blum-
bergam nevar būt paviršību. Viņš 
ir šīs milzu izrādes Radītājs. 
Teātŗos šad un tad par režisoru 
tiek nosaukts cits, kaut patiesībā 
tas acīmredzot ir bijis Ilmārs 
Blumbergs ar savām dekorācijām, 

Dienu pirms savas 65. dzim ša -
nas dienas – 21. augustā – ga  le rijā 
„Daugava” Tukuma glez no tājs Al -
berts Francisks Pauliņš at  klāja ju -
bilejas izstādi „Darbnīcas būšanas”.

Dzīvot tālāk no centra – tas 
dod zināmas priekšrocības. Bū -
tiskākā no tām – var gleznot to, 
kas tuvs un saprotams. Arī bīs-
tami: var ieslīgt provinciālā paš-
apmierinātībā, var kristies darbu 
profesionālais līmenis. Uz jubi-
lāru tas neattiecas.

Tukumam nu jau gandrīz gad-
simtu piemīt kāda īpaša gaisotne, 
pievilcība. To ievērojuši bijušie 
tukumnieki Kārlis Neilis, Ansis 
Artums un Leonīds Āriņš, un vēl 
daži citi, kuŗi šo nelielo savdabīgo 
pilsētu sauc par savu un kuŗi 
arvien no jauna šeit atraduši te -
mas savām gleznām. Arī Alber-
tam Franciskam Pauliņam Tu -
kums devis daudz ierosmju. Ik  -
viens no viņiem šo pilsētu glez-
nojis citādāk, atradis savu ska-
tījumu, savu krāsu valodu. Visai 
iespējams, ka uz jubilāru iedar-
bojas noteikti irracionāli spēki. 
Viņa darbnīcu 1930. gados cēlis 
Kārlis Neilis. Tajā pēc kaŗa dzī-
voja un to sauca par savu tāds 
slavens tukumnieks kā Ansis 
Artums. Tagad tajā strādā Alberts 

Būt mākslā patiesam
Francisks Pauliņš. 

Tāpat kā cita tukumnieka Leo-
nīda Āriņa gleznās, arī viņa dar-
bos var samanīt franču gleznie-
cības iespaidu, īpaši Anrī Matisa 
krāsveidi, taču tikpat labi var just – 
sevišķi agrīnajos darbos – Imanta 
Vecozola klātbūtni, arī Leonīda 
Āriņa iekšējo brīvību un garīgo 
neatkarību. Bez pasaules mākslas 
iespaidiem neviens nav izticis, 
tomēr ikviens talantīgs māksli-
nieks atrod savu skatījumu, krāsu 
valodu, kompoziciju. Vecāko kol -
lēgu mākslas sasniegumi Alber-
tam Franciskam Pauliņam ir tikai 
ceļa spieķis viņa glezniecības ceļā.

Gleznotājs ir reālisma tradiciju 
turpinātājs un tomēr vienlaicīgi 
moderns. Alberts Francisks Pau-
liņš ir izteikts ainavists, bet lab-
prāt glezno arī klusās dabas un 
portretus. Kaut gan dabā māksli-
nieks nestrādā, taču reālo vietu 
viņa darbos uzreiz var pazīt. 
Ārējais skaistums viņam neko 
nenozīmē. Ierosme tiek gūta pat 
visnecilākajās vietās. Nebūdams 
plenēra gleznotājs, jubilārs nepie-
ciešamos iespaidus gūst staigājot, 
lai pēc tam darbnīcā tos fiksētu 
krāsās. Tādēļ īstenības tonālo 
precizitāti viņa gleznās nav ko 
meklēt, viņš izvēlas savus krāsu 

salikumus, krietni dekorātīvākus. 
Tie atklāj autora emociju inten-
sitāti. Tāpēc mākslinieks glezno 
visai ekspresīvi, pielietodams gan 
otu, gan – retāk – paletes nazi un 
krāsu pilināšanu. Krāsas viņš liek 
te lielākos laukumos, te dažādos 
ritmos ļauj otai dancot pa audekla 
virsmu. Vietām var samanīt pao-
tējumu, tomēr tas nav pašmērķīgi. 
Krāsas – jubilāra galvenais izteik-
smes līdzeklis – ļoti jūtīgi saska-
ņojas savā starpā, veidojot harmo-
niskas pasaules uztveres iespaidu. 
Varbūt tas ir arī tādēļ, ka Alberts 
Francisks Pauliņš ir izteikti reli-
ģiozs cilvēks (tieši tāpēc viņš pat 
ir pieņēmis sev otru vārdu – 
Francisks), taču mākslinieks to 
nedeklarē, neuzspiež skatītājam. 
Viņš tikai atklāj savu attieksmi 
pret Dieva radīto pasauli, viņš to 
pieņem kā pilnīgu un tādēļ 
ievērības cienīgu. 

Alberts Francisks Pauliņš ir iz -
teicies: „Būt patiesam savā mākslā – 
tas varētu būt mans mākslinieka 
kredo.”

Gleznotāja Alberta Franciska 
Pauliņa daiļrade apliecina sacīto, 
kā arī to, ka dzīvot provincē, 
tālāk no Rīgas, šī Latvijas māk-
slas centra, nenozīmē radīt otr-
šķirīgu mākslu.

kuŗas uzspiež savu zīmogu visai 
darbībai, notiekošajam uz ska tu-
ves, iestudējumu interpretācijai. 
Varbūt Ilmārs Blumbergs pir-
mām kārtām ir režisors un tikai 
pēc tam mākslinieks? Viņš pa -
kļauj visu un visus. Arī sevi. 
Iz stādē tik daudz pašportretu. 
„Pašportrets nav spogulis! Zīmēt 
pašportretu ir tikt prom no sevis”, 
māk slinieks paziņo „Kultūr zīm ju” 
žurnālistei Ilzei Vītolai. Tad tas 
nozīmē, ka viņš cenšas tikt vaļā 
no sava likteņa? Diez vai. Gluži 
otrādi, viņš sevi iecentrē, nostāda 
visas pasaules viducī, lai pasaule 
griežas ap viņu. Tā vairs nav 
kalpošana, kaut arī ar savu dzīvi 
kalpo par naratīvu. Ir jālasa ik -
viena zīme, ko dod mākslinieks, 
jāseko Ilmāra Blumberga domu 
un izjūtu labirintiem. Citu iespēju 
nav. Jubilārs nepieļauj haotisku 
staigāšanu pa izstādi. Ceļš, kas 
jāiziet cauri izstādei, līdzinās 
Ariadnes pavedienam, kas Mino-
taura labirintā pasviests Tēsejam.

Kaut arī izstādē izlikti apskatei 

darbi no 1993. gada, vismaz abās 
lejas zālēs šīs retrospektīvās no -
skaņas nav. Arī agrāko gadu opusi 
pielāgojas nāves temai, kuŗa Il -
māra Blumberga darbos parādās 
kopš 2008.gada, kad Rēgens-
burgas klīnikā, Vācijā, viņam 
izņēma labdabīgu dziedzeraudu 
audzēju. Pat mazliet ag  rāk, iecerot 
darbus par Voldemāra Irbes dzīvi, 
gleznošanu un nāvi. Īstenojums 
notika vēlāk, kad pats bija tuvu 
nāvei. Tad viņam daudzas lietas 
kļūst skaidras, saprotamas. 

Nāves tema turpinās kā otrā 
stāva video un zīmējumu skatē, 
tā galerijā Māksla XO. 

Kā būtu jāizprot Ilmāra Blum-
berga apgalvojums, kas izskan 
izstādes un kataloga nosaukumā – 
„Es nemiršu”? Varbūt viņš to 
apgalvo, apzinoties, ka viņa darbi 
būs mūžīgi? Vai tā būtu tikai 
spēle, joks, un tāpēc šis ap  zvē-
rējums ir jāsaprot kā ironija? 

Mākslinieks nedod, kā šķiet, 
nevienu skaidru mājienu, viņš 
tikai stāsta par nāves tuvumu.
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Staunton, 
S e pte mb e r 
17 – Catalo-
nians seeking 
i n d e p e n -
dence from 
Spain last 
week copied 
the Baltic 
Chain that 

Estonians, Latvians, and Lithu-
ani ans formed from Tallinn to 
Riga to Vilnius in 1989, the latest 
indication of the rise of a new 
and more pragmatic separatism 
not only in Europe but in the 
Russian Federation.

Some 400,000 Catalans on 
September 11 formed a living 
chain between Barcelona and the 
Pyrenees to call attention to their 
cause, explicitly drawing on the 
Baltic chain in which more than a 
million people linked hands in 
1989 to press for the restoration of 
the independence of the their 
three Soviet-occupied countries.

In an essay on the “Osobaya 
Bukva” portal today, Vladimir 
Titov argues that “the new genera-
tion of separatists,” less romantic 
and more pragmatic than its pre-

decessors, has the capacity to 
redraw the map not only of Europe 
but at least in principle that of the 
Russian Federation as well.

At first glance, he says, there 
would not seem to be any basis 
for the spread of separatism 
among European nations in the 
21st century. Linguistic and reli-
gious oppression are in the past, 
multiculturalism offers the 
opportunity for self-develop-
ment to any ethnic minority, and 
open borders and the rise of 
European identity would seem 
to foreclose it.

However, practice has shown, 
the commentator continues, that 
these are perhaps necessary but 
not sufficient conditions to end 
all separatist sentiment. This 
time around it is more rooted in 
social-economic conflicts rather 
than images of the nation as 
something special. 

That is certainly the case with 
Catalonia, the wealthiest part of 
Spain; Scotland, which has access 
to North Sea oil; Bavaria in 
Germany, Tirol and the Northern 
League in Italy, and even the 
clashes between Flemish and 

Walloons in Belgium. Participants 
may talk about the romantic 
past, but they are making hard-
headed economic calculations.

Euro-separatists, Titov points 
out, in contrast to their predeces-
sors like the Basques, also have 
dropped the use of radical and 
violent tactics. Instead, they seek 
to use peaceful means to win the 
sympathy of voters, by appealing 
not only to their hearts … but 
also to their wallets by explain-
ing the benefits that indepen-
dence will bring.

To a certain decree, he contin-
ues, the governments of civilized 
countries find it more difficult to 
struggle with Euro-separatists 
than they do with partisans. That 
is because the new separatists 
use the values of these govern-
ments against themselves.

The Russian Federation has 
not been able to avoid this new 
trend, Titov says. In the Russian 
Federation, the ideas of regional-
ism appeared not today nor yes-
terday, but 20 years ago with 
various people promoting a Urals 
Republic, a Zalesskaya Rus, 
Ingermanlandiya and the Russian 

Democratic Republic of 
Domodedovo.

But according to Titov, the only 
region of the Russian Federation 
where a Euro-separatist “project” 
has a chance to be realized is 
Kaliningrad, the non-contiguous 
oblast surrounded by Lithuania 
and Poland. Its separateness is a 
reality, and that is something 
some of its residents are exploit-
ing even while Moscow ignores 
the risks.

The Baltic Republic Party has 
not been successful, Titov says, 
but that is hardly the end of the 
story: The American Revolution 
began with the Boston Tea Party. 
Kaliningrad’s future could hinge 
on battles about the import of 
palm oil and duties imposed by 
Moscow, something that under-
cuts Kaliningrad’s status as a free 
trade area.

That economic fight in 
Kaliningrad is heightening atten-
tion on the fact that 60 percent of 
its residents have passports to 
travel abroad, and 25 percent of 
them have multiple-entry Shengen 
visas. For older residents that may 
not matter and they may still look 

to Moscow, but for younger ones, 
it is critical.

Younger Kaliningraders are 
more likely to visit Klaipeda, 
Gdansk and Berlin than any 
place in the Russian Federation 
proper, and they are less obsessed 
with their territory’s status as a 
“trophy of war” taken from 
Germany at the end of World 
War II. Indeed, many of them 
now call their oblast “Kenig” 
from “Koenigsberg.”

The rise of political separatism 
in Kaliningrad is only a question 
of time, Titov continues, espe-
cially if Moscow does not recog-
nize that the residents of that 
enclave increasingly do not want 
to be the poor relations of Russia 
or “prisoners of Europe”, but 
rather full-fledged Europeans.

Such a development is not 
inevitable. Many countries have 
non-contiguous territories,, 
including the US, France, the 
UK, and the Netherlands, Titov 
says. And if Moscow changes 
course and invests more in 
Kaliningrad, it might be able to 
avoid having to face a decline in 
Russian identity there.

Window on Eurasia: Baltics a Model for Catalonia and Catalonia a 
Model for OthersPols Goubls 

(Paul Goble)

Svētdien, 15. jūnijā 
Ierašanās Portovspeinā no Lat-

vijas un mītnes zemēm. 
Ja būs iespējams ierasties māk-

sliniekiem no Latvijas, tad vakarā 
notiks koncerts. 

Pirmdien, 16.jūnijā 
Ekskursija – Portovspeinas ap -

skate (ar busiņu), piestāšanās 
pilsētas centrā. Dabīgo instru-
mentu centra apmeklējums. 
Vakarā – bankets, salidojuma 
oficiāla atklāšana. Latviešu sali-
dojuma dibinātāja prof. Dr. 
Edgara Andersona pieminēšana. 

Otrdien, 17. jūnijā 
Ekskursija uz Trinidadas dien-

vidiem un Asfalta ezeru. Rotī 
pusdienas. *)

Pievakarē būs iespējams pie-
dalīties ekskursijā uz Karonī 
putnu rezervātu. *)

Trešdien, 18. jūnijā 
Pārcelšanās uz Tobāgo ar mo -

Pošamies uz 17. latviešu salidojumu Trinidadā un Tobāgo
2014. gadā, no 15. līdz 25. jūnijam

dernu ātrlaivu (kata  -
marānu) no Por tov-
speinas uz Skarborovu 
(2 stundu brauciens). 
Vakarā sadraudzības 
kokteilis viesnīcā. 

Ceturtdien, 19. jū  ni jā 
No rīta Kurzemes 

piekrastes ekspedīcija: 
kurzemnieku piemi-
neklis Plimatā (bij. Jē -
kabpilī), kurzemnie ku 
Beneta forts, Kurzemes 
līča mūzeja apmeklē-
jums u.c. 

Pēcpusdienā plkst. 
4:00: putnu barošana 
rezervātā un pastaiga 
pa Kūrlandi, iepirk ša nās 
Kūrlandes superetē. *)

Vakarā tikšanās ar 
vietējiem koŗa dziedā-
tājiem

Piektdien, 20.jūnijā 
Ekskursija uz Bukūrīfu (Bu -

kuragu?) un Pidženpointa slave-
no pludmali. Brauciens laivā ar 
stikla dibenu, pelde kopā ar 
krāsainām tropu zivīm, pelde 
Nailona baseinā. Piestāšana pie 
Robinsona Krūzo alas. *)

Sestdien, 21.jūnijā 
Atpūta pie Lielā Kurzemes līča. 

Rezervēts laiks notikumam 
“Courlander Landing Day” die-
nas programmai, ko rīko Tobāgo 
Asamblejas kultūras pārvalde.

Svētdien, 22.jūnijā 
Ekumēnisks dievkalpojums. 

Oficiālās salidojuma kopbildes 
uzņemšana pie kurzemnieku 
pieminekļa.

Ekskursija uz Ārgaila ūdens-
kritumu, kopīga pelde. Atceļā 
piestāšanās vietējās mākslas un 
dabas centrā, iepazīšanās ar salas 
četrkājainiem iemītniekiem. *)

Pirmdien, 23.jūnijā
Ekskursija uz Skarborovu, To -

bāgo galvaspilsētu. Botaniskā 
dārza un Fortdžordža kalna un 
mūzeja apskate. Pastaiga pa pil-
sētu un iepirkšanās. *)

Pēcpusdienā Tobāgo Jāņu zāļu 
lasīšana un sagatavošanās Jāņu 
vakaram.

Vakarā līgošana pie Lielā Kur-
zemes līča, kur 17. g.s. apmetās 
latvieši.

Otrdien, 24.jūnijā
Ekskursija pa salu uz Šarlotvilli, 

kopīga pelde Pirātu/Kuršu līcī. *)
Sadraudzības vakariņas, dzie-

dāšana un atvadīšanās.
Trešdien, 25.jūnijā
Atgriešanās mājās.
Vakara nodarbības Tobāgo
Jāņu svinēšana.• 
Vietējo mūziķu un dejotāju • 
priekšnesumi viesnīcā.
Tobāgo salidojumu pārskats • 
un latviešu gaitas Tobāgo.
Tobāgo/Gambijas kurzem-• 
nieku filmas izrāde. 
Iepazīšanās ar vietējiem koŗa • 
dziedātājiem, kas piedalījušies 
iepriekšējos salidojumos. Ie -
pa zīšanās ar vietējiem latviešu 
draugiem un labvēļiem.
Ēšana! Vietējo ēdienu bau-• 
dīšana.
Tērzēšana pie peldbaseina vai • 
Lielā Kurzemes līča.
Lielo bruņurupuču meklēšana • 
naktī.

Kā vienmēr, salidojums gaida 
koristus no dažādām zemēm, 
lai bagātinātu Jāņu u.c. vakarus, 
dievkalpojumu un arī iespējamo 
Courlander Landing Day (To -
bago Heritage Festival) pro-
grammu.

Trinidadā notiks oficiālas vi  zī-
tes, preses konference, televī zijas 
intervija. Beidzamajos gados TT 

valsts prezidents ir pieņēmis lat-
viešu māksliniekus un kultūras 
pārstāvjus. Jaunais prezidents, 
sākot ar 2013. gadu, ir Antonijs 
Tomass Akvainass Karmona.

Iespējams, ka dažas program-
mas vienības būs jāpārkārto at -
karībā no šobrīd neparedzamiem 
apstākļiem (piemēram, lietus dēļ).

Visi ir aicināti ņemt līdzi • 
Jāņu sieru u. c. latviskus 
ēdienus Jāņu svinībām. Salā 
ir dabūjams labs alus. 

Pēc salidojuma oficiālajiem • 
datumiem ir paredzēts laiks 
latviešu organizāciju sanāk-
smēm un turpmākai salas 
apskatei personām, kas vēlas 
pagarināt savu apmeklē jumu.

*) šī ekskursija nav obligāta un 
nav ieskaitīta salidojuma cenā 
(katrs to sedz atsevišķi)

Uz tikšanos!
Guntars Gedulis,

17. salidojuma vadītājs

Kurzemes kuģis Die Pas 1658. gadā

17. LATVIEŠU SALIDOJUMS TRINIDADĀ UN TOBĀGO
2014. gadā, no 15. līdz 25. jūnijam

PAGAIDU PIETEIKŠANĀS ANKETA
Vēlos saņemt turpmākas ziņas par nākamo, 17. latviešu salido-
jumu Trinidadā un Tobāgo, ar nolūku, iespējams, tajā piedalīties

Vārds: ..............................................................................................................
E-pasta adrese: ..............................................................................................
Mītnes pilsēta:  .............................................................................................
......... Vēlos dziedāt Tobāgo latviešu korī. Balss: ..................................
Dziesmas piesūtīs pirms salidojuma, lai būtu laiks tās attiecīgi sagatavot.
......... Vēlos dejot tautasdejas Tobāgo salā.
Dejoju vai esmu dejoj-is/usi ..................................................... ansamblī
..............................................................................................................pilsētā.
Uzvedamo deju sarakstu piesūtīs pirms salidojuma.

Ja piedalās pilns koris vai tautasdeju ansamblis, katrs var uzvest 
savu programmu. Koŗa un tautasdeju dalībniekiem būs 

nepieciešami tautastērpi.

........... Pieprasu oficiālo pieteikšanās anketu 17. salidojumam.

Datums: ............................................................

Šo lapiņu nosūtīt salidojuma vadītājam, Guntaram Gedulim,
guntars.gedulis@gmail.com

tel: +(58-212) 575-2874, (58-412) 309-1863 (īsziņām)
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Atpakaļ Latvijā ... pa senču pēdām!

Jūrmalas mūzejs

Mellužu plūdmalē

Ilmārs Dambergs
(5. turpinājums)

Man tur arī vajadzētu būt, bet 
stīvā mugura vienkārši neļauj 
stāvēt ilgāku laiku. Žēl, bet ko lai 
dara. 

LVA biedri tiekas katru treš-
dienu. Personīgi es apbrīnoju 
sirmo virsnieku enerģiju un 
tieksmi apciemot slimos bied  -
rus, svinēt jubilejas, izvadīt un 
atvadīties no aizgājējiem, pār-
stāvēt LVA visos nacionālos pa -
sākumos un veikt citu līdzīgu 
darbu. Par ciemakukuli paņemu 
līdzi kaut ko stiprāku un Maijas 
no Floridas paņemtos key lime 
cepumus. Lai gan zināju, ka to 
darīs, tomēr ļoti patīkami bija 
klausīties kollēģu dziedāto “Daudz 
baltu dieniņu”, dzirdēt man vel-
tītos apsveikumus un saņemt 
grezno dzimšanas dienas karti. 
Paldies jums! 

LVA priekšsēdis, atv. kapt. 
Aleksejs Ozoliņš piemin, ka 
apvienības biedrs, bijušais LR 
militāratašejs Vašingtonā plkv. 
Juris Bezzubovs tika apbalvots 
ar Nopelnu Krustu (Legion of 
Merit), ko ASV vēstniecībā Rīgā 
viņam pasniedza vēstnieks Marks 
Pekala. Biju cerējis Juri un Sarmīti 
satikt Rīgā. No rīta, kad viņam 
zvanīju no viesnīcas, noķēru viņu 
tieši pirms apbalvošanas un ap -
sveicu visu mūsu vardā. Vēlreiz,  
Juri, sveicinu tevi! Atkal laiks 
atvadīties, jo pie viesnīcas mani 
gaida Nellija Degle, viņa vedīs uz 
Jaunmoku pili. Nelliju satikām 
pirms daudziem gadiem, kad 
viņa Majoros bija „Marienbades” 
viesnīcas pārvaldniece. Mēs tur 
Rīgas Jūrmalā kopā ar Latvijas 
radiem svinējam Jāņus. Toreiz 
nezināju ka viņa ir ieprecēta 
radiniece, mūsu brālēna no tēva 
puses nelaiķa Pēteŗa Bindera 
sievas Almas meita. Mana brāļa 
ģimene turpināja uzturēt sakarus 
ar Binderiem, un pēc Pēteŗa 
nāves esam vairākas reizes ap  cie-
mojuši Almu viņas dzīvesvietā 
Kauguros. Tāpēc man pirms iz -
lidošanas atgādināja,  ka noteikti 
jāpiezvana Nellijai. 

Pa ceļam mūsu sarunas risinās 
tik raiti, ka liekas, esam bijuši 
tuvu pazīstami visu mūžu. Mai-
nāmies stāstiem par ģimenēm, 
bet viņa pastāsta arī par savu 
darbu. Būdama pieredzes bagāta 
viesnīcas vadītāja, viņa apmāca 
jaunos, nākamos restorānu un 
viesnīcu vadītājus. Pēdējais šāds 
viņas seminārs bija pagājušo 
pirmdien tieši Jaunmoku pilī. 
Satiekot pils darbiniekus, viņa  
bija pat pārbaudījusi, ka mana 
rezervācija pils viesnīcā ir spēkā. 
Ēdot vakariņas pils pamatstāvā, 
jūtamies kā dižciltīgie, jo res to-
rānā esam tikai divi vien. Baudām 
garšīgo ēdienu un viesmīļa Ro -
landa pirmklasīgo apkal po šanu. 
Jūlijā Latvijas naktis ir vēl gaišas, 
un Nellija ar gaismu tiek atpakaļ 
Pārdaugavā. Paldies Nellijai par 
vizināšanu uz Jaunmokām! 

Ceturtdiena, 11. jūlijs. Pēc bro-
kastīm satiekos ar Jaunmoku pils 
mūzeja vadītāju Daigu Šmiten-
bergu. Aprunājamies, jo viņai 
interesē mans iemesls apmeklēt 
pili. Viņa nokopē manu līdzpa-
ņemto informāciju, jo grib uz  -
zināt vairāk par muižas kād-
reizējiem iedzīvotājiem un strād-
niekiem. Izstaigājam mūzeju. No 
oriģinālajām mēbelēm sagla bā-

jušās tikai nedaudzas. Daļa no 
telpām glīti sakārtota, un tās var 
izīrēt viesībām. Īpašums ap 
manas vecāsmātes dzimšanas 
laiku 1888. gadā jau no 1885. ga -
da piederēja Džordžam Armit-
stedam, Rīgas pilsētas galvam no 
1901. līdz 1912. gadam.  Pašrei-
zējā pils ēka celta laika posmā no 
1901. līdz 1904. gadam. Armit steds 
to uzticēja vienam no tā laika 
pazīstamākajiem architektiem 

Vilhelmam Bokslafam. Iepriekšējā, 
plašajā divstāvu ēkā iespēra zi -
bens, un tā nodega 1900. gadā. 
Pirms atvados, Daiga man uz -
dāvina grāmatu “Jaunmokas. 
Pils. Dzimtas. Cilvēki”, kas veltīta 
Džordžam Armitstedam 160. ga   -
dadienā. Sirsnīgs paldies jums, 
Daiga, un pārējiem mūzeja un 
pils darbiniekiem. Lasot šo 
grāmatu, man būs lielāka apjauta 
par zemnieku un kalpotāju dzīvi 
tajā tālajā laikā. 

Pēcpusdienā Jaunmoku pilī 
satiekos ar Anitu, Dzintaru un 
Ievu. Ar Dzintara ērto t.s. apvi-
dus automašinu paredzēts ap  -
braukāt Janševsku dzimšanas vie  -
tas Kandavas apkārtnē, Kukšu 
muižu un Aizdzīri, kur apkārtnes 
vietējās saimniecībās piedzimuši  
visi astoņi Janševsku bērni. Vis -
pirms caurbraucam Kandavai 
un piestājam pie luterāņu baz-
nīcas, jo dažādos laika posmos 
visi viņi šeit kristīti. Apstaigājam 
baznīcas apkārtnes dārzu, jo 
baznīca slēgta. Turpinām ceļu uz 
Kukšu muižu. Nobraucam pa 
mazāku ceļu, kas ved uz Aizdzīri. 
Diemžēl tilts pār Abavu domāts 
tikai kājiniekiem. Esam iebrau-
kuši Abavas senlejas dabas parkā. 
Apskatām parku un pašu upi, 
kas tumši melna plūst zem tilta. 
Netālu redzam vīna kalnu. Tur-
pinam braukt tālāk, bet mūsu 
auto kartes nav pietiekami sīkas, 
lai pēc tām varētu orientēties, 
Kukšu muižu tomēr atrodam. 
Izskatīga ēka, mājas priekšā un 
ap to labi kopts dārzs, kur strādā 
pāris cilveku. Aizmugurē balkons 
un dobes ar dažādām puķēm 
līdz pat ezera malai. Varu iedo-
māties, kā muižnieki tur, vasarā 
ārā sēžot, ļoti patīkami pavadīja 
laiku. Ēkas priekštelpās satiekam 
pārvaldnieku un, iespējams, 
īpašnieku. Nedaudz vāciski paru-
nājos ar viņa gados veco māti, 
kuŗa pie dēla pavada vasaru. 

Kā pēdējo šīs dienas izbraucienā 
apmeklējam Lesteni. Leģionāru 
Brāļu kapi uzkopti un tīri. 
Nolieku ziedus uz onkuļa Harija 

Kodola kapa vietas. Anita un 
Ieva ar savām puķēm godina 
pāris nezināmu leģionāru kapu 
vietas. Pēc tam apstaigājam un 
lasām sienā iekaltos kritušo un 
bez vēsts pazudošo vārdus. Sirds 
sāp, vērojot šo jauno vīru,   pat 
jauniešu dzimšanas gadus un 
krišanas datumus. Lestenes baz-
nīcā tajā vakarā notiek koncerts, 
un lēnam pulcējas ļaudis. Mani 
pavadoņi baznīcu nav redzējuši 

un to apskata. 
Apmeklējot Lesteni, man 

iepaticies neliels restorāns tieši 
Rīgas-Liepājas autoceļa un Les-
tenes ceļa krustojumā. Paēdam 
tur vakariņas un dodamies at -
pakaļ uz Ragaciemu. Mājās pār -
braucis, Dzintars aprēķina, ka 
esam nobraukuši 330 kilometrus. 
Saki nu vēl, ka Latvija ir maza!

Piektdiena, 12. jūlijs. Šis rīts 
man ir mierīgāks, jo mājinieki 
aizņemti, gatavojoties   vietējiem 
Zvejnieku svētkiem, kas tiek 
svinēti jūlija mēneša otrajā sest-
dienā. Klausoties viņu sarunās, šī 

mūzeja piebraucam īsi pirms 
slēgšanas piecos pēcpudienā. Jau 
redzam kādu ar velosipēdu aiz-
braucam no mūzeja. Ieraudzījis 
mūs, jaunais cilvēks atgriežas un 
ielaiž mūs mūzejā. Tas izrādās 
Māris Zaneribs, viens no mūzeja 
vēsturniekiem. Māris mums 
laipni izrāda mūzeju, kas at -
jaunots ļoti profesionālā veidā, 
pielietojot jaunāko techniku. 
Paldies arī jums, Māri. Mani 

Latvijas-Lietuvas robežu. Maza 
robežsargu mājiņa Lietuvas pusē 
stāv gluži nolaista un neapdzī-
vota. Ja neievēro samēra lielās 
oficiālās zīmes, ka esam vai nu 
Lietuvā, vai atpakaļ Latvijā, ne  -
varētu pateikt, ka pārbraucam 
divu valstu robežu. Pirms Saldus 
piestājam pie vācu kaŗavīru kap-
sētas, kur, sākot ar 1996. gadu 
pārapbedīti apmēram 30 000 
kaŗa vīri. Vakariņas paēdam ne -
tālu no Saldus lielceļa malā 
restorānā ar interesantu nosau-
kumu Border town. Tad atpakaļ 
Ragaciemā, un laiks iet gulēt.

Sestdiena, 13. jūlijs. Esam ceļā 
uz Jaundubultiem, kur gaida 
draugs Gundars Zaļkalns. Gun-
dars prezidenta Gunta Ulmaņa 
laikā bija Drošības Padomes 
sekretārs. Daudz sastrādājāmies, 
arī Latvijā, palīdzot organizēt 
virsnieku saietus un citas ak  tī-
vitātes. Gundars gan kritizēja 
Aizsardzības darba grupas un 
Baltijas Institūta kopīgi izstrādāto 
NBS reorganizāciju, bet šis jau-
tājums lai paliek vēsturnieku 
vērtējumam. Viņa uzdoto mājas 
adresi Ventas ielā atrodam viegli, 
bet uz īpašuma atrodas trīs mo -
dernas mājas. Pieeju pie tuvākās 
ēkas, un pretim nāk kāda sie -
viete. Pasaku iemeslu, kāpēc 
esmu ieradies, un viņa ar sevi 
tūlīt iepazīstina – Anna Žīgure. 
Minu, ka viņa pirms kāda laika 
viesojās draudzes namā Rockvilē, 
bet mums ar Veru nebija iespējas 
dzirdēt viņas referātu. Viņa pa -
rāda Gundara māju, kas redzama 
tālāk aizmugurē. Atvados no 
Dzintara un Inas, jo viņiem vēl 
jātiek uz Rīgu. Paldies Anita, 
Dzintar, Ina, Ieva un Aija par 
jūsu viesmīlību un sirsnību, mani 
uzņemot un vizinot. 

Gundars izrāda savu māju, kas 
plānota pēc viņa gaumes trijos 
stāvos ar nelielu atklātu balkoniņu 
pat vēl ceturtā stāvā. Nezinu, kas 
viņam palīdz māju uzturēt, bet 
visur spīd un laistās. Ap pusdie-
nas laiku Jūrmalas mūzejā, mo -
dernā ēkā Tirgoņu ielā gandrīz 
pašā Majoru centrā, satieku Inesi 
Helvigu un viņas palīdzi Evitu, 
jaunu vēstures studenti. Ar Inesi, 
mūzeja krājumu galveno glabā-
tāju, jau iepriekš uzturēju e-pasta 
sakarus, jo viņa palīdzeja man ar 
informāciju par krusttēva Her-
berta Vanaga, Skuju un Kodolu 
ģimenēm. Mūzejam uzdāvinu 
1938. gadā drukātu brošūru 
franču valodā par Jūrmalu un 
pastkartes, kas bija saglabātas 
starp mammas mantām. Mate-
riālu par Jūrmalu franču valodā 
mūzejam tieši trūkst. Pārkopējam 
ari dažas fotografijas, piemēram 
uzņēmumu no Nr.102 Strēlnieku 
prospekta un Upes ielas stūŗa 
Pumpuros, kur savā laikā pretim 
Mellužu parkam stāvēja Kodola 
veikals un Ķimmeļa alus nolik-
tava. Vecā ēka noplēsta, un 2009. 
gadā uzcelta moderna divstāvu 
māja ar pirti un baseinu. Otra 
māja, klasiskā Jūrmalas stilā, 
pilnībā restaurēta 2003. gadā. 
Mums vēl izrāda mūzeja krā-
jumus – drēbju, mēbeļu, past-
karšu un brošūru, saimniecības 
un viesību trauku kollekcijas. 
Pašlaik mūzejā var skatīt arī jūras 
ainavu izstādi.

(Turpinājums sekos)

svinēšana ir gandrīz svarīgāka 
nekā Jāņi. Lapmežciemā pare-
dzēta plaša kultūras un citu 
pasākumi programma, kā arī 
sporta sacensības. Agrā pēcpus-
dienā paredzēta jūras valdnieka 
Neptūna un nāru sagaidīšana un 
apsveikšana. Pēcpusdienā vēl 
koncerti, un vakars noslēdzas ar 
svētku balli. Ap dienasvidu Dzin-
tars ir nokārtojis visas savas 
darīšanas, un dodamies ceļā ap -
meklēt atjaunoto plkv. Kalpaka 
mūzeju Airītēs. Satiksme nav 
pārāk liela, bet traucē zemnieku 
traktori vai lēnie braucēji, kuŗus 
nevar apbraukt ceļa līkumu vai 
pretimnākošas satiksmes dēļ. Pie 

gluži jauna kapa vieta ar diviem 
Janševsku vārdiem. Tātad Nī -
grandē vēl dzīvo kādi Janševski? 
Nu man atkal būs uzdevums 
noskaidrot šo gadījumu. Inte-
resanti bija lasīt archīva piezīmi, 
ka dažādos dokumentos ģime -
nes vārds rakstīts dažādi, arī kā 
Janševics, Janšepskis jeb Janse-
pskis. Starp citu, rakstniekam 
Jēkabam Janševskim, „Dzim te-
nes” autoram, tas arī ir pieņemts 
vārds, lai gan viņš ir dzimis 
Nīgrandes muižas kalpu mājā 
1865. gadā. 

Atpakaļ uz Ragaciemu nolem-
jam braukt caur Saldu. Vispirms 
gan pie Ezeres pārbraucam 

pavadoņi ārpusē vēl apskata 
pieminekļus par godu pārējiem 
kritušajiem varoņiem un lasa 
klāt pielikto informāciju par šo 
traģisko notikumu Latvijas ne -
atkarības cīņu laikā. 

Pētījot karti, ievēroju, ka ne -
esam pārāk tālu no Nīgrandes. 
Nolemjam tur iebraukt. Nīgran -
dē 1832. gadā dzimis Fricis 
Janševskis, vecvecāsmātes Aņas 
tēvs. Tas līdz šim ir mūsu ģimenes 
ciltskoka visagrākais datums. 
Atrodam baznīcu un intereses 
pēc apstaigājam pie tās esošos 
kapus. Jā, ļoti tuvu baznīcai ir 



LAIKS 92013. ga da  28. septembris – 4. oktobris

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I T Ā T S

Latvijas ārstu 7. kongresa 
delegātu vidū bija arī Bertrams 
Zariņš, Hārvarda universitā -
tes Massačusetas galvenās slim-
nīcas sporta medicīnas un or -
topēdijas profesors. Tūdaļ pēc 
kongresa profesors devās ope-
rēt uz Gruziju, bet pirms tam 
kopā ar dēlu Kristapu sniedza 
interviju „Latvijas Avīzes” žur-
nālistei Mārai Libekai.

B.Zariņš: Pirmais kongress 
bija emocionāls, patriotisks, tau -
tisks sarīkojums. Medicīnas jau-
tājumi bija sekundāri. Tagad 
kongresu dēvē par Latvijas ārs -
tu kongresu, jo to rīko Latvijas 
Ārstu biedrība, kas ir mediķu 
pro fesionālas izglītības organi-
zā cija. Man šķiet, ka ārstu kong-
resos vajadzētu tomēr vairāk 
turēties pie medicīnas problē-
mām, runāt par profesionāliem 
jautājumiem...Nedrīkst būt tā, 
ka no referentu uzstāšanās nav 
nekāda ieguvuma vai tas ir ļoti 
niecīgs. Piemēram, man bija 
grūti saprast kongresa atklāša-
nas runu jēgu. Šim forumam 
tomēr jābūt virzītam uz ārstu 
zināšanu papildināšanu, pie-
redzes apmaiņu, nevis uzso-
ciā lu un polītisku jautājumu 

Par daudz polītikas, par 
maz medicīnas

apspriešanu. Ārstu kongress 
nav tā vieta, kur tos risināt, tas 
jādara valsts līmenī. Kongresā 
jārunā, kā uzlabot ārstēšanu, 
pa  rādoties jauniem  izgudroju-
miem medicīnā, jāspriež par to, 
kas ir un kas nav efektīvs me -
diķu darbs. Te nav jācilā filozo-
fiski jautājumi. Ceru, ka nāka-
mais kongress būs ievirzīts tā, 
lai tur spriestu, kā mēs varētu 
kļūt  saviem pacientiem arvien 
labāki ārsti. (..)

Es nupat apmeklēju jaunu 
traumatoloģijas un ortopē-
dijas privāto klīniku, kur ārs-
tējas pacienti ne tikai  no Lat-
vijas, bet arī no ārvalstīm.         
Šīs ārstniecības iestādes stan-
darts patlaban ir augstāks ne -
kā manā darbavietā Masaču-
se tā. Biju pārsteigts, ieraugot, 
ka jaunā medicīniskā aparātū -
ra te ir pat labāka nekā Ame-
rikā. Saviem pacientiem, ku -
ŗiem nav tik daudz naudas, lai 
samaksātu par operāciju, no -
teik ti ieteikšu braukt  uz Lat -
viju, jo šeit viņi par daudz ma -
zāku naudu saņems ārstēšanu 
augsti profesionālā līmenī. Tas 
ir pirmklasīgs sasniegums, un 
jums par to jābūt lepniem.

Bertrams Zariņš dēlam Kristapam: „Redz, ja tu studētu medi-
cīnu Latvijā, kur studijas ir daudz lētākas nekā Amerikā, bet 
augstā profesionālā līmenī, man būtu jāstrādā daudz mazāk.”

Kristaps: „Ļoti laba ideja. Es varētu uzlabot savas latviešu valo-
das zināšanas un, kas zina, ar laiku pārcelties uz dzīvi Lat vijā.”

Valsts prezidenta vizīte 
Kanadā un ASV

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš devies darba vizītē uz Kana-
du un ASV un viesojās Otavā, 
To  ronto, Montrealā un Van ku-
verā. Prezidents tikās ar Kanadas 
augstākajām amatpersonām, ap -
meklēja uzņēmumu Bombardier. 
Vankuverā prezidents piedalījās 
Latvijas goda konsulāta atklāša-
nā. Šobrīd Latvijai Kanadā ir go -
da konsulāti Toronto, Montrealā 
un Halifaksā. Vizītes laikā Valsts 
prezidentam bija vairākas tikša-
nās ar tautiešiem. Kanadas lat -
viešu kopienā ir ap 20 000 cilvē-
ku, kuŗus pārstāv Latvijas Nacio-
nālā apvienība Kanadā.

Valsts prezidenta Andŗa Bērzi-
ņa tikšanās ar tautiešiem Sietlā

Sākot darba vizīti ASV, Andris 
Bērziņš apmeklēja Sietlu, kur 
tikās ar ASV latviešu kopienu un 
apmeklēja Vašingtonas univer si-
tāti, kuŗā iespējams studēt Balt-
ijas studiju programmā.

Valsts prezidents piedalījās 
ANO Ģenerālās Asamblejas 68. 
sesijā un teica runu.

***
Dombrovska izteikums 

par Kataloniju neietekmēs viņa 
izredzes kļūt par 

EK prezidenta kandidātu
Katalonijas sabiedriskā ziņu 

aģen tūra ACN 13. septembrī vēs-
tīja, ka Latvijas premjērministrs 
paudis netiešu atbalstu Katalo-
nijas neatkarības centieniem. Ta -
ču vēlāk tikšanās laikā Spānijas 
Ārlietu ministrijā Latvijas vēst-
nieks Spānijā Jānis Eichmanis 
no   rādīja, ka mūsu Ministru pre-
zidenta intervija tikusi tenden-
ciozi interpretēta.

Sabiedriskās polītikas centra 
Providus direktores Daces Aku -
les ieskatā nevajadzētu pārspīlēt 
šī viena teikuma un incidenta 
no  zīmi. „Es nedomāju, ka tas bū -
tu vienīgais iemesls, kas varētu 
nopietni apdraudēt Dombrovska 
iespējas  kandidēt uz šo amatu. 
Diskusijas pamats būs par tiem 
kritērijiem un elementiem, kas 
Dombrovska personībā un līdz-
šinējā darbā viņu padara par 
spēcīgu kandidātu,” sacīja Akule. 

Aģentūras LETA  aptaujātie ār -
lietu eksperti pauduši viedokli, 
ka Ministru prezidenta Valža 
Domb rovska (Vienotība) izteikums 
saistībā ar Katalonijas neatkarī-
bas centieniem neietekmēs viņa 
izredzes kļūt par Eiropas Ko  mi-
sijas (EK) prezidenta kandidātu.

***
Duglass Deividsons Latvijā 

trešo reizi...
Latvijā trešajā vizītē bija ieradies 

ASV īpašais sūtnis holokausta 
jautājumos Duglass Deividsons.

Viesis  tikās ar Saeimas de  pu tā-
tiem, vietējo pašvaldību un dip-
lomātiskā korpusa pārstāvjiem, 

kā arī  ar Latvijas Ebrēju kopienas 
biedriem un apsprieda holokaus-
ta laikā atsavinātā ebrēju kopie-
nas un bezmantinieku īpašuma 
atgūšanas jautājumus. 

***
Saeimā tiekas Baltijas valstu 

parlamentu Eiropas lietu 
komisiju priekšsēži

Saeimā 23. septembrī tikās trīs 
Baltijas valstu Eiropas lietu ko  mi-
siju priekšsēži, lai gatavotu vie-
notu Baltijas valstu parlamentu 
poziciju Eiropas Savienības (ES) 
Eiropas lietu komisiju priekšsēžu 
konferencei (COSAC), kas norisi-
nāsies no 27. līdz 29. oktobrim 
Lie tuvas galvaspilsētā Viļņā.

Diskusijā piedalījās  no Latvijas 
Zanda Kalniņa-Lukaševica, no 
Igaunijas - Marianne Miko un no 
Lietuvas - Petrs Austrevičs.

***
Vizītē Latvijā viesis no Kosovas 

Vizītē Latvijā bija ieradies Ko -
sovas Drošības spēku ministrijas 
valsts sekretārs Škelzens Sulajs. 
Viesis  tikās ar Aizsardzības mi -
nistrijas valsts sekretāru Jāni Sār-
tu un viņa vietnieku nodroši-
nājuma jautājumos Jāni Karls-
ber  gu, apmeklēja Ādažu bazi un 
Nacionālo bruņoto spēku In- 
s truk toru skolu Cēsīs. Vizītes lai-
kā tika pārrunātas Latvijas un Ko- 
   so vas divpusējās sadarbības ie  -
spē jas, Kosovas eiroatlantiskās in    -
teg rācijas perspektīvas un dro-
šības spēku attīstību.

***
Šogad UNESCO nedēļa 

Latvijā būs veltīta lokālajam 
mantojumam un tradicijām
Pirms desmit gadiem Dziesmu 

un deju svētku tradicija un simbo-
l  isms Igaunijā, Latvijā un Lie tuvā 
tika atzīts par Cilvēces mut vārdu 
un nemateriālā kultūras mantoju-
ma meistardarbu, un šī gada vasa -
rā aizvadīti XXV Vis pārējie latvie -
šu dziesmu un XV deju svētki.

No 14. līdz 18. oktobrim Latvijā 
jau trešo gadu būs UNESCO ne -
dēļa, kuŗā īpaša uzmanība tiks 
veltīta lokālā mantojuma un aiz-
vien dzīvo tradiciju izcelšanai, jo 
Latvijā ir bagāts nemateriālās 
kul tūras mantojums, par ko lie-
cina arvien jaunu, unikālu tradi-
ciju apzināšana.

Šogad UNESCO nedēļa tiks 
aiz vadīta, svinot desmito gada -
dienu UNESCO Konvencijai par 
nemateriālā kultūras mantoju -
ma saglabāšanu.

***
Latvijas Ārstu 7. kongress 

notika  no 19. līdz 21. septem-
b rim Ķīpsalas starptautiskajā iz -

stā žu centrā, vienlaikus astoņās 
konferenču zālēs, kā arī viesnīcas 
Radisson Blu Daugava Hotel un 
Islande Hotel zālēs. Kongresu rī  -
koja Latvijas Ārstu biedrība sa -
darbībā ar Latviešu Ārstu un 
zo b ārstu apvienību (ārpus Lat vi-
jas). Šogad Latvijas Ārstu kon- 
g resa norises laiks bija  pieskaņots 
Latvijas Ārstu biedrības 25 gadu 
jubilejai - 1988. gada 16. septembrī 
Latvijas ārsti Rīgas Latviešu bied-
rības namā dibināja Latvijas Ār- 
s tu biedrību. Ārstu kongresa mēr-
ķis ir konsolidēt ārstus no Latvi -
jas un visus tos, kas jūtas Latvijai 
piederīgi, – ir dzimuši, auguši vai 
mācījušies Latvijā vai arī viņu 
dzimtas saknes nāk no Latvijas.

***
Baltu vienības dienā Lietuvā
Baltu vienības dienas atklāšanā 

21. septembrī Šauļos, Lietuvā, 
Lat  vijas vēstnieks Lietuvā Mār-
tiņš Virsis sacīja, ka “mūsu spēks 
ir mūsu kopīgā baltu identitāte”. 

Svinībās piedalījās augstas Lat-
vijas un Lietuvas amatpersonas, 
tostarp Latvijas un Lietuvas parla-
menta priekšsēži - Solvita Ābol-
tiņa (Vienotība) un Vīds Gedvils, 
kā arī Latvijas - Lietuvas Starp-
parlamentārās sadraudzības gru-
pas pārstāvji.

***
Francijā atklāta izstāde

 „Rīga – no augšas”
Latvijas vēstniece Francijā Sa -

ni ta Pavļuta-Deslandes 20. sep-
tembrī Uzesā (Uzès) pēc pilsētas 
mēra Žana-Lika Šapona  ielū gu-
ma piedalījās fotoizstādes “Rīga – 
no augšas” atklāšanā. Pavļuta-
Des landes viesojās arī Lū Redu -
nē  ģimnazijā un tikās ar skolē-
niem, lai stāstītu par Latviju un 
kopīgi apskatītu izstādi „Vienoti 
dažādībā” (Unis dans la diversité). 
Vizītes programmā bija stāstīju-
mi par Latvijas vēsturi, Rīgas 
architektūru, Kristīnes Adamaites 
un Arta Sīmaņa koncerts, kā arī  
latviešu režisoru bērnu animā-
cijas filmu demonstrācijas un 
citas kultūras aktīvitātes.

***
Ģenerālkonsulāts 

Sanktpēterburgā populārizē 
Latviju Eiropas dienās

20. un 21. septembrī Sanktpē-
terburgā notika gadskārtējais Ei  -
ropas dienu festivāls. Ģenerāl-
konsulāts Sanktpēterburgā Eiro-

pas dienās piedalījās ar Latvijas 
stendu „festivāla sirdī” – Eiropas 
gadatirgū Aničkova pilī. 

Ģenerālkonsulāta darbinieki 
festivāla viesiem sniedza infor-
mā ciju par Latviju, atbildēja uz 
jautājumiem un piedāvāja plašu 
informātīvo materiālu klāstu. 
Pēterburdzieši izrādīja aktīvu in -
teresi par  iespējām ceļot uz Lat-
viju. Pēc organizātoru sniegtās 
in  formācijas pagājušajā gadā fes-
ti vālu apmeklējuši aptuveni 
15000 viesu.

***
Briselē atklāta mākslinieka 

Jāņa Anmaņa personālizstāde
Briselē, Latvijas Pastāvīgā pār-

stāvībā Eiropas Savienībā, atklāta 
multimākslinieka Jāņa Anmaņa 

personālizstāde „Gaismas ceļš”, 
kas Briseles publikai atklāj meis-
tara pasaules redzējumu un uz -
ticību saviem jaunrades ideāliem 
gleznās, sarakstītajās grāmatās 
un ieskaņotajos kompaktdiskos.

Latvijas pastāvīgā pārstāve Ei  -
ropas Savienībā, vēstniece Ilze 
Ju  hansone izstādes atklāšanā sa  -
cīja:  „Jānis Anmanis ir universāla 
personība latviešu mākslā, jo  
viņš ir slavens ne tikai kā glez-
notājs, bet ir izpaudies arī dau-
dzās citās mākslas jomās.” Izstā -
de apliecina mākslinieka brīvo 
māks  las lidojumu un uzticību 
saviem ideāliem, kuŗu pamatā ir 
mīlestība pret savu dzimteni 
Latviju.

(Turpinājums 10. lpp.)
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viju, kā arī iespējas sadarbībai 
starp uzņēmējiem un vēstniecī-
bu. Vēst  niece pauda gandarījumu 
par Latvijas uzņēmēju piedāvāto 
plašo produkcijas klāstu, kā arī 
novērtēja tās kvalitāti. Uzņēmēji 
izrādīja interesi par turpmāku 
piedalīšanos Maskavā notieko -
šās pārtikas izstādēs, kā arī par 
dalību vēstniecības organizētās 
vizītēs uz Krievijas attālākajiem 
reģioniem.

***
Latvijas zinātnieka vadībā 

atrisina 10 gadus vecu problēmu
Latvijas zinātnieka Andŗa Am -

baiņa vadībā izstrādāta jauna 
metode kvantu algoritmu izvei-
dei un atrisināta ar kvantu algo-
ritmiem saistīta problēma, kas 
des mit gadus nodarbinājusi zi -
nātniekus. 

Andris Ambainis

Veiksmīgi beidzies trīs gadus 
il  gušais profesora Ambaiņa vadī-
tais projekts „Kvantu datorzi -
nātne”, kuŗā izstrādāta šī jaunā 
metode. Tā pamatota ar jaunu 
struktūru, kas kvantu algoritmu 
izstrādi padara  daudz intuitīvā-
ku, un tās autors ir Aleksandrs 
Belovs. Projekts arī parādījis, ka 
kvantu algoritmi var būt būtis ki 
ātrāki par tradicionālajiem arī 
tad, ja tiek prasīts, lai kvantu 
algoritms vienmēr izdod pareizo 
atbildi. Šis sasniegums atrisinā - 
jis zinātnes pasaulē jau 10 gadus 
labi zināmu, bet neatrisinātu 
problēmu.

Projekta laikā tika publicēti 37 
zinātniski raksti ar pētījumu re -
zultātiem, ieskaitot vairākus  
raks tus visaugstākā līmeņa zi -
nāt nis kajos izdevumos, piemē-
ram, Jour nalofthe ACM - pasaules 
vadošajā zinātniskajā žurnālā 
datorzinātņu teorijā. Nolasīti 54 
referāti - 46 referāti starptautis-
kās zinātniskās konferencēs un 
astoņi referāti Latvijas augstsko -
lu konferencē „LU un LMT Da -
torzinātņu dienas”.

***
Britiem patīk Sigulda

Britu laikraksts The Guardian 
rudens ceļojumam iesaka ap -
meklēt Siguldu un Turaidas pili. 
Latvija izraudzīta par nedēļas la -
bāko piedāvājumu starp lasītāju 
iesūtītajiem rudens ceļojuma ga -
lamērķu ieteikumiem.

“Gaujas ieleja piedāvā iespai-
dīgu, skaistu skatu rudenī, kad 
koki kļūst sārti un zeltaini. No 
skaistās pilsētas Siguldas un tās 
baltās luterāņu baznīcas dodie-
ties cauri ielejai uz Turaidas pa -
saku pili no sarkanajiem ķieģe-
ļiem. Pilnīgu iegrimšanu Latvi jas 
rudens krāsās sniegs brauciens 
gaisa tramvajā,” teikts kāda britu 
ceļotāja sniegtajā aprakstā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

devušies raidījuma “Ziemeļu pu -
se” veidotāji, lai turpinātu  jauna 
raidījumu cikla “Dzintara pusē” 
uz  ņemšanu. Tas jau 2014. gada sā  -
kumā nonāks pie skatītājiem un 
būs viens no “Rīga 2014” program-
mas tematiskās līnijas “Dzin tara 
ādere” centrālajiem no  tikumiem.

Ceļš vedis no Lietuvas kūrort-
pilsētas Palangas uz Kuršu kāpu - 
Jodkranti un Nidu, tālāk uz Ka  ļi-
ņingradas apgabalu un pašu Ka -
ļiņingradu, kā arī pilsētu Jantar-
naju, kur dzintaru lauž rūpnie-
ciskos apjomos un apstrādā kom  - 
binātā. Ceļojuma galamērķis - 
Polijas pilsēta Trojmjasto, kur 
notiek pasaulē lielākā dzintara  
tirgus izstāde.

Pirmais šīs ekspedīcijas posms 
bijusi Palanga – Lietuvas “vasaras 
galvaspilsēta”, kur dzintara krel-
les, glezniņas un piespraudes tir-
go uz katra stūŗa, bet viens no 
galvenajiem tūrisma objektiem  
ir bijusī grāfu Tiškeviču dzimtas 
pils, kuŗā iekārtots Baltijā vienī-
gais Dzintara mūzejs.

***
Latvijas vēstniecībā Vācijā svin 

Dzejas dienas
Berlīnē, Latvijas vēstniecībā 

Vā  cijā, 20. septembrī  notika jau 
par tradiciju kļuvušais literāri 
mūzikālais Dzejas dienu vakars, 
kas šogad bija veltīts 2014. gada 
Eiropas kultūras galvaspilsētai - 
Rīgai. Sarīkojuma mērķis bija lat-
viešu dzejas, mūzikas un māks -
las populārizēšana Vācijā. Vakara 
ap  meklētājus uzrunāja Latvijas 
vēstniece Vācijā Elita Kuzma un 
sarīkojuma organizātore, mode-
rātore Eiženija Veiricha. Skanēja 
Raiņa, Imanta Ziedoņa, Knuta 
Skujenieka, Māras Zālītes, Alek-
s andra Čaka, Ingmāras Balodes 
un vācu mūsdienu dzejnieka 
Zigfrīda Šmita  darbi. Dzeju lasīja 
vācu un latviešu valodā.

***
Krievijā Latvijas ražotāji

Latvijas vēstniece Krievijas Fe -
derācijā Astra Kurme apmeklēja 
gadskārtējo pārtikas produktu 
izstādi World Food Moscow 2013, 
kuŗā šogad piedalās 19 Latvijas 
uzņēmumi.

Vēstniece Astra Kurme saru nā-
jas ar izstādes World Food Mos-
cow 2013 viesiem

Kurme iepazinās ar uzņēmu-
mu ekspozīcijām un ar Latvijas 
pārstāvjiem pārrunāja aktuāli tā-
tes pārtikas eksportā uz Krie  - 

cijas, liek cilvēkiem aizdomāties 
un kļūt labākiem.

***
The European Times Magazine 

iepazīstina ar izdevumu 
par Latviju

Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde 
Līce-Līcīte 19. septembrī tikās      
ar plašsaziņas līdzekļu (mediju) 
aģen tūras The European Times 
žur  nālistiem, kuŗi vēstniecei pre-
zentēja jauno aģentūras izdevu-
mu, kas iepazīstina ar Latvijas 
eko nomiku, biznesa vidi un no -
zī mīgiem tirgus sektoriem. Sa  ru-
nā ar vēstnieci žurnālisti atzina, 
ka ir iepriecināti par Latvijas 
draudzīgo vidi un iespējām, ko 
sniedz sadarbība ar šo valsti.

The Europien Times izdevums 
par Latviju ir jau otrā tāda veida 
publikācija pēc 2009. gada izde-
vuma. Aģentūras izdevumi ir 
pieejami drukātā veidā Eiropas 
lielāko lidostu VIP un biznesa zo -
nās, kā arī Eiropas institūcijās 
Briselē. Savukārt elektroniski ar 
izdevumu iepazīstas vairāk nekā 
pusotrs miljons tīmekļa lapas la -
sī  tāju.

***
Toronto atklāta izstāde 

„Kas dzintaram vēl padomā”
Kanadas Latviešu centrā Toron-

to 19.septembrī atklāta unikāla, 
vēl nebijusi izstāde par dzintaru 
„Kas dzintaram vēl padomā?”. 
Izstāde tapusi ar Ārlietu minist ri-
jas atbalstu un ir veidota ar mēr ķi 
populārizēt Rīgu - 2014. gada Ei -
ropas kultūras galvaspilsētu un 
vienlaikus padziļināti iepazīsti -
nāt apmeklētājus ar latviešu tau-
tas vissenāko un visvairāk  mīlēto 
dārgakmeni – saulaino dzintaru. 
Tieši dzintaram Eiropas kultūras 
galvaspilsētas gada programmā   
ir atvēlēta īpaša loma, iezīmējot 
Latvijas galvaspilsētu Rīgu kā 
dzin tara mājvietu. Izstādes pa -
ma tā ir dzintara pavediens – Rī -
gas Techniskās universitātes pēt-
nieces Ingas Ļašenko starptautis-
ko atsauksmi ieguvušais atklā-
jums. Savukārt pētnieces radītā 
dzintara pavediena pārtapšana 
mākslas darbos notikusi Latvijas 
tekstilmākslinieces un starptau-
tiski pazīstamās gobelēnistes Ive-
tas Vecenānes rokās. Dzintara 
iz  stādi Toronto atklāja Latvijas 
go  da konsuls Ontārio provincē 
Imants Purvs, klātienē piedalo-
ties Kanadas latviešu sabiedrības 
pārstāvjiem. Izstādes iekārtoša -
nu un izcilo māksliniecisko no -
for mējumu palīdzēja veidot Lat-
viešu daiļamatnieku savienība 
Kanadā un Latviešu centra Ka -
nadā mākslinieku komiteja.

***
Uzņem filmu par dzintaru

Augusta beigās kārtējā filmēša-
nas un pētīšanas ekspedīcijā bija 

mūŗa 20. septembŗa ielā 64 (via 
XX Settembre 64). Gleznojumā 
atainotajā bezgalīgajā, tirkīzā zai-
gojošajā jūrā iezīmējas kuģu ceļi, 
simbolizējot Baltijas jūras un Vi -
dusjūras, Docas un Rīgas, valstu, 
kultūru, cilvēku satikšanos.

***
Saeimas prezidija 

Atzinības raksts jauniešu 
korim “Kamēr…”

„Šī ir īpaša diena Latvijas par-
lamentā. Saeimā sveicam uzvarē-
tājus – tos, kas ir godam pārstā-
vē juši savu valsti, nesot tās vārdu 
pasaulē. Mūsu valsts vārdu pa -
saulē skaļi pauž ne vien sportisti, 
bet arī mūsu brīnišķīgie māks li-
nieki – jūs, jo tieši šodien pirmo 
reizi Saeimā saku paldies tiem, 
kas valsts vārdu izdzied.” To Sa -
eimas priekšsēde Solvita Ābolti-
ņa uzsvēra 23.septembrī, Saeimas 
namā sveicot kori „Kamēr…” par 
uzvaru augsta  prestiža koŗu kon-
kursā European Grand Prix for 
Choral Singing Areco un par augsta 
līmeņa mākslinieciskajiem sa -
snie gumiem.

Āboltiņa savā uzrunā citēja 
Viktora Igo reiz teikto, ka „mūzi-
ka pauž to, ko nav iespējams pa -
teikt, bet par ko nedrīkst klusēt”, 
un uzsvēra, ka koris „Kamēr…” 
jau daudzus gadus Latvijas un 
pasaules publikai sniedz emo-

Latvijas jaunāko 
filmu sezona Briselē

Gētes institūtā Briselē notika 
režisores Ināras Kolmanes filmas 
“Mona” prezentācija. Sarīkojums  
bija Latvijas vēstniecības Beļģijā 
un Latviešu biedrības Beļģijā ko -
pīgi uzsāktās Latvijas filmu pro-
grammas Briselē pirmais projekts 
jaunajā sezonā. Filmu ar lielu in -
teresei noskatījās ne tikai Briselē 
dzīvojošie latvieši, bet arī igauņu, 
somu un lietuviešu draugi un 
kollēgas.

***
LMA rektors glezno 

biennālē Italijā
No 2013. gada 11. līdz 15. sep-

tembrim Italijas pilsētā Docā no -
risinājās XXIV Freskas gleznie-
cības biennāle. Kurātores Fabio-
las Naldi  vadībā šogad biennālē 
jaunus sienas gleznojumus radīja 
pieci mākslinieki. Gleznotāju vi -
dū bija arī Latvijas Mākslas aka-
dēmijas rektors prof. Aleksejs 
Nau movs, kas piedalīties biennā-
lē aicināts jau otro reizi. Pirmā 
pieredze Docā gūta 1995. gadā, 
kad prof. Aleksejs Naumovs par 
biennāles ietvaros radīto darbu 
saņēma apbalvojumu – Zelta grifu.

Alekseja Naumova gleznojums

Latvijas Mākslas akadēmijas 
rektora darbs skatāms uz ēkas 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Rakstīt šo apcerē-

jumu mani pamu-
dināja jūsmīgas at  -
sauksmes par Kris-
to fera Klarka (Clark) 
grāmatu The Sleep-
walkers. How Europe 
Went to War in 1914 

un prof. Kaspara Kļaviņa raksts 
„Padomāsim - visi kopā!”, kas 
pub licēts Jauno LAIKA 7. sep-
temb ŗa numurā.

Tuvojas Pirmā pasaules kaŗa 
simtgade, un Kristofers Klarks 
detalizēti un patiešām pamatīgi 
izgaismo laika sprīdi no 1914. 
gada 28. jūnija (Sarajevas aten-
tāts) līdz 1. augustam, kad sākās 
kaŗš, “kuŗu neviens tā īsti ne  gri-
bēja”, - kaŗš, kuŗā zaudēja dzīvību 
20 miljoni. Tās 34 dienas, kas ap -
lūkotas Klarka monografijā, bija 
piesātinātas ar maldiem, meliem, 
pārpratumiem, apjukumu, illū-
zijām un pašapmānu. (Iekavās 
skumīgi piebildīšu, ka preziden -
ta Obamas „raustīšanās” no š.g. 
21. augusta līdz 10. septembrim 
zināmā mērā atgādināja Eiropas 
valdnieku un valstsvīru chao -
tisko „šaudīšanos” tajās 34 dienās, 

1915. gads Daugav’s abās malās
par kuŗām raksta Klarks.)

Kā zināms, Latviju Pirmais 
pasaules kaŗš skāra ļoti sāpīgi, lik-
teņupe Daugava kļuva par fron-
tes līniju, tās krasti bija slacīti 
asinīm, taču šī kaŗa beigu cēlienā 
dzima Latvijas valsts. Prof. Kas-
pars Kļaviņš savā rakstā, aicinā-
dams lasītājus padiskutēt par 
vairākiem Latvijas vēstures as -
pek tiem, zināmā mērā “sasaucas” 
ar Jāni Krēsliņu senioru, īpaši 
jautājumā par “700 gadu verdzī-
bu”. “700 gadu verdzības pasaka 
(!) neapšaubāmi ir latviešu ste-
reotipa virsotne,” raksta prof. 
Kļa viņš. Skaŗot 1915. gadu, prof. 
Kļaviņš raksta par “pilnīgi bez-
jēdzīgo bēgšanu no vācu armijas 
Kurzemē” un norāda, ka “vācu 
kaŗavīri negatavojās Kurzemes 
latviešus iznīcināt”. Te varētu ie -
bilst, ka ne jau vācu kaŗavīri, bet 
ķeizars Vilhems II esot paredzējis 
izvietot „in Kurland” vācu kolo-
nistus, un baumas par šo plānu 
radīja satraukumu Kurzemes lat-
viešos. “Ar visu cieņu pret strēl -
nieku cīņām,” raksta prof. Kļa-
viņš, “jāatzīst, ka tūkstošu jaunu, 
talantīgu cilvēku nāve, stājoties 

pretī vācu armijai Tīreļpurvā un 
citur, bija bezjēdzīga, jo nekāda 
piedalīšanās cariskās Krievijas  
un Vācijas konfliktā nedeva neko 
citu kā tikai dzīvā spēka (..) zau-
dējumu.”

Te nu ir īstā vieta salīdzināt       
šos prof. Kļaviņa spriedumus ar 
to, ko Uldis Ģērmanis rakstīja 
savā grāmatā „Latviešu tautas 
piedzīvojumi”: „1914. gada 1. au -
gustā Krievija pieteica kaŗu Vā  -
cijai. Vēl nesen latvieši ir cīnī-
jušies pret nīsto krievu ķeizara 
patvaldību savas Lielās revolū-
cijas laikā. Tomēr vēl lielāks ir 
naids pret vācu baroniem. Tāpēc, 
kaŗam sākoties, latvieši nostājas 
Krievijas pusē (..) Bēgošā krievu 
armija spiež iedzīvotājus frontes 
tuvumā doties bēgļu gaitās uz 
austrumiem. Gan spaidu kārtā, 
gan brīvprātīgi kurzemnieki pa -
met savas mājas (..) 1915. gada 1. 
augustā Krievijas Valsts domes 
deputāti J. Goldmanis un J. Zālītis 
nāk klajā ar uzsaukumu latviešu 
tautai: “Pulcējieties zem latviešu 
karogiem(..) Uz priekšu ar latvis-
ku karogu par Latvijas nākotni!” 
Kāda būs Latvijas nākotne, tas 

toreiz vēl nav skaidri nosakāms. 
Bet visi jūt, ka jānotiek kaut kam 
lielam.”

To tālo dienu atbalss sasniedza 
mani 28 gadus vēlāk. “Drīz mēs 
nonācām Irtišas augšteces no -
vadā un Kutichā, krievu vecticīb-
nieku – keržaku sādžā, kur bijām 
ciemiņi kādā ģimenē; pasirmais, 
ūsainais saimnieks jautāja, no 
kurienes mēs. “Tātad no Rīgas? 
Ek, Babitskoje ozero, latišskije ba -
rišņi!” (Babītes ezers, latviešu 
jaun kundzes!). Izrādījās, ka viņš 
XII armijas sastāvā 1915. gadā 
kaŗojis Rīgas pievārtē plecu pie 
pleca ar latviešu strēlniekiem 
(Laiks, 2008. g. 15. novembrī).

Arī mani tautieši Kurzemē un 
Lietuvā dabūja ciest tai 1915. 
gadā. Citēšu sava tēva Jāzepa 
Gor dona 1974. gada 29. sep-
tembŗa vēstuli: “1915. gadā, kad 
vācu kaŗaspēks tuvojās Rīgai, 
visas vidusskolas tika evakuētas 
uz Iekškrieviju. Es toreiz biju 
pēdējā klasē. Mums teica, ka 
mūsu vācu valodas skolotājs ta -
gad strādājot Voroņežas reāl-
skolā. Tā kā man tur bija radi -
nie ce, bēgle no Jelgavas, es 1915./ 

16. mācību gada gaidās pārcēlos 
uz Voroņežu. Toreiz Voroņežā 
mita daudz žīdu bēgļu no Kur -
ze mes un Lietuvas, kuŗus antise-
mīts un melnsimtnieks, virspa-
vēlnieks lielķnazs Nikolajs Niko-
lajevičs ar varu aizdzina uz Iekš-
krieviju.”

Kāda vēstures ironija! Atcero-
ties Otro pasaules kaŗu un ho   lo-
kaustu, liekas gandrīz neticami, 
ka minētais lielkņazs Nikolajs 
Nikolajevičs apsūdzējis piefron-
tes joslas žīdus spiegošanā par 
labu Vācijai. Un, kā vēstī laika 
liecības, tā dēvētajā „Ob. Ost” ter-
ri torijā - Polijā, Lietuvā, Balt-
krievijā, ko bija okupējusi ķeiza-
riskās Vācijas armija, attiecības 
starp vācu zaldātiem un dau -       
d zo žīdu miestu iedzīvotājiem 
bi  jušas tīri labas. “Man kann doch 
mit ih nen reden.” Jo manu tau-
tiešu sarunvaloda - jidišs neko 
daudz neatšķīrās no Reinzemes 
vai Ba  vārijas “friču” runas. Varēja 
saprasties! 

Tā nu tas bija. Viela gan pār-
domām, gan diskusijai.

Franks Gordons

Kārtējo reizi va -
ram pārliecināties, 
ka mūsu lielā kai-
miņvalsts ir  bries-
mī ga. Sāksim ar 
jau  nākajiem Krie vi -
jas un Baltkrievijas 

rīkotajiem militāra  jiem manevr-
iem, t.s. Zapad-2013. Aizgājušās 
nedēļas nogalē tie no  risēja netālu 
no Baltijas valstu ro   bežām, un 
ekspertu ieskatā - tāpat kā 
iepriekšējā reizē, process ir domāts, 
lai simulētu iebrukumu mūsu 
valstīs. Tiesa, Kremlis šoreiz 
visžēlīgi ir atļāvis procesu novē -
rot militārpersonām no citām ze  -
mēm, arī no Amerikas Savieno-
tajām Valstīm, bet notiekošā  bū -
tību tas nemaina. Kad Latvijas 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
par notiekošo pauda bažas, attie-
cīgie Krievijas resori nekavējoties 
paziņoja, ka šīs bažas ir „muļķīgi 
spriedelējumi”. 

Nevienam nav noslēpums, ka 
oficiālā Krievija Baltijas valstis 
joprojām  uzskata par savu ietek-
mes zonu. Protams, visas trīs ir 
vienīgās bijušās PSRS republikas, 
kuŗas ir gan Eiropas Savienības, 
gan arī (un īpaši) NATO locekles, 
un tas nozīmē, ka zināmas drošī-
bas garantijas mēs varam baudīt. 
Taču, pirmkārt, ir pietiekami no -
pietni jautājumi par to, vai Latvijas 
bruņotie spēki būtu spējīgi kaut 
vienu dienu aizstāvēties pret Krie-
vijas iebrukumu, ja tāds notiktu 
un NATO spēki nespētu tik ātri 
steigties palīgā, jo, kā daudziem 
lasītājiem ir zināms, mūsu valsts 
veltī pārlieku  maz līdzekļu bru-
ņoto spēku attīstībai un valsts aiz-
sargāšanai. Jā, mūsu kaŗavīri ir 
godam kalpojuši NATO procesos 
Afgānistānā un arī citur, bet tepat 
mājās polītiskā šķira par daudz 

Ai, šī Krievija!
paļaujas uz Ziemeļatlantijas lī   gu-
ma 5. pantu, kuŗā, kā zināms, ir 
teikts, ka uzbrukums  vienai dalīb-
valstij ir uzskatāms par uzbruku-
mu  visām dalībvalstīm vienlai-
kus. Taču nav jau tā, ka bruņotas 
vienības var noorganizēt un no  -
sūtīt uz citu valsti vienā acumirklī. 
Tiesa, NATO jau tagad nodrošina 
Baltijas valstu gaisa telpas aiz sar-
dzību,  un konflikta gadījumā tas 
varētu būt gana nozīmīgi, bet uz 
zemes nekad viss, tā teikt, tik spī-
doši vis nav.

Otrkārt, Krievijas „arsenālā” ir 
ne tikai  bruņotie spēki vien (lai 
gan visiem būtu jāsaprot, ka Ma -
s kava bruņoto spēku attīstībai  
veltī nesamērīgi lielākus līdzek -  
ļus nekā ne tikai Latvija, bet arī 
vairākums NATO dalībvalstu). 
Kremlis itin naski izmanto arī 
ekonomiskas sviras, lai sodītu tās 
kaimiņvalstis, kuŗas pēc Krievijas 
polītiķu domām ir „nerātnas” vai 
„nepaklausīgas”.  Tā, piemēram, 
Uk  rainas tiekšanās pēc asociāci -
jas līguma ar Eiropas Savienību, 
kas būtu pirmais solis pilntiesīgas 
dalībvalsts statusa iegūšanā, bei-
gusies tādējādi, ka Krievijas sa  ni-
tārie dienesti piepeši  paziņo par 
daudzu Ukrainā ražotu pārtikas 
preču neatbilstību Krievijas „stan-
dartiem”, kaut gan pirms tam ne -
kādu jautājumu par to nav bijis. 
Tas pats ir noticis ar Moldovu, ku -
ŗa tāpat cenšas izsprukt no kād-
reizējās imperijas ķetnām. Atcerē-
simies, ka savulaik  Maskava tāpat 
izturējās attiecībā  pret Latvijas 
zivīm tā dēvētajā „šprotu kaŗā”.

Šobrīd  nākas ciest arī Lietuvai. 
Krievijas robežsargi pirms pāris 
nedēļām piepeši sāka neparasti 
intensīvi pārbaudīt visus trans-
porta līdzekļus, kas šķērso robe -
žu ar Krievijas anklāvu Kaļiņin -

gradā. Kāpēc? Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite norāda: tas ir 
tāpēc, ka Lietuva patlaban ir Ei   ro-
pas Savienības prezidējošā valsts 
un aktīvi atbalsta ES tā saukto 
Aust   rumu partneŗattiecību pro-
grammu, kuŗas ietvaros Brisele 
cenšas veidot attiecības ar Ukrai-
nu u.c. valstīm bijušās PSRS orbītā. 
Citi lietuviešu eksperti notiekošo 
saista ar Zapad-2013 mācībām.

Krievijas gāzes begemotu Gaz-
prom Kremlis nekad nav kautrē jies 
izmantot polītiskām vajadzī bām. 
Ei  ropā dzīvojošie lasītāji dro ši 
vien atceras notikumu  pirms pā -
ris gadiem, kad „gāzes kaŗš” pret 
Ukrainu ziemas spelgonī lielu da  -
ļu Rietumeiropas gandrīz atstāja 
bez gāzes piegādēm. Tiesa, tā dē -
vētās slānekļa gāzes attīstība ASV 
un citur, kā arī ļoti intensīvi cen-
tieni pašmājās atrast alternātīvus 
energoresursu piegādes ceļus, 
Gaz prom ietekmi arvien samazi-
na, tomēr tas joprojām ir lācis ar 
varen asiem zobiem.

Krievijas nerātnība bijusi re -
dza ma arī plašākā pasaulē. Kopā 
ar Ķīnu Maskava Apvienoto Nā -
 ciju Organizācijas Drošības pa  -
domē  ir bloķējusi absolūti visus 
centienus rast risinājumu asi -
ņai najai krizei Sīrijā. Brīdī, kad 
ASV valsts sekretārs Džons Ke -
rijs pauda do   mu, ka Damaska 
varētu izvairīties no militāra uz -
brukuma, ja tā visus savus ķīmis-
kos ieročus nodotu starptau tis-
kajā kontrolē, Maskava tūdaļ šai 
domai izrādīja atbalstu, lai arī 
nebūt nav skaidrs, vai Sīri jas 
dik tātora Asada režīms būtu ga -
tavs atdot pilnīgi visus minētos 
ieročus, kuŗi noteikti ir labi pa -
slēpti daždažādās valsts daļās, 
turk lāt Kremlis joprojām Asadu 
atbalsta, kā vien spēdams, to -

starp diktātora  spēkiem piegā-
dā jot ie  ro čus un municiju, lai 
turpinātu cīņu pret opoziciju.

Krievija ir kaitinājusi Vašingto-
nu arī sakarā ar lielo informācijas 
noplūdinātāju Eduardu Snou de-
nu, kam Kremlis piešķīra patvē ru-
mu. Snoudena jurists nesen vēs  tīja, 
ka viņa aizstāvamais tiek sargāts 
slepenā vietā, lai viņu pasargātu 
pret iespējamu notveršanu. Ma -
nu prāt, E. Snoudens, tāpat kā lī -
dzīgi vajātais Džūliens Asanžs, ir 
varonis, jo abos gadījumos viņi 
at     klāja  nebūšanas gan Amerikā, 
gan citur, taču arī šis ir cēlonis  sa -
spīlējumam Krievijas attiecībās ar 
citām valstīm.

Vēl, protams, varam runāt par 
Krievijas iekšpolītiku. Piemē-
ram, pavisam nesen Kremlis 
Maskavas pašvaldības vēlēšanās 
visžēlīgi atļāva  startēt redzama-
jam opozicijas blogerim Alekse-
jam Navaļnijam, kuŗu īsu brīdi 
pēc tam Krievija notiesāja par 
līdzekļu piesavināšanos. Šo tiesas 
prāvu  ietekmīgais britu žurnāls 
The Economist pamatoti nosauca 
par „ķenguru tiesu”. Krievija pati 
laikam saprata, cik slikti tas iz  -
skatās, tāpēc mirkli pēc notie sā-
šanas tiesa A. Navaļniju atbrīvoja 
no apcietinājuma, lai viņš uz brī-
vām kājām varētu startēt vēlēša-
nās. Kremļa pilnīgi kontrolētie 
plašsaziņas līdzekļi viņa kampa-
ņu, kā jau vienmēr,  ignorēja, un 
tos 27,2 procentus balsu, kuŗus 
Na  vaļnijs ieguva kārtējo reizi 
starptautiski par negodīgu uz  -
skatītajā vēlēšanu procesā, varam 
pieņemt par sava veida pārstei-
gumu, kā arī brīdinājumu Krie-
vijas diktātoram, ka absolūtā pat-
vaļa tomēr pat Krievijā nav vē -
lama. Piedevām A. Navaļnijam 
arī veicās. Pirms pāris gadiem lī -

dzīgā prāvā notiesātais jurists 
Sergejs Magņickis cietumā tika 
nomocīts līdz nāvei, un Krievijai 
pietika bezkaunības pēc tam,     
kad Magņickis jau sen bija citā 
saulē, pret viņu izvirzīt vēl citas 
apsūdzības (!). 

Protams, civīlizētajai pasaulei 
par to, kas ir mūsdienu Putina 
Krievija, nekādu illūziju nav. 
Pirms pāris nedēļām kāds Krem-
lim tuvu stāvošs polītologs iz -
burkšķēja domu, ka tad, ja ASV 
uzbruks Sīrijai, Krievijai būtu at -
bildes kārtā no jauna jāokupē 
Baltijas valstis. Šādus murgoju-
mus reti kuŗš ņem par pilnu, 
tomēr nav iemesla domāt, ka šis 
cilvēks ir rīkojies pilnīgi auto-
nomi un bez augstāk stāvošo 
atbalsta.

Rietumiem pret Krieviju  jāiz-
turas ļoti uzmanīgi. Krievu tautai 
nekad visā vēstures gaitā diemžēl 
nav laimējies dzīvot patiesi de -
mokratiskā valstī, jo tas, kas noti-
ka  laikā starp cara gāšanu un 
boļ ševiku nākšanu pie varas, - tas 
notika pilsoņu kaŗa apstākļos, 
savukārt  pēc PSRS sabrukuma 
Bo  risa Jeļcina laikā notiekošais    
ir vairāk salīdzināms ar chaosu 
nekā ar demokratisku iekārtu. 
Taču Krievija joprojām ir līdz 
zobiem apbruņojusies, kaut arī 
daudzos gadījumos technika ir 
fiziski un morāli novecojusi.To  -
mēr par visu mēs vairāk neviens 
nedrīkstam aizmirst, ka pirms 
pā  ris gadiem Maskava okupēja  
daļu Gruzijas, tāpat kā  iepriekš 
bija okupējusi  Baltijas valstis. Kā 
Gazprom, tā  Kremlis ir ar asiem 
zobiem, un doma, ka nekādas 
briesmas nedraud, ir vieglprātīga, 
lai neteiktu vairāk.

Kārlis Streips
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Kubas eksporta prece ir cukurs, 
bet, man par pārsteigumu, ir vēl 
svarīgāks eksports. Tie ir izglītoti 
profesionāļi.  Piemēram, Kubas uni-
versitātes beidz simtiem ārstu. 
Tie nepaliek Kubā, bet dodas 
strādāt uz citām valstīm, pirmām 
kārtām uz Angolu, kur vēl šodien 
klibo komūnisma atliekas. 

Pretēji Amerikai profesionāļi 
Kubā ir vāji atalgoti. Kāds krodzi-
nieks man apgalvoja, ka sieviete, 
kas meklē vīru, drīzāk vēlētos sa -
 tikt taksometra šoferi   nekā ārstu. 
Viņi smejas, ka Kubā  esot pasaulē 
vislabākie taksometru šofeŗi. 

Mūsu Havanas viesnīcā ista be-
ne bija profesionāla architekte. 
Uz manu izbrīnu viņa noteica, 
ka, kopš Padomju Savienība 
1991. gadā pametusi Kubu, tur 
nekas jauns nav uzbūvēts.

Varadero bijām apmetināti pa -
domju celtā viesnīcā, kas domāta 
padomju tūristiem. Vārds jau bija 
glauns – Club Amigo. Viss pārē -
jais, ieskaitot apkalpošanu, bija 
padomju stilā, un pat daži ukrai-
ņu tūristi jutās smagi vīlušies.

Padomju stilā notiek arī Kubas 
iedzīvotāju dzīves kontrole. Val -
dības cenzūra ir visur. Visas pub-
likācijas tiek caurskatītas, ieskai-
t  ot publiskās runas. Valdībai ir 
zi   ņotāji (stukači), kas izspiego sa -
vus kaimiņus. Tīmekļa lietošana 
ir tikpat kā nelegāla. Vietējie to 
vispār nevar atļauties. 

Mēs,  tūristi, un vietējie kubieši 
dzīvojam it kā divās dažādās pa  -
saulēs. Viesnīcas, kuŗās uztura-
mies, vietējiem ir aizliegtas, at -
skaitot tos, kuŗi tajās strādā. Bet 
par bargu naudu tūristiem ir 
pieejams viss.

Tomēr, virspusēji vērojot, cil-
vēki liekas apmierināti. Mūsu 
autobusa šoferis Vilijs ir vienmēr 
smaidīgs, sniedz palīdzīgu roku, 

KUBA UN KOMŪNISMS
Jāņa Boļa ceļojums uz Kubu

mums iekāpjot autobusā un no    
tā izkāpjot. Uz parka soliem die-
nu laiski “nosit” vecīši. Kāds ve -
cāks vīrs ar iejūgtu kazu par da -
žiem pe   so izvizina bērnus. Ga -
ŗām brau cam redz ģimenes no -
šķiebtos ratos, ko velk gan zirgi, 
gan ēzeļi. Gaŗāmgājējus ieprie-
cina jūsmīgie ielu mūzikanti.

Dziesmas un dejošanu Kubā 
dzird un redz itin visur. Kādā 
veco ļaužu mītnē vecāka dāma 
man iemācīja dejot salsu. Kad 
dāmu uzlūdzu vēl uz  vienu deju, 
viņa man atsacīja, jo viņas 85 
gadus vecais draugs to ņemšot 
ļaunā.

Mums izrādīja arī deju skolu, 
kur bērni dejoja kaut ko mambo 
ritmā. Varbūt pārāk aizrautīgi, ko 
Amerikas skolās neatļautu, bet 
Kubā tas likās tīri piemēroti.

Pēc 1959. gada revolūcijas  Ku -
bā ierobežoja reliģisko praksi.  
Šo dien valdība atzīst pilsoņu tie-
sības sludināt un praktizēt jeb ku-

ŗu reliģisku ticību. Sevišķi popu-
lāra ir reliģija, ko sauc par Sante-
riju. Tā cēlusies vergu laikos. Mūs 
ar to iepazīstināja Santerijas ka -
raliene. Reliģijas pamatā ir attie-
cības starp cilvēkiem un pārlaicī -
gām būtnēm, ko sauc par “orišām”. 
Šīm būtnēm tiek upurēti dzīv-
nieki. Arī mēs tikām aicināti uz 
upurēšanas rituālu, bet mūsu gīds 
aizbildinājās ar laika trūkumu. 
Tā kazas “ceļojums uz debesīm” 
palika neredzēts.

Staigājot pa Havanas, Santjago 
de Kubas vai kādas citas pilsētas 
ielām, polītiskā apspiestība nav 
manāma. Gājēju apņem ļaužu 
pū   lis, kuŗi nav turīgi, bet kuŗiem 
netrūkst ne smieklu, ne dziesmu, 
ne deju.

Ja kādam kubietim vaicā, vai 
viņš ir komūnists, viņš atbildēs - 

nē, bet atzīs, ka tādi 
Kubā ir, tikai viņš nav 
viens no tiem.

Nav redzama ko -
mū  nisma propagan-
da, kāda tā bija Aus- 
t rumeiropā. Neredz 
pla kātus un reklā mas 
uz celtņu jumtiem. 
Propagandas nav arī 
radio, tele vī zijas raidī-
jumos un laik  rakstos, 
sapro tams, atskaitot 
Fide la Kastro runu 
plū dus.

Visur gan redzami 
paša Fidela Kastro 
port reti kopā ar Če 
Gevaru, abi 1959. ga -
da revolūcijas va   doņi. 
Ndaudz retāk redzami 
Hosē Marti portreti. 
Viņš ir Ku   bas tautas 
varonis, dzejnieks, re -
volūcionārais filozofs, 
polītikas teorētiķis. 

Marti simbolizē 19. 
gadsimta Kubas neat karības cen-
tienus - at   brī voties no spāņu 
virskundzī bas.  Kubas viena peso 
naudas zī   mē iegravēts viņa, nevis 
Kastro vai Gevaras attēls. 

Jā, kubieši ar prieku atceras pa -
domju laikus, kas sekoja 1959. 
ga  da revolūcijai. Viņi nožēlo 
krie vu aiziešanu, kad Padomju 
Savienība 1991. gadā sabruka.   
Ne jau padomju polītiku viņi no -
žēlo, bet gan ekonomiskos la -
bumus, ko deva okupācijas laiks. 
Pēc tam Kuba nonāca ekono-
miskajā krizē, zaudējot 34% no 
sava kopprodukta. 

Tomēr Kubā ir cilvēki, kam 
pieder privātuzņēmumi un kas 
prot tikt galā ar Kastro birokra-
tiju un totālitārās struktūras ie -
robežojumiem.

Tāda ir Vincentu ģimene Santa 

Klārā. Ģimene bijusi bagāta dik-
tātora un gangstera Batistas val-
dīšanas laikā. Pēc 1959. gada re -
vo lūcijas tā zaudēja visus īpašu-
mus un ieguldījumus. Padomju 
laikos, kas sekoja revolūcijai, viņu 
stāvoklis atkal uzlabojās. Lai gan 
ģimenei bija pretīga komūnistu 
ideoloģija, krievu un padomju 
bloka ekonomiskā palīdzība pa -
cēla viņu dzīves standartu. Ar 
dzīvi pie brāļiem Kastro  viņi ir 
tīri apmierināti, galvenokārt 
tāpēc, ka viņiem atļauts vadīt au -
tobusu uzņēmumu. Tas, ko viņi 
ar lepnumu rāda, nav nekāds  au -
tobuss, tā ir smagā automašīna, 
kuŗai jumtā ierīkotas siksnas, pie 
kā pasažieŗiem turēties. Tāda 
veida transporta līdzekļi redzami 
visā Kubā. Lielāko tiesu tie ir 
stāvgrūdām pilni. Dažiem “auto-
busiem” ir arī soli.

Huanam un Marijai Suaress 
Trinidadā ir uzņēmums, ko Ame-
rikā sauc par Bed and Breakfast. 
Viņiem atļauts iznomāt tikai trīs 
istabas. Nedrīkst iznomāt ameri-
kāņiem. Tīmeklis viņiem nav 
pie  ejams. Reklāma Kubā nav at -
ļauta, atliek vienīgi pasts un mut-
vārdu ieteikumi. Tomēr viņi prie-
cājas, ka pašiem ir savs uzņē-
mums.

Ar pirmo acu uzmetienu ie -
mīlējāmies Ludmilā, ko satikām 
Spiritus Sancti. Viņas profesija ir 
vēstuļu rakstīšana ar padomiem 
mīlestībā un ģimenes dzīvē. Vi -
ņai Kubā  ir liela piekrišana un 
pat atļauts uzstāties televīzijā. 
Kad jautāju, vai Ludmila kādreiz 
kritizē valdību, viņa šķelmīgi pa -
skatās un atbild:  “Saprotams, ka 
ne. Kāpēc lai es to darītu, ja val dī-
bai vienmēr ir taisnība.”

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 35)

Santerijas karaliene

Kubas transports

Vai esat jebkad dzīvē vai darbā 
redzējuši kalēju? Savā laikā pazi-
nu žurnālistu Arnoldu Šmitu, kas 
par vienu no segvārdiem bija iz -
vēlējies Jēkabu Kalēju. Konrādu 
Kalēju savukārt par vācu okupā-
cijas laikā it kā pastrādātiem no -
ziegumiem līdz pat viņa nāvei 
tren kāja Vīzentāla centra ļaudis. 
Vienīgais ar mazo k rakstāmais 
kalējs bija kalēja lomas tēlotājs 
at darinātā zeltraču ciemā Austrā-
  lijā, tādā kā Etnografiskajā brīv-
dabas mūzejā Pierīgā vai kā Stok-
 holmas Skansenā. Tādu gan vēl 

Kristiānisms kā garšviela
Māris Bērziņš, Sveiks, Dzintar Mihail!, apgāds „Dienas Grāmata”, 2013. g.,216 lpp.

atceros. Kalēja amats liekas ieslī-
dējis nebūtībā kopš laika, kad 
zirgu kājas vairs nav prasījušas 
pakavu. 

Ir neparasti Māŗa Bērziņa (1962) 
otrā romāna Sveiks, Dzintar 
Mi   hail! titulvaronī Dzintarā ie  -
raudzīt mūsdienīgu kalēju. Ka 
sacerējuma darbība noris pašā 
jaunākajā laikā, liecina kaut vai 
atsauce uz 2012. gada februārī 
no  tikušo valodu referendumu 
(34.lpp.). Tikpat neparasts ir ka -
lējs, kas nodarbojas ar Bībeles 
pētniecību un uziet atšķirības zi -
ņās par Jēzus radurakstiem un 
Jēzus dzimšanu Mateja evaņģe-
lijā no vienas puses un Lūkas 
evaņģelijā no otras. Garīgā aura, 
ko grāmata izstaro jau pašā sā -
kumā, lasītājam liek aizdomā -
ties: varbūt viņam nāksies lasīt 
allegoriju, kur kalēja (kā nekā 
taču radītāja, veidotāja) tēls sa  -
plūdīs ar paša Debestēva tēlu? 
„Kalējs kala debesīs?”

Tomēr tā nav. Kalējam Dzinta-
ram ir sieva Zelma, audēja. Vi -
ņam ir dēls Modris un meita 
Ma   rita – bērndārzniece, veģetā-
riete. Viņam ir vecāki Osvalds 
un Irma. Debestēvs gan rada, ta -
ču radu Viņam nav. Aizdomāties 
par sacerējumu kā par allego -

riju, liekas, nav vērts. Jeb vai pa -
mēģināt vēlreiz?

Dzintars par pārmērīgu dzer-
šanu padzen mācekli Vali un 
Vaļa vietā pieņem šķietami krie-
vu cilmes puisi Mihailu, kuŗš, kā 
vēlāk izrādās, ir Dzintara ārlau-
lības dēls. Te atkal it kā pamesta 
ēsma lasītāja pārdomām. Romā-
na nosaukumā tēvs Dzintars un 
dēls Mihails saplūdināti vienā 
personā. Gribas atcerēties Jāņa 
evaņģelija 10. nodaļas 30. pantā 
lasāmos Jēzus vārdus: „Es un 
Tēvs, mēs esam viens.” Taču 105. 
lappusē norādīts vēl uz divām 
citām divu saplūšanām vienā. Te 
runāts „par diviem puisēniem, 
vārdā Jēzus”, it kā atgriežoties pie 
iepriekš minētās nesaderības 
starp diviem evaņģelijiem, un 
par steigšanos „ātrāk no Jēzus 
pie Kristus”, diferencējot starp 
cil vēkbērnu Jēzu un cilvēces pe s- 
 tītāju Kristu. Šie paši uzskati 
atkārtojas, kad nu jau mirušais 
Dzintars meitu Maritu uzrunā 
sapnī:

Gribēju tev izstāstīt, ka esot pie-
 dzimuši divi bērni, vārdā Jēzus, 
bet vēlāk viņi nonāca smēdē, abas 
dvēseles sakusa kopā un tapa viens 
Jēzus. Templī, Marita palabo. Jā, 
templī, bet par to galvu nelauzi, 

lai mistiskā pieredze ar zinātnis -
ko par to strīdas. ... Mums jādodas 
ceļā no cilvēka Jēzus pie augšām-
celtā Kristus. (187.)  

Grāmatā ir vēl citas reliģiozi-
tātes izpausmes: Mihails jeb Miša 
redz eņģeļus un par tiem stāsta 
(112. -113.; 163.), izvērsta tiek 
pie došanas tema (206. u. c.), ie -
rau gāma pa sentencei („Cilvēks 
nemirst tādēļ, lai būtu beigts.” – 
174.). Gribas tomēr teikt, ka re -
liģiskais moments nav gluži ne -
pieciešams elements sižeta veido-
jumā, bet ka tas ir noderīgs ro -
tājums jeb dekorācija. Tas ir kā 
derīga garšviela, bez kuŗas stās-
tījums būtu pliekans un negar šī-
gāks. Vai tad piemīt kāds siže-
tisks svaigums situācijai, kad par 
solidu amatnieku un šķietami 
labu ģimenes tēvu pēkšņi kļūst 
zināms, ka viņam ir gandrīz jau 
pieaudzis dēls no ārlaulības attie-
cībām? Izklausās banāli, kliše jis-
ki. Pievienojiet visam garīgo di -
mensiju, padariet to par ne   vien- 
 nozīmīgi uztveŗamu, un, abra ka-
dabra, virums uzreiz kļūst bau- 
dāms!

Māris Bērziņš prot paturēt la -
sītāju savā varā ar ašiem, strauji 
mainīgiem situāciju izklāstiem, 
kuŗus citu no cita atdala asteriski 

vai atstarpes tekstā. Norises, kā 
saka, tiek „dzītas” uz priekšu. 
Rai tā tempa uzturēšanas nolūkā 
dialoga drumslas tiek iekombi-
nētas autora paša stāstījumam 
vai kādas citas personas runai pa 
vidu. Kā piemēru skatiet kaut vai 
vārdus Templī, Marita palabo no 
iepriekš citētās Dzintara runas 
187. lappusē! Savukārt tempu 
ne   daudz palēnina Maritas lasītie 
fragmenti no viņas vecmāmiņas 
piezīmju blociņa. Šīs piezīmes ir 
sava veida īss dzīves mācības 
kurss, jo tās cenšas atbildēt uz 
jautājumiem „Kas šajā pasaulē ir 
būtisks?” un „Kas man personīgi 
šajā pasaulē ir būtisks?”. Tāpat     
kā reliģija, vecmāmiņas piezīmes 
romānu padziļina, bet šoreiz tas 
notiek uz tempa rēķina.

Jāprotestē pret krievu un fran-
ču dziesmu tekstu fragmentu ie -
spiešanu oriģinālvalodā bez lat -
viskā tulkojuma 55. – 58. lappusē. 
Vai gados jaunāki latviešu lasī-
tāji, kas skolā nekad nav mācī -
juš ies krievu valodu, un no Rie-
tu mu trimdas atgriezušies vai   
vēl arvien Rietumos dzīvojoši 
lat vieši būtu nevēlams papildi-
nājums rakstnieka Māŗa Bērziņa 
cienītāju saimei?

Eduards Silkalns
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Top 2014. gada budžets, un 
Na  cionālā apvienība (NA) ir pa -
ziņojusi, ka balsos par šo bu dže  -
tu tikai tad, ja tiks izpildīti trīs 
nosacījumi: financējums dzim- 
s tības veicināšanas pasāku miem, 
uzturēšanās atļauju tirdz nie -
cības pārtraukšana un atbalsts 
kultūrai. Reāli tas varētu nozī-
mēt, ka NA aiziet no valdības 
un, visticamāk, vietā nāks Zaļo 
un Zemnieku savienība (ZZS). 
Jāatgādina arī, ka NA tika ievē-
lēta jau 10. Saeimā 2010. gadā, 
kad Saeima ar Valsts prezidenta 
rīkojumu tika atlaista. Ārkārtas 
vēlēšanās NA tika ievēlēta arī   
11. Saeimā 2011. gadā.

Saruna ar NA līdzpriekšsēdi 
Raivi Dzintaru.

Kā jūs vērtējat Nacionālās ap -
vienības līdz šim padarīto un 
nepadarīto, atskatoties uz Sa  ei-
mā nostrādātajiem gadiem?

Mūsuprāt NA piedāvājumā 
bū   tiskākais, ko grūti atrast citu 
polītisko spēku piedāvājumā, ir 
skaidrs redzējums par priori tā-
tēm, kas valstij ilgtermiņā būtu 
jāveic. Pirmais uzdevums, lai 
Lat vijas valsts varētu pastāvēt,      
ir tas, lai latvieši vispār būtu, – 
tie ir jautājumi, kas saistīti ar 
de mografiju un dzimstības pa  -
lie lināšanas pasākumiem. Otrs 
mūsu uzdevums ir panākt, lai 
latvieši varētu justies kā savās 
mā  jās, jeb tas, ko saucam par lat-
visku Latviju. Jautājumā par de -
mografiju Nacionālajai apvienī-
bai ir būtiski sasniegumi: mini-
mālās māmiņu algas faktiska 
dubultošana, māmiņu algas iz -
maksas pagarināšana no gada 
līdz pusotram gadam, atbalsts 
tām ģimenēm, kuŗām objektīvu 
iemeslu pēc  nav iespējams bēr-
nus laist bērnudārzā un ir pie-
ejami tikai dārgākie privātie 
bērnudārzi, arī nekustamā īpa-
šuma nodokļu atlaide 50 pro-
centu apmērā daudzbērnu ģi -
me nēm un vēl citi pasākumi 
ģimenes atbalstam. Pašlaik vis-
maz konceptuāli esam vieno-
jušies par atbalstu ģimenes pir-
mā mājokļa iegādei. Nākamajā 
gadā vajadzētu būt pilotprojek-
tam, diskusijas vēl ir par to, cik 
lielam vajadzētu būt valsts gal-
vojumam. Ja runājam par to, 
kā  dā Latvijā dzīvosim, jāuzsveŗ 
panākumi kultūras financē ju mā, 
kas ir pieaudzis  aptuveni  par   
25 procentiem un arī nākamā 
gada budžetā plānotais finanču 
pieaugums ir trešais lielākais aiz 
Veselības ministrijas un Satiks-
mes ministrijas.

 Domāju, ka ir vairāki projekti, 
kas ir svarīgi nacionālpa trio-
tiskam Latvijas pilsonim: nacio-
nālās identitātes programmas 
izveidošana Kultūrkapitāla fon-
dā, kuŗas ietvaros tiek financēti 
tie kultūras projekti daždažādās  
jomās, kas ir saistīti ar nacio -   
nā lās identitātes, Latvijas valstis -
ku ma stiprināšanu. Arī pilso nī-
bas likuma grozījumi, – mums ir 
izdevies apturēt vairākas idejas, 
kas mūsuprāt bija galīgi aplamas, 
piemēram, automatiska pil   so nī-
bas piešķiršana Latvijā dzimu-
šiem nepilsoņu bērniem. Ļoti 
svarīgs panākums ir dubult pil-
sonības ieviešana, – 10. Saeimā 
pirmie nācām ar šo iniciātīvu. 
Par  sasniegumu gribētu minēt 

Pārliecība ir galvenais. Pirmā sarunaSallija Benfelde

arī to, ka darba sludinājumos 
vairs nav iespējamas nesamērī-
gas svešvalodu prasības. Tā gan 
vēl ir puse no panākumiem, jo 
darba līgumos šādu prasību 
jo projām  var ietvert. 

Lai gan sludinājumos vairs 
ne var prasīt, piemēram, krievu 
valodas zināšanas jebkuŗā dar -
bā, tomēr, aizpildot pieteiku -
ma anketu, ļoti bieži jāraksta, 
kuŗa ir dzimtā valoda. Novē  -
ro jumi liecina, ka tās anketas, 
ku  ŗās par dzimto valodu tiek 
ierakstīta latviešu valoda, bieži 
vien tālāk konkursā vairs 
nepiedalās...

Tā ir ļoti liela problēma, mēs 
to apzināmies. Diskriminācija 
nav pašā jautājumā, diskri mi nā-
cija ir tad, ja lēmums tiek pie-
ņemts, ievērojot tikai at  bil des  
uz šo jautājumu. Protams, diskri-
mināciju šajos jautājumos ir ļoti 
grūti pierādīt, šobrīd esam spē-
ruši tikai pussolīti un apzi nā-
mies, ka jāturpina darbs, lai šādu 
diskrimināciju pēc iespējas iero-
bežotu. Toties mēs esam at  jau-
nojuši iespēju ierakstīt pil soņu 
pasēs tautību, ja cilvēks to vēlas.

Ko no iecerētā jums nav iz -
devies paveikt?

Nav izdevies iegūt neviena 
koalicijas partneŗa atbalstu jau-
tājumā par to, lai valsts skolās 
mācības notiktu tikai valsts va  -
lodā. Atbalstu neesam saņēmuši 
arī jautājumā par progresīvo no -
dokli, un var teikt, ka ne  at bal- 
s tīto ierosinājumu saraksts ir 
plašs.

Jūs nesaprotaties ar kolicijas 
partneŗiem jautājumā par uz -
turēšanās atļaujām.  

Tas ir viens no tiem jautā ju-
miem, no kuŗiem būs atkarīgs 
mūsu balsojums par nākamā 
gada budžetu. Ja neizdosies pa -
nākt vienošanos un mainīt uz -
turēšanās atļauju kārtību, mēs 
par budžetu nebalsosim. Mūsu 
skatījumā šīs atļaujas ir pilnīgi 
ačgārna savas zemes izpār do ša-
nas polītika. Iegūt līdzekļus var 
dažādi – izglītojot jaunus cil vē-
kus, radot jaunas vērtības, un 
līdzekļus var iegūt, arī nesot uz 
lombardu savu vecāku, brāļu      
un māsu mantas un domājot,       
ka tā varēs dzīvot mūžīgi. Mūsu 
skatījumā uzturēšanās atļauju 
tirgošana pret nekustamo īpa-
šumu iegādi nav ilgtermiņa po -
lītika, jo kropļo tirgu, padara 
ne  kustamos īpašumus mazāk 
pieejamus vietējiem pircējiem, 
jo tiek celtas cenas, kaitē ekono-
mikai, jo to neattīsta, bankas 
tiek orientētas atbalstīt projek-
tus, kas nes ātrāku peļņu un      
nav saistīti ar ražošanu. Savas 
lielās pilsētas mēs padarām vēl 
nelatviskākas, turklāt uzturē ša-
nās atļaujas ārzemnieki iegūst, 
pērkot īpašumus arī Cēsīs, Si -
guldā, Ozolniekos, kur pama-
zām veidojas ķīniešu kvartāli. 
Jautājums: vai ar pašreizējo et -
nisko sastāvu mēs varam to at -
ļauties?  Latvijā varētu tirgot uz -
turēšanās atļaujas, dodot iespēju 
ceļot Šengenas zonā, taču nepie-
saistot šos cilvēkus Latvijas terri-
torijai ar nekustamo īpašumu, 
bet veicot ieguldījumus taut-
saim niecībā, uzņēmējdarbībā. 

Vai jūsu minētie jautājumi, 
kuŗos negūstat koalicijas at -
balstu, ir cēlonis domstarpī-
bām starp NA un pārējiem 
koa li cijas partneŗiem?

Domstarpības par idejām un 
vērtībām ir normāla parādība. 
Vēlētāji ir dažādi, un dažādi ir 
arī partiju piedāvājumi. Ja par-
tijas savā starpā kļūst pārāk 
draudzīgas, tad tas savā ziņā ir 
briesmu signāls vēlētājiem. NA 
koalicijas ietvaros ir diezgan 
ag resīva, un jautājums par uz -
turēšanās atļaujām nav vienī -
gais, kas mūs atšķiŗ. Mēs neesam 
agresīvi attiecībā uz amatu ie -
gūšanu, bet savu vēlētāju intere-
šu un savu programmatisko no  -
stādņu īstenošanā mēs esam bi -
juši diezgan agresīvi. Iespējams, 
ka dažs labs koalicijas partneris 
daudz labprātāk saprastos ar ci -
tiem polītiskajiem spēkiem. Pie-
ļauju, ka abas opozicijas partijas 
(Saskaņas  centrs un ZZS – aut.) 
tiek uzlūkotas par potenciāliem 
sadarbības partneŗiem. Neizslē-
dzu arī iespēju, ka kultūras mi -
nistres atbrīvošana ir bijis mē -
ģinājums atbrīvoties no Nacio-
nālās apvienības valdībā.

Tātad – kam ir vai nav jāno-
tiek, lai NA pamestu valdības 
koaliciju?

Budžets ir līdzeklis, lai sa -
snieg tu kādus mērķus. Esam 
nosaukuši būtiskas prioritātes 
budžeta veidošanas kontekstā. 
Nebūtu loģiski balsot par bu -
džetu tikai tāpēc, ka jābalso, ja 
mēs šīs prioritātes nevaram ar 
budžetu īstenot. Vienošanās par 
atbalstu kultūrai ir panākta, 
atbalsts demografijas jautāju-
miem arī ir tuvu tam, lai mēs   
par to vienotos, bet jautājumā 
par uzturēšanās atļaujām pagai-
dām esam vistālāk no iespēja-
mās vienošanās. 

Ja neizdodas vienoties par uz  tu-
rēšanās atļauju noteiku mu mai   -
ņu, vai jūs aiziesit no valdības?

Es nevaru par to lemt vien-
personiski, pašlaik ir valdes lē -
mums, ka mēs varam atbalstīt 
budžetu tikai tad, ja tiek īsteno-

tas visas trīs mūsu prasības. Lat-
vijas - nacionālas valsts attīstība 
nav savienojama ar šādu uztu-
rēšanās atļauju praksi, tāpēc mū -
su pienākums ir iet līdz galam 
un budžetu neatbalstīt, ja vie-
nošanās nebūs. Ja budžetu neat-
balstīsim, tas nozīmēs, ka paš-
reizējā valdība savas iespējas ir 
izsmēlusi. Nenoliedzu iespēju, 
ka mēs joprojām  meklēsim va -
riantus un varbūt strādāsim ar 
jaunas valdības veidošanu atka-
rībā no tā, kādas iespējas varētu 
būt mūsu mērķu īstenošanai. 
Mēs nevaram izlikties, ka viss ir 
kārtībā, ja mums nav iespēju 
īstenot mūsuprāt tik vitāli sva-
rīgus jautājumus. Tāpēc vismaz 
es šobrīd domāju, ka mēs ne -
atbalstīsim budžetu, ja mūsu 
pra sības netiks apmierinātas. 

Daļa Saeimas koalicijas un 
arī opozicija to vien gaida, lai 
jūs aizietu no valdības koali-
cijas. Ir labi redzams, ka zaļie 
zemnieki ir gatavi startam val-
dībā, bet tas nozīmē lielu Ai -
vara Lemberga ietekmes pie-
augumu, kas pēdējā laikā jau 
atkal ir audzis. Vai tas nav bīs-
tami? Vai valstij tas nenodarīs 
lielāku ļaunumu nekā nespēja 
vienoties par uzturēšanās at -
ļauju noteikumu maiņu?

Zaļie zemnieki vairākkārt ir 
publiski pauduši, ka šīs Saeimas 
laikā viņi sevi valdībā neredz. 
Protams, ir jautājums, vai šiem 
paziņojumiem var ticēt. Neap-
šaubāmi, viņiem ir pietiekami 
daudz iemeslu atbalstīt mazā-
kuma valdību un tirgoties. Vai 
tas būs pieņemams visiem Vie-
notības biedriem, kuŗu vidū ir 
diezgan daudz mūsu prasību 
atbalstītāju, vai daudzi no vi -
ņiem būs sajūsmā par to, ka NA 
tiek apmainīta pret zaļajiem 
zem niekiem? Es par to neesmu 
pārliecināts, domāju, ka šāda 
partneŗa izvēle nāks par sliktu 
Vienotībai un viņi to saprot. Pie-
krītu, ka atsevišķiem Vienotības 
polītiķiem varētu būt interese 
bloķēties ar ZZS. Taču tāda sa -
darbība izskatītos veiksmīga  
tad, ja mēs aizietu no valdības 

saistībā ar kultūras ministres 
demisiju, ko pieprasīja Ministru 
prezidents, jo šajā jautājumā 
sabiedrības viedoklis nav vien-
dabīgs. Ja mūs izstums no valdī-
bas un nerēķināsies ar jautāju-
miem, kuŗus atbalsta arī daļa 
Vienotības, tas partijai būs liels 
risks, jo vēlēšanas nav tālu. Pa -
tiesībā NA ieskatā Latvijas nā- 
kotnei nākamā gada Saeimas 
vēlēšanas ir ļoti svarīgas, vēl sva-
rīgākas par budžetu, jo šajās 
vēlēšanās izšķirsies jautājums, 
kādu ģeopolītisko virzienu Lat-
vija izvēlēsies. 

Tomēr dažu polītiķu atgrie-
šanās ietekmes zonā nav tik 
vienkārši ignorējama. Acīmre-
dzot daudzi polītiķi ir veiks-
mīgi tikuši galā ar Prezidenta 
rīkojuma Nr. 2 sekām. Finanču 
ministra Andŗa Vilka nesenā 
intervija, ik pa laikam publis-
kajā telpā izskanējušās atziņas 
arī no citiem polītiķiem liek 
domāt, ka patiesībā daļa tā dē -
vētās polītiskās elites gatavojas 
atgriezties turpat, kur Latvijas 
polītika bija pirms Saeimas 
atlaišanas. Citiem vārdiem sa -
kot, izskatās, ka viss grasās at  -
griezties vecajās sliedēs, – kor-
porātīvisms un korupcija, savu 
personisko vai šauras grupas 
interešu bīdīšana pirmām kār-
tām un savējie visur... Šķiet, ka 
runa ir nevis par latvisku, ne 
par krievisku vai amerikānis -
ku Latviju, bet par to, kā ir 
izdevīgāk un kā vairāk iegūt 
naudu un varu sev.

Var piekrist, ka naudai un 
naudīgiem cilvēkiem polītikā ir 
būtiska loma. Šobrīd gan nere-
dzu Šlesera un Šķēles poten -
ciālu polītikā, vismaz ne tuvākajā 
laikā. Neapšaubāmi pieaug Lem-
berga un ZZS spēki. Viņu spēks 
pieaug nevis tāpēc, ka viņi būtu 
ko nozīmīgu paveikuši, būdami 
opozicijā, bet gan tāpēc, ka val-
dība bijusi neizdarīga tajos lē -
mumos, kas liek pagriezties ar 
seju pret cilvēkiem (pievērsties 
cilvēku interesēm – red.).

(Sarunas turpinājums 
nākamajā laikraksta numurā.) 

Raivis Dzintars
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Taira Zoldnere Sibirijas skarbais skaistums
“Sibirijas bērnu fonda” ekspedīcija uz Sibiriju 2013. gada jūlijā

Irkutska, Krasnojarska, Tomska - Sibirija, varenā un sūrā

(Nobeigums)

vecā vīra palīdzību atradušas gan 
bijušo skolu, gan mājas. Braucam 
tālāk, bet māsas pa ceļam stāsta 
savas bērnības atmiņas. Gaišas, 
labas, sirsnīgas atmiņas.

Atkal bedrains zemes ceļš, 
karsts, logus taisīt vaļā nevar, jo 
pretī braucošie smagie baļķu ve  -
dēji saceļ nemitīgus putekļu mā -
koņus, gaisa nav, svīstam un vēlajā 
pēcpusdienā esam jau gluži pagu-
ruši. Man ienāk prātā kāda doma, 
un es pagriežos pret Irēnu: “Vai 

zini, kas šajā ceļā ir labā ziņa?” 
Irēna atjautā: “Nu, kas tad?” Atbil - 
du: “Tas, ka pa šo pašu ceļu brauk-
sim arī atpakaļ!” Autobusā smiek-
lu vētra, atkal sākas joki, stāsti, un 
tad jau arī Buturino ir klāt. Vis-
pirms apmeklējam ciemata kap sē-
tu, latviešu kapu kopiņas varam 
atšķirt tikai pēc krustiem, bet arī 
tie lielākoties jau pazuduši vai arī 
nokrituši turpat uz kopiņām. No -
turam svētbrīdi latviešiem, kas 
guldīti Baturino zemē, vietā, no 
kuŗas tālāk nevarēja aizbraukt to -
reiz un nevar arī tagad.

Kolpaševas braucēji atgriežas 
tikai naktī, bet apmierināti. Rutas 

dzimtās vietas redzējuši, pāri pār 
Obas upi ar prāmi cēlušies, ie -
spaidu daudz.

Pēdējā diena Tomskā. Mūsu 
ceļa biedre Gaita cer tikt uz savu 
bērnības sādžu Mullovu. Ziņas 
par ceļu kā vienmēr pretrunīgas,   
it kā ceļa neesot, it kā tomēr ir  
gan. Viens no mūsu busiem ar 
Gai tu un līdzbraucējiem dodas     
uz mistisko Mullovu, mēs, pārējie, 
pavadām dienu Tomskā. Par at -
mi ņu no Sibirijas brauciena gri bē-
tos ko nopirkt, un sāku pētīt 
Toms kas veikalus. Ieklīstu vairā-
kos - pārdošanā Gucci, Prada un 
citu pasaules slavenu zīmolu ap -
ģērbi, tomēr ne jau pēc Pradas 
es mu braukusi uz Sibiriju. Pārde-
vēja atsmej, ka viņiem šeit esot 
tikai koka, naftas un zelta ieguves 
vietas, viss cits tiekot ievests. Bei-
dzot atrodu kādu suvenīru veika-
liņu un nopērku vietējā akmens 
jašmas rotaslietu komplektiņu. 

Vakarā no Mullovas pārbrauc 
Gaita, laimīga līdz asarām. Ceļš 
bijis jauns, labs, ciematā sākusi sa -
 runas ar kādu vecāku kundzi, tā 
paskatījusies uz Gaitu un teikusi: 
“Es tevi pazīstu. Atceros tavu tēvu, 
tu esi uz mata līdzīga viņam!”

Ir, ir vēl dzīva tautas atmiņa, ir 
vēl dzīvi notikumu aculiecinieki, 
tāpēc tik svarīgi uz mūsu tautas 
izsūtījuma un ieslodzījuma vietām 
braukt tagad, kamēr vēl varam 
izsekot dzimtu vēstures pēdām.

Pēdējā vakarā vēl sanākam kopā, 
tiekamies ar Tomskas latviešiem, 
viņu ģimenēm, pārrunājam ie  spai-
  dus, savukārt Sibirija no mums 
atvadās ar skaistu, ugunīgi sarka-
nu saulrietu.

***
Maskava - zelta kupoli un nātres

Maskavā mums šoreiz visa die-
na, jo lidmašīna uz Rīgu tikai va -
karā. No lidostas braucam uz pil-
sētu. Gan nomalēs, gan Maskavas 
centrā acis saista gan atjaunotās, 
gan jaunuzceltās skaistās baznī -
cas, kas redzamas ik uz soļa. Lie-
lākai daļai no tām ir apzeltīti ku -
poli, kas mirdz un laistās spožajos 
saules staros. Apstājamies, lai ap -
skatītu Sarkano laukumu. Tūristu 
kustība tajā ierobežota, jo tiek cel-

ta milzīga skatuve, tribīnes un 
skatītāju vietas - Krievija rīt, 24. 
jūlijā, svinēs Krievijas kristietības 
1025. gadu. Nevienu nemulsina 
tas, ka lielais reliģijas apkaŗotājs 
Ļeņins turpat mauzolejā guļ ne  -
apbedīts un joprojām godināts. 
Tāpat kā citviet, kur Ļeņina sta-
tujas ar paceltu roku vēl arvien 
“rāda tautai ceļu”, bieži vien uz 
turpat blakus uzcelto baznīcu. 
Maskavas un visas Krievijas pa  -
triar  chs Kirils kopā ar prezidentu 
Putinu šajā svarīgajā dienā dodas 
uz Ukrainu, lai stiprinātu reliģis -
ko un polītisko saiti, kas vieno 
abas tautas. 

Vēl papriecājamies par vareno 
skatu uz pilsētu no Ļeņina (!) kal-
niem pie Maskavas universitātes, 
paēdam pusdienas mūsu viesmī-
līgajā vēstniecībā un atkal esam 
lidostā - šoreiz lidojumam uz mā -
jām.

Divās kopā pavadītajās nedēļās 
Sibirijā ar ceļabiedriem esam 
izdzīvojuši ikkatra dzīvi, norau dā-
juši pa īstai asarai, smējuši īstus 
smieklus, un, jāsaka, smieklu bija 
vairāk. Paldies maniem ceļabied-
riem, lieliskiem cilvēkiem, par 
optimismu, gribasspēku, gara 
stip rumu. Atgriezušies no izsūtī-
juma, padomju gados cīnījušies  
ar represētā “zīmogu pierē”, mā  cī-
jušies, strādājuši, nodibinājuši ģi -
menes - nav ļāvuši pagātnes sū  ru-
mam aizēnot šodienas dzīvi. 

Tagad, pārrunājot mūsu ceļoju-
mu ar draugiem un paziņām, rā -
dās, ka gandrīz katra latvieša ģi -
meni skārusi padomju represiju 
traģēdija. Es aicinu novērtēt un 
atbalstīt nesavtīgo darbu, ko re- 
p resiju pētījumos veic Latvijas un 
Krievijas entuziasti. Par to ir jā -
runā mājās un skolās ar jauno 
paaudzi, kas bieži vien pat neno-
jauš, cik baismīgs un ar tālejošām 
sekām bijis pret mūsu tautu un 
citām tautām vērstais genocīds. 
Par šo jautājumu daudz vairāk jā -
runā arī plašā starptautiskā līme-
nī. Nebaidos atkārtot seno pa  tie-
sību, ka tikai zināšanas pasargā no 
kļūdām. 

Ceļojums ir galā, bet Ceļojums   
ar “lielo burtu” mūsos būs vien-
mēr.

sistēma. Taisnais ceļš, ko tā uzrāda, 
neeksistē - vai nu nav vēl izbūvēts, 
vai sen jau aizaudzis. Nākas griez-
ties atpakaļ un braukt pa veco, zi  -
nāmo šoseju. Tas mums “maksā” 
liekus 120 km un pāris stundas. 
Toties kādā benzīna uzpildes sta-
cijā atrodu ko neticamu - tādu 
pa   šu kafijas automatu kā mūsu 
Sta toilos un Narvesenos. Esmu gan 
sajūsmā par svaigo, labo kafiju, 
gan mazliet vīlusies par civīlizāci-
jas neizbēgamo uzvaras gājienu. 

Asino mūs jau gaida Ilga, Aijas 
un Ritas bērnības dienu draudze-
ne. Asaras - par ilgajiem atšķirtības 
gadiem, par laimīgo satikšanos un 
droši vien vēl par  daudz ko citu 
arī. Ilga latviski saprot, var arī lasīt, 
bet ar runāšanu iet lēni, un viņa 
labāk atbild krievu valodā. Ilga 
kopā ar mums brauks atpakaļ uz 
mājām Baturino, kas bijusi viņas, 
Aijas un Ritas izsūtījuma vieta. 
Ba  turino atrodas Čulimas upes 
krastā, agrāk tur varēja nokļūt ti -
kai pa upi, bet tagad līdz ciema-
tam iet arī ceļš. Tālāk – taiga.

Pa ceļam māsu Ināras un Mā -
ras izsūtījuma vieta Novonikola-
jev ka. Salīdzinājumā ar citiem šis 
cie mats izskatās labāk pārticis. 
Galvenajā ielā uzcelta milzīga, 
grezna pareizticīgo baznīca, tur-
pat blakus - jauna māja “batjuš-
kam”. Tieši pretī - vecās iedzīvotāju 
koka būdeles, kuŗās, liekas, kāds 
vēl dzīvo gan, bet nātres jau drīz 
pāraugs pāri skursteņiem. Ap 
baznīcas žogu ganās govis un 
kazas, kas, kā visur Sibirijā, staigā 

apkārt savā vaļā. Ciemats pa šiem 
gadiem tā pārmainījies, ka Ināra 
un Māra nevar “sazīmēt” bērnības 
takas. Par laimi, uzrodas kāds vie-
 tējais večuks, kazu gans. Sākam 
runāties, un, atstājis kazas savā 
no  dabā, večuks ir ar mieru izrādīt 
māsām ciematu. Tuvojas pusdie -
nu laiks, un mēs, pārējie, atrodam 
nelielu veikaliņu. Jāpagaršo Sibi-
rijas tradicionālais raudzēta piena 
dzēriens rjaženka, līdzīgs kefīram. 
Klāt piekožam no kukuļa nolauztu 
svaigu baltmaizi un turpat, vei-
kaliņa palievenītī, ieturam pavi-
sam labas pusdienas. Mirdzošām 
acīm atgriežas Ināra un Māra - ar 

Pēc “tējas” dodamies uz mūzeju, 
kuŗa vadītāja Valentīna Vasiļjevna 
ir īsta Sibirijas vēstures entuziaste 
un arī deportāciju vēstures neno-
gurstoša izzinātāja. Viņas stāstī ju -
mā klausāmies par Melānijas Va  -
nagas, Ausmas (no Cēsīm), Eglīšu 
ģimenes un citu izsūtīto likteņ  gai-
 tām. M. Vanaga kaŗa gados sada -
bū jusi pat rakstāmmašīnu un pa  -
pīru un izdevusi avīzīti ar frontes 
ziņām un vietējām rajona vēstīm, 
bet lapas otrā puse bijusi veltīta 
izsūtīto latviešu sadzīves notiku-
miem. Mūzejs ir plašs, un ekspo-
zīcija tiek papildināta ar “Sibiri -    
jas bērnu fonda” atvesto piemiņas 
plāksni. Apmeklējam vietējo kap-
sētu, kur atdusas Kārlis Eglītis un 
vēl seši latviešu bērni. Valentīna ar 
lepnumu stāsta, ka simbolisko lat-
viešu bērnu atceres vietu kopj 
Tjuhtetas skolas skolēni. Viņa arī 
pasaka mums paldies par to, ka 
at   ceramies, apmeklējam un godi-
nām savus svešumā bojā gājušos 
tautiešus. Tas esot kaut kas, ko no 
latviešiem varot mācīties. Pēc svēt-
brīža pār kapa vietu nobirst kaltē-
tas rožu ziedlapiņas, ko no Latvi-
jas atsūtījusi Eglīšu ģimene. Pal-
dies arī tjuhtetiešiem par sirsnību, 
cilvēcību un vēsturisko atmiņu!

Liekas, vietējo apkārtni jau pa  -
zīstu pēc grāmatas “Veļupes kras-
tā”. Piestājam pie Tjuhtetkas upī-
tes, kur Melānija gandrīz noslī -
kusi atvarā. Nelielā upīte nemaz 
ne  izskatās bīstama, un, uz laipas 
satupuši, vēsajā ūdenī noskalojam 
seju. Turpat tālāk lielā kalna no -
gāze, kuŗā latvieši, kalmiki un citi 
izsūtītie būvējuši savas zemnīcas. 
Odi, moškas, citi kukaiņi dīc ap 
seju, ir karsts, tas viss mūs pamatīgi 
nomoka, bet ir vasara. Kā šeit ir 
drēgnos, lietainos rudeņos, bargās 
ziemās, kad ledainam vējam tik 
daudz plašuma, kur tā īsti ieskrie-
ties?

Tomska – mūsu pēdējais lielā-
kais pieturas punkts Sibirijā pirms 
atceļa. Vēsturiska pilsēta, slavena 
izsūtījumu vieta jau kopš cara      
laikiem. Vēlāk, XIX gs., Tomska 
ti ka veidota par Sibirijas izglītī - 
bas cent ru, bet aukstā kaŗa laikā   
tā bija viena no “slēgtajām pilsē-
tām”. Tomskā priecājamies par 
jau najām, modernajām mājām, 
vēsturiskajām baznīcām un til -
tiem, un Tomas upes krastmalu, 
kur uzmanības centrā rakstnie -
kam Antonam Čechovam veltīts 
satirisks piemineklis. Tomskā ir 
arī liels novadpētniecības mūzejs, 
kuŗā ekspozīcijas atvēlētas gan 
cara laiku, gan padomju laiku no -
tiesātajiem, izsūtītajiem, deportē-
ta jiem cilvēkiem. Tajā iekārtota 
pat iespaidīga izmeklēšanas cie-
tuma rekonstrukcija ar kamerām, 
nopratināšanas telpām un paze-
mes ejām. Laukumā pie mūzeja - 
dažādu tautu piemiņas plāksnes 
komūnisma represiju upuŗiem. 
Arī sarkans granīta akmens no 
Latvijas ar uzrakstu: “Lai akmens 
runā un sēro par polītisko repre-
siju upuŗiem – latviešiem.”

No rīta atkal sadalāmies un do  -
damies divos “radiālos” ceļojumos. 
Viens autobuss brauc uz Kolpa  še-
vu, kur ir Rutas izsūtījuma vieta, 
bet mūsējais - uz Asino un tālāk 
uz Baturinu. Ceļš ir tāls, un, kā par 
spīti, nelāgu joku izstrādā GPS 

Kārļa Eglīša un sešu citu latviešu bērnu piemiņas vieta, ko kopj 
Tjuhtetas skolas skolēni

Pilsēta pie Ohotskas jūras
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Amerikas Savienotās Valstis
Ēriks Ešenvalds - “Long Road, O Salutaris Hostia” 29. septembrī Ka -

masā, „Northern Lights” 8. ok  tobrī Blūmingtonā, „Passion and 
Resur rection” 1. novembrī Bruklinā, „Legend of the Walled-in    
Wo  man” 10. novembrī Prinstonā

Instrumenti - 10. oktobrī Losandželosā 
Elīna Garanča - 17., 24., 30. novembrī Ņujorkā (Mētropolītena Operā)
Andris Nelsons - 17., 18., 19. oktobrī Bostonā 
Marina Rebeka - 20., 23., 27., 30. novembrī Čikāgā
Baiba Skride - 21., 23. novembrī Atlantā
Pēteris Vasks – Koncerts vijolei ar stīgu orķestri. 19. oktobrī Vil-

mingtonā

Brazīlija 
Skyforger - 20. novembrī Sanpaulu

Zviedrija
Baiba Skride - 4., 5. oktobrī Stokholmā 

Austrija
Ērika Ešenvalda „Stars” - 11. oktobrī Milštatē
Andris Nelsons - 30. novembrī Vīnē
Egils Siliņš - 24. septembrī, 4., 8., 19., 23., 28. oktobrī Vīnē 

Nīderlande
Baiba Skride - 11. oktobrī Utrechtā, 13. oktobrī Amsterdamā, 3. novembrī 

Eindhovenā

Apvienotā Karaliste 
Ērika Ešenvalda „Long Road”  - 19. oktobrī Kembridžā
Ērika Ešenvalda „Evening” - 9. novembrī Vinčesterā
Andris Nelsons - 6., 7. novembrī Birminghamā, 4. oktobrī 

Oksfordā, 23., 26. septembrī, 1., 6., 9., 10., 12. oktobrī Londonā
Baiba Skride - 29. oktobrī Kārdifā
Pēteris Vasks – Koncerts vijolei ar stīgu orķestri. 8. oktobrī Rič mon dā, 

17. oktobrī Londonā

Īrija
Ērika Ešenvalda „City Songs” - 25. oktobrī Londonderijā
Baiba Skride - 25. oktobrī Dublinā

Krievija
Prāta vētra - 25. oktobrī Maskavā, 17. novembrī Sanktpēterburgā 
Andrejs Žagars (režisors) - R. Vāgnera „Tanheizers”. 29. septembrī, 

3. oktobrī, 12., 14. novembrī Maskavā (skatīt – Stanmus.ru)

Ukraina
Prāta vētra - 11. novembrī Doņeckā, 12. novembrī Charkovā, 14. novembrī Odesā, 15. novembrī Kijevā 

Vācija
Ērika Ešenvalda „Stars” - 16. oktobrī Frankfurtē, „Fantasy”  22. septembrī Dīsburgā, koŗa mūzika 15. 

novembrī Frankfurtē 
Andris Nelsons - 24., 25. oktobrī, 11. novembrī Minchenē, 9. novembrī Diseldorfā, 10. novembrī 

Dortmundē
Baiba Skride - 20. oktobrī Leipcigā, 16. oktobrī Frankfurtē, 5. novembrī Diseldorfā, 7. novembrī Frīdrichschā-

fenā, 8. novembrī Freiburgā, 9. novembrī Rēgensburgā
Kremerata Baltica - 3., 4., 5. oktobrī Kronbergā
Viesturs Kairišs (režisors) – B. Britena „Sapnis vasaras naktī”. 29. septembrī, 4., 10., 26. oktobrī Berlīnē (skatīt 

Komische-oper-berlin.de)
Alvis Hermanis - V. A. Mocarts. Cosi fan tutte jeb Mīlētāju skola. Pirm izrāde 3. novembrī, izrādes 9., 15. 

novembrī, izrādes 9., 15. novembrī, 1., 10., 15., 19. decembrī Berlīnes Komiskajā operā (skatīt - Komische-
oper-berlin.de)

Pēteris Vasks – Koncerts vijolei ar stīgu orķestri. 9. oktobrī Bai reitā, 10. oktobrī Bambergā, 10. novembrī Berlīnē

Šveice
Marina Rebeka - 6., 11. oktobrī Cīrichē 

Taivāna
Andris Nelsons - 15. novembrī Taipejā 

Japāna
Andris Nelsons - 18., 19., 20., 21. novembrī Tokijā, 23. novembrī 

Kitakjušu, 24. novembrī Hjogo

Italija
Baiba Skride - 15., 16. novembrī Neapolē
Ksenija Sidorova - 8., 9. oktobrī Turīnā 

Dānija
Baiba Skride - 18. novembrī Ābenrā

Meksika
Pēteris Vasks – Viatore per organo. 4. oktobrī Catedral 

de Santiago, Saltillo, Coahuila, Mehico 

MŪSĒJIE PASAULĒ
Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija šoruden. Vēl varat paspēt!

Materiāls tapis sadarbībā ar mūzikas žurnālu “Figaro”. 
Vāka foto - Ksenija Sidorova. Skatieties www.figaro.lv
Redakcijas ieteikums. Koncertu norises vietas skatiet 

attiecīgās pilsētas mājaslapā. 

Pēteris Vasks

Ēriks Ešenvalds

Baiba Skride

Prāta vētra

Pārvarot savu 
fi  zisko nespēcību, 
14. septembŗa pie-
  vakarē aizkliboju 
līdz Doma kated-
rālei, lai savus 
pār desmit gadu 
vecos iespaidus 

par igauņu bāleliņu mūzicēša-
nas prasmi salīdzinātu ar šodie-
nas prasībām. Ka igauņi ir tik -
pat mūzikāli apdāvināti kā mēs, 
nevienam šaubu nevarētu būt.  
Mazajā Igaunijā ir darbojušies 
un vēl tagad darbojas ap 100 (!) 
komponistu. Šlāgeŗmūziku gan 
te dzird reti, ja nu vienīgi ame-
rikāņu vai angļu popus kādā ka -
fejnīciņā, kuŗa sevi īpaši necie-
na. Igauņu slavenais vīru koris 
savā laikā leģendārā igauņu di -
riģenta un komponista Gustava 
Ernesaksa vadībā, šķiet, iedves-
moja Imantu Kokaru pag. gs 60. 
gadu nogalē veidot savu Ave Sol. 
Operas Vanemuine solisti Anu   
Kāla (Kaal), pretrunīgi vērtētais 
,,padomju tautas mākslinieks” 
(PSRS tautas skatuves māksli-
nieks)  Georgs Otss un citi bija 
iekaŗojuši ne vien padomijas, 
bet arī Austrumeiropas oper- 
ska tuvju un koncertestrāžu daž-
nedažādos piedāvājumus. 

Pašas operas mūzikālais lī         me-
nis vienmēr ir bijis nemainīgi 
au  gsts. Un igauņu diriģenti – 
Nēeme Jervi (Järvi), pirmo Arvo 
Pērta darbu atskaņotājs Igau -
nijā, Andress Mustonens, senās 
mūzikas Hortus Musicus vei  do-
tājs un vadītājs. Šķiet, arī šis an -
samblis rosināja 90. gadu sāku-
mā Māri Kupču veidot kaut ko 
līdzīgu Latvijā. Un kur vēl Tīnu 
(Tõnu) Kaljuste, izsmalcinātais 
koŗu pazinējs; Rīgā darbojušies 
Olari Elts, Pauls Megi (Mägi) u.c. 

Par Arvo Pērta ikonisko nozī-
mi nebūtu šoreiz jārunā, taču 
Igaunijā darbojas daudzi pasau-
lē labi zināmi komponisti - Veljo 
Tormiss, Melena Tulve, mūsu 
Santas Ratnieces mentore, “dī  -
vai  no kosmiski igaunisko pro-
jektu” autors Urmas Sisasks 
(viņu augstu vērtēja Andris 
Vītoliņš) un vēl daudzi.

1913. gadā tiek likti pamati 
ig auņu operas namam. Taču pir-
mā opera ar nacionāli ievirzītu 
tematu uz šī nama skatuves pa  -
rā   dījās tikai 1928. gadā ar Eval -
da Āva (Aav) operu  „Vikingi”. 
Esam igauņus šajā žanrā ne -
daudz apsteiguši, jo Rīgā Alfrē-
da Kalniņa ,,Baņuta” piedzīvoja 
pirmizrādi jau 1920. gadā.

“Vanemuines’’ orķestŗa un ko -
ŗa ierašanās Rīgā jāuzskata par 
īpaši svarīgu notikumu gan šī 
gada, gan iepriekšējo mūzikālo 
virsotņu līmenī. Retas ir kaimi-
ņu operu viesizrādes. Taču tās       
ir ļoti būtiskas, lai sevi salīdzi nā-
tu ar viņiem un kaut ko arī mā  -
cītos. Diriģents Pauls Megi, kas 
vadīja orātorijas „Elija” at  ska-
ņo  jumu, vairākus gadus strā   dā 
mūsu operā par koŗmeis taru. 
Taču Mendelsons viņa ro  kās ie  -
guva gluži pārsteidzošu mūzi kā-
 lu iespaidu. Gribētu pat teikt – 
laikmetīgi askētisku, ne  daudz 
ekspresīvu raksturu. Men del  -

IGAUŅU MŪZIĶI 
RĪGAS DOMĀ

sona 1846. gada lielā divdaļīgā 
orātorija atgādināja kaut ko no 
Arnolda Šēnberga 1933. gada 
operas ,,Arons un Mozus’’ mūzi-
kālās spriedzes pakāpeniskā vei-
došanā, emociju limitēšanā, lai 
darba nobeigumā fināla fuga 
(varbūt Bacha ietekme no Sv. Jā -
 ņa Pasijas?) eksplodētu neparas-
tā spožumā un cēlumā.

Šis darbs nav populārs. Pagaŗš, 
solistu un koŗu maiņas, pavirša 
diriģenta rokās var novest klau-
sītāju izmisumā. Taču Pauls Me -
gi ir Dieva dots talants. Orāto-
riju klausījāmies ar aizturētu 
el pu līdz pēdējai skaņai, kas iz  -
skanēja  varenajās Doma vel vēs. 
Pagājušā gadā, kad Eiropā svi-
nēja Feliksa Mendelsona (nevis 
Mendelszona) 200 gadus, Lat-
vijā neviens no komponista dar-
biem neizskanēja. Pārāk dziļas 
un vēsturiski ilgas ir saknes Lat-
vijā manāmajai ignorancei pret 
šo gaišo, dzīvespriecīgo roman-
tiķi. Viņš taču 1823. gadā bija 
tas, kuŗš pirmais Leipcigā at -
skaņoja J.S. Bacha “Sv. Mateja 
Pasiju”. Pirmais, vairāk nekā pēc 
100 gadu klusuma. 

Ar šo brīdi mēs iezīmējam 
īsteno Bacha mūzikas renesansi. 
,,Elijā’’ nav pārāk daudz satu-
risku nobīžu. Līdzīgi kā Bacham, 
visa uzmanība centrēta uz pra-
vieša Elijas un viņa tautas kon-
fliktu. Varbūt pat parallēla ide -  
ja – kādas aplamas draudžu ve -
cajo un priesteŗu izrīcības rezul-
tātā iniciēta tautas, masas pa -
kāpeniska novirzīšanās no pa -
mat patiesības. Naids un iznīci-
nā šanas kāre pret katru, kuŗš 
uzdrošinās tai atgādināt tās kļū-
mīgo izvēli. Komponists sapra -
ta, ka operā šāds saturs būtu 
sta tisks, tam trūktu dinamikas, 
tāpēc izvēlēta orātorijas forma, 
kas absolūti atbilst darba satu-
ram.

Orķestris teicams, dinamiski 
pakļāvīgs diriģenta rokai. Tei ca-
mas stīgu grupu saspēles, koka 
pūšamo čuksti un nopūtas, me -
tallpūšamo instrumentu “die - 
viš ķo dusmu” pērkona dārdi.

Igauņiem vienmēr bijuši lie-
liski koŗi. Viegli, krāsaini, ap  brī-
nojami precīzi. Arī Vanemuines 
koris, kuŗš, kā teikts, esot papil-
dināts ar Tartu universitātes 
kori, bija teicams partneris or -
ķestrim.

Varbūt nedaudz vājāks šķita 
starptautiskais solistu kopums: 
Jovita Vaškevičūte (meco), Līsi 
Kasenemme (soprāne), Reigo 
Tams (tenors) un mūsu Krišjānis 
Norvelis (bass) jautās kā sav-
starpēji nepazīstami un nesa-
dzie dājušies. Kaut savas lomas 
nodziedāja solistiski nevaino-
jami. Vienīgi trūka savstarpējās 
rīcības un domu koordinācijas 
ansambļos. 

Tātad! Var teikt, ka igauņi sevi 
apliecināja mūzikāli spilgti, pat 
spoži ar ne tik mūzikāli spožu 
sacerējumu. Kaut gan pēc šī 
kon certa manas domas par 
,,Eliju’’ ir  mainījušās.

Pauls Dambis
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 35) 
atrisinājums

Līmeniski.  5. Tepiķis. 7. Sen-
jors. 9. Ala. 10. Anods. 11. Arkas. 
12. Perimetrs. 15. Tautas. 18. Ta  -
rans. 19. Monstri. 22. Skotele. 23. 
Tartifs. 25. Liktori. 28. Panika. 
29. Temīda. 33. Komitents. 35. 
Sakas. 36. Tenis. 37. Ēra. 38. Spi-
reja. 39. Absints. 

Stateniski.  1. Spāde. 2. Piepes. 
3. Retors. 4. Kopra. 5. Tunikas. 6. 
Klimats. 8. Skarene. 13. Patē -
tisks. 14. Kavatīnes. 16. Modelis. 
17. Pretors. 20. Oka. 21. Efa. 24. 
Kangars. 26. Testers. 27. Adoniss. 
30. Kopija. 31. Stilbs. 32. Kaķis. 
34. Verns.      

Līmeniski.  1. Gaismas pils ar  -
chitekts. 5. Literāts, vācu mācī -
tājs Latvijā (1714-1796). 11. Po  -
pu lāra tautastērpa novads. 12. 
Bru ņinieku ielai parallēla iela 
Rīgas centrā. 13. Zobena īpašī -
ba. 14. Drukātava. 15. Ziņģes. 19. 
Uztvert ar redzi. 22. Cilvēks, kam 
ir novirzes no normālas uzbūves. 
23. Pavēle, rīkojums. 26. Vīrieša 
vārds (dec.). 29. Izslietu (galvu) 

grozīt.  33. Sevišķs. 35. Epidēmiska 
slimība. 36. Muļķoja. 37. Vals ts 
bijušajā Dienvidslavijā. 38. Saist-
audu slānis, kas aptveŗ zobu kak-
liņus. 39. Mācība par daili.

Stateniski.  1. Galda spēle. 2. 
Debespuse. 3. Rokenrola karalis 
(1935-1977). 4. Zemūdens šā -
viņš. 6. Sena līvu pilsvieta. 7. 
Žigls, veikls. 8. Izvākt (cilvēkus) 
no apdraudējuma vietas. 9. „Ne -

lūgtos ciemos” autors. 10. Lat-
viešu leģiona pulkvedis. 16. Sen -
grieķu fābulu rakstnieks.17. Sud-
 raba pieclatnieks (sar.). 18. Ne  -
liels plēsīgs caunu dzimtas dzīv-
nieks. 19. Iznākums; rezultāts. 
20. Noteikts naudas daudzums. 
21. Cilvēka, dzīvnieka organi. 24. 
Nosodāms notikums. 25. Silts, 
saulains laiks rudenī. 27. Ebrēju 
valsts. 28. Balva. 30. Scēnografs, 
gleznotājs (1895-1959). 31. No -
sacīti laiki. 32. Sengrieķu mīto-
loģijā dvēseles iemiesojums; dvē-
sele. 34. Elpa. 35. Kaitē; nāk par 
ļaunu. (sar.). 

Daugavpilī, Cietokšņa - bijušā Kaŗa hospitāļa ēkā, no 2. līdz  15. 
septembrim notika teātŗa festivāls - darbnīca „Telpa Daugavpils”. 
Festivālā piedalījās pieci jaunie režisori, arī no Krievijas un Polijas, 
pieci jaunie scēnografi, drāmatiķi,  kā arī aktieŗi no Rīgas un Dau-
gavpils teātŗa. Vieslektori bija drāmatiķe Natalija Vorožbita (Ukrai-
na), kuŗas lugas uzvestas Anglijā, Latvijā, kustību režisors, Krievijas 
slavenās teātŗa skolas MXAT mācībspēks Andrejs Urajevs un citi. 

Rēzeknes augstskolā, Informācijas technoloģiju centrā, 27. sep-
 tembrī norisēs tradicionālā Zinātnieku nakts, kuŗas tema šoreiz         
ir „Ūdens”. Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un fi  -   
n a n cēts projekts, ko reālizē Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar 
citām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem, Latvijas Zi  -
nātņu akadēmiju un vairākiem mūzejiem. 27. septembrī visā Eiro -
pā 35 valstu 300 pilsētās notiek „Zinātnieku nakts”, lai iedzīvotā -   
jiem atraktīvi skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties 
zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Daugavpilī, Aizpilsētas parkā, septembŗa vidū atklāts piemiņas 
memoriāls - bijušās ebrēju kapsētas vietā. Klāt bija Izraēlas vēstnie-
ces vietniece Ksenija Kobjakova un vēstniecības pārstāvji, kā arī 
pilsētas domes priekšsēdis Jānis Lāčplēsis un viņa vietnieks Jānis 
Dukšinskis.

Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalās” Ošupes 
pagastā 13. septembrī notika jau 15. Karoga svētki. Pirms 15 ga -
diem  tos aizsāka Ārija Kalpaka-Grundmane kopā ar domubied-
riem. Bija sapulcējušies ap 250 dalībnieku, tostarp 186 skolēni no 
Madonas, Viļāniem, Kārsavas, Lubānas, Dzelzavas, Degumniekiem, 
Meirāniem, Praulienas un Varakļāniem. Uzrunas teica Latvijas aiz-
sardzības ministrs Artis Pabriks, Ošupes pagasta pārvaldes vadī -     
tājs Aigars Šķēls, svētku  organizētāja Edīte Zaube, „Liepsalu” saim-
niece Anita Kalpaka-Borovkova un Banku augstskolas docētāja 
Dzintra Atstāja. Militāras, sportiskas un tūrismam raksturīgas no  -
darbības skolēniem nodrošināja NBS. Zināšanas un erudīciju varēja 
pārbaudīt konkursos - Latvijas vēsturē, latviskajā dzīvesziņā, tautas-
dziesmu un patriotisko dziesmu dziedāšanā, tautas amatu pārzinā-
šanā un prasmīgo darba roku noteikšanā.

Nīcgalē svinēja par godu Dievmātes dzimšanai celtās baznīcas 
150. gadadienu. Svētkus ar garīgās mūzikas koncertu ieskandināja 
koris „Latgale”.

Balvos 18. septembrī notika Republikas bibliotēku novadpēt-
niecības konference „Lokālās kultūras nacionālās identitātes 
stiprināšanai”. Konferencē piedalījās šīs jomas speciālisti un inte-
resenti no visas Latvijas, lai dalītos  zināšanās un pieredzē. Klāt bija 
arī LNB direktors Andris Vilks, LNB Bibliotēku attīstības institūta 
direktors Andris Eglājs, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja 
Kristīne Zaļuma, Balvu novada domes priekšsēdis Andris Kazinov-
s kis un daudzi citi.

Latgales fotografu biedrība, Krāslavas Foto klubs „Zibsnis” un 
biedrība Daugavpils fotostudija „Ezerzeme F” līdz 18. oktobrim 
rīko foto akciju „Latgalieši portretos”. Fotografiju iesūtot, tai  jāpie-
vieno nosaukums un īss apraksts, kā arī autora vārds, uzvārds, tāl -
ruņa numurs. Žūrijas vērtējumā labāko darbu izstādi plānots atklāt 
Andrupenē, Latgales Lauku sētā, par godu Valsts svētkiem – 18. no -
vembrī. 

Aglonā ar paraugdemonstrējumiem atklāta novada slēpoša -  
nas un nūjošanas trase. Tā tapusi projekta „Veselīga dzīvesveida 
veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” ietvaros. 
1450 metrus gaŗā trase vijas gar gleznainā Cirīša ezera krastu pie 
Aglonas estrādes.

Madonas novada bibliotēkas lasītavā iekārtota dzejnieka Knuta 
Skujenieka 77. dzimšanas dienai veltīta netradicionāla izstāde. Ap -
 meklētājiem piedāvā apsēsties uz parastas kartona kastes, uzlikt      
sev austiņas un ieklausīties dzejnieka paša lasītajā dzejā un inter -
vijās, projicējot tās datorekrānā, kā arī apskatīt fotografijas no 
tikšanās ar autoru Madonas novada bibliotēkā.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Droši vien tāpēc, ka pati nāku 
no Ziemeļvidzemes, arī lapu   
zelts man te liekas krāšņāks... Un 
tomēr gluži objektīvi – Ērģeme, 
ciemats 14 kilometru attālumā 
no robežpilsētas Valkas, uz Rū -
jienas pusi, ir ļoti sakopts un 
skaists. Jo īpaši skaists, puķains 
un rosīgs tas ir vietā, kur netālu 
no pilsdrupām un baz nīcas  
drupām pakalnā stāv Ērģemes 
pamatskola. Vecajai akmens celt-
nei  jau aizvadītā gadsimta seš-
desmitajos gados piebūvēta jau-
na ēka, kas organiski savienota 
ar veco skolu. Apkārtnes uzpo ša-
nas kultūra te valdījusi vienmēr, 
koki, košumkrūmi un puķes  
zied un zaļo arī tad, kad skolas-
bērniem ir brīvdienas. 

Vasaras nobeigumā, neilgi  
pirms jaunā mācību gada sāku-
ma, Ēr  ģemes pagasta valdes rosi-
nāti, te notika īsti svētki, kas 
pul cēja kup lu skaitu ērģemiešu 
ģimeņu. Proti – pēc nu jau tradi-
cionālā ģi  meņu sporta sarīko-
juma „Za ķu skrējiens” tika atklāts 
hokeja laukums. Jāteic, ievērota 
sena latviešu tradicija – ragavas 
jātaisa vasarā. Piesaistot Eiropas 
projektu naudu un pagastā pras-
mī gi saimniekojot, tiešām ir ie -
spējams padarīt konkrētus dar-
bus, lai pa  augstinātu vietējo ie  -
dzī votāju dzīves kvalitāti. Aistē-
tiski, sportiski, mūsdienīgi.

Ērģemes pagasta padomes 
priekšsēdis Jānis Krams: „Ērģe -
mē ir daudz jaunu cilvēku, priecē 
tas, ka jaunajās ģimenēs dzimst 
bērni. Tāpēc jācenšas. Jo būs sa -
koptāka un patīkamāka vide, ak -
tīvās atpūtas iespējas, jo labāk 

Ērģemē, kur dzīvo optimisti
izdosies jaunos pieturēt  dzim ta-
jā vietā. „Aizbraucēju” no Ērģe -
mes tiešām ir maz, tāpēc vēl jo 
vairāk jācenšas, lai būtu darba 
vietas, izklaides iespējas, pilnvēr-
tīgas brīvā laika pavadīšanas ie -
spējas. Tā, lūk, tapa šis hokeja 
lau kums vietā, kur agrāk bija 
dūksnājs. Darbi gan vēl nav galā – 
tiks sakārtots pārvietojamais va -
goniņš, kur sportistiem pār ģērb-
ties, būs apgaismojums, vietas 
skatītājiem. Par darba vietām – 
ļoti ceram, ka attīstīsies vietējā 
uz ņēmējdarbība, un pamats ce -
rībām jau ir: tepat, starp Ērģemi 
un Turnu, darbojas kamīnmal-
kas ražotne, kuŗai nule ielikti 
jauna korpusa pamati. Ir darbs 
savējiem, ir perspektīva. Par bez-
darbu – „uz papīra” jau tas it kā 
ir samazinājies, taču reālajā dzī -
vē problēmu netrūkst. Manā 
ieskatā tā sauktā „simtlatnieku 

Jānis Krams

programma” nav pats veiksmī-
gākais risinājums. Vajag strādāt 
nopietni, pastāvīgi.” 

Jānis Krams savā amatā ir čet-
rus gadus, nāk no Kārķiem, kai-
miņu pagasta. Cer, ka jaunajā 
ho  keja laukumā viesosies arī nā -
burgi. Vijciemieši, piemēram, 
jau ir klāt laukuma atklāšanas 
svinībās – Vijciemā ir hokeja ko -
manda, ko Ērģemes laukumā 
braši ieved pagasta padomes 
priekšsēde Mārīte Kalniņa. 

Ērģemes pagastā šobrīd dzīvo 
998 iedzīvotāji – Jānis Krams to 

zina precīzi pateikt. Viņš arī     
zina teikt, ka „laukos polītika 
nav tik dziļi nepieciešama, vairāk 
jādomā, kā padarīt cilvēku dzīvi 
labāku.” Pats viņš ir pārliecināts 
tēvzemietis, taču esot atvērts sa -
prātīgām citu partiju idejām.      
Un vēl ir gandarīts, ka roku rokā 
ar viņu strādā trīs paša dēli 
Didzis, Mārcis un Uldis un sieva 
Līga - pagasta kultūras dzīves 
organizātore.

Ērģemē ciemojās 
Ligita Kovtuna    

Priekšplānā Līga Krama
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Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175

Var tagad iegādāties
Lāču maizi 

STORYE bread iepakojumā
BOSTONĀ

veikalā
FRUIT CENTER MARKETPLACE

79 Water Street
Hingham,MA 02043
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081.

Piektdienās 19:00 tiekas lat viešu 
deju grupa. Piektdienās 20:30 
no  tiek koŗa dziedātāju tikšanās. 

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 

sabiedrisko notikumu ēkā (30623 
W Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills, MI 48334)

29. septembrī tūlīt pēc dievk. 
Latvijas Universitātes dibināšanas 
atcere.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Sv. Jāņa baznīcā 

(301 N Newtown Str, Newtown 
Square, PA)

29. septembrī 12:00 notiks 
sarīkojums „MŪSU DRAUDZE 
– 120 GADI ATTĒLOS UN 
ATMIŅĀS”. Pēteŗa Dajevska 
iekār tota izstāde par draudzes 
120 gadiem. Andras Zvārgules 
priekšlasījums par draudzes dzīvi, 
laikiem mainoties. Drau dzes 
locekļu atmiņas un fotografijas. 
Visi laipni aicināti!

Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rības telpās (531 N 7th Str, 
Philadelphia, PA 19123)

1. oktobrī 11:00 notiks pensio-
nāru kopas saiets. Programmā 
valdes ziņojumi, nākotnes dar-
bība un skolotājas Sigitas Kļa-
viņas referāts „Latvija manām 
acīm”. Saiets turpināsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie kafijas 
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

7. decembrī 12:00 – 17:00 
notiks gadskārtējais Ziemas 
Svētku Tirdziņš. Gads jau ir 
apritējis, un ir atkal pienācis laiks 
pieteikties, lai piedalītos FBLB 
organizētajā tirdziņā. Ar dalīb-
nieku palīdzību pagājušajā gadā 
tirdziņš izdevās izcili labi! Mēs 
esam ļoti pateicīgi par jebkādu 
līdzdalību. Ja vēlaties piedalīties 
vai izpalīdzēt, lūdzu, ziņojiet. 
Aiciniet arī savus draugus un 
paziņas, kuŗi vēlētos tirgoties vai 
palīdzēt tirdziņa norisē. Paldies! 

Ziemas Svētku Tirdziņa Rīcības 
Komiteja: blbphilly@gmail.com 

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 
44107)

4. oktobrī 19:00 komēdijas 
viesizrāde „Mēs un mūsu sieva” 
ar Rīgas aktieŗiem. Uzvedumā 
piedalās Aīda Ozoliņa, Jānis Kir-
muška un Imants Vekmanis. 
Režisore Indra Vaļeniece. Ieeja 
$ 20.00 no personas, bērniem un 
skolniekiem līdz 18 gadiem – 
bez maksas. Izrādi rīko un visus 
laipni ielūdz Klīvlandes Dauga-
vas Vanagu saime. Automašīnu 
novietošana Masoņu laukumā ir 
atļauta.

10. novembrī 12:30 notiks 
Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienības 62 darbības gadu atceres 
un Lāčplēšu piemiņas sarīkojums. 
Pēc svētbrīža sekos svētku akts, 
godinot Lāčplēšu un citu varoņu 
piemiņu, kā arī konspektīva at -
skaite par apvienības 62 gadu 
darbību. Programmā tālāk pare-
dzēti apsveikumi un apbalvoju-
mi. Svētku koncertu sniegs „To -
ronto Trio”. Sekos mielasts. Da -
lības maksa $ 20. Studentiem $ 10, 
skolniekiem ieeja brīva. Ielūdz 
DV apvienība Klīvlandē.

LEKSINGTONA (MA)
Hancock baznīcā (1912 Mass 

Ave, Lexington,MA) 
9. novembrī 19:30 Labyrinth 

Choir koncerts Wanting Memo-
ries. Koris dziedās Forē Rekviēmu 
un sastrādās ar diviem Ņujorkas 
māksliniekiem: apgaismotāju 
Anna Etsuko Tsuri un māksli-
nieku Takashi Horisaki. Koŗa 
vadītāja: Anita Kuprisa; korī 
dzied Mārtiņš Aldiņš un Krisīte 
Skare. Biļetes pie ieejas $ 20, 
pens. un stud. $ 15. Info: www.
labyrinthchoir.org/508-481-
2453 .

MILVOKI (WI)
28. oktobrī 16:00 teātŗa izrāde 

„Mēs un mūsu sieva”. Informāc.: 
920-296-0863.

PRIEDAINE (NJ)
5. oktobrī 17:00 Ņūdžersijas 

Baltiešu vienības dienas sarīko-
jums Baltic Unity Day. Sarīkojums 
notiks Igauņu namā (4 Cross Str, 
Jackson, NJ 08257). Ieeja $ 20 
(pusdienas ieskaitītas). Piedalās 
baltiešu diplomāti. Mūzikālie 
priekšnesumi. Lūdzu pieteikties 
līdz 1. oktobrim pie J. Studenta, 
tālr: 732-836-9750.

SAGINAVA (MI)
J. Skābarža lauku īpašumā 

(3630 E Curtis Rd, Birch Run, 
MI)

 28. septembrī 15:00 tiks rīkots 
Saginavas Latviešu kluba gads-
kārtējais Ruksīša mielasts. Būs 
ruksīša cepetis ar visām piede-
vām, dzērieni jāņem līdzi. Pie-
dalīšanās $ 20 no personas, 
vidus skolas bērniem par brīvu. 
Pieteikties līdz 22. septembrim, 
zvanot J. Skābardim 989- 777- 
1607, vai R. Martinsonei 989- 
792- 9716. Čekus rakstīt uz Lat-
vian Club of Saginaw vārda.

Baznīcas lejas telpās (128 N 
Elm St, Saginava)

13. oktobrī 15:00 notiks Sa  gi-
navas draudzes dāmu komitejas 
rīkotais gadskārtējais bazārs. Būs 
pusdienas, kopēja dziedāšana, 
kafijas galds, pērkami visādi 
cepumi, izloze. Visi laipni lūgti 
atbalstīt šo sarīkojumu!

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle, 
WA 98125), Info: www.seattle-
latviancenter.com 

27. septembrī 19:00 Latviešu 
centrā Valmieras teātŗa viesizrāde 
„Bezkaunīgie veči”.

6. oktobrī draudzes dāmu ko -
miteja rīko Pļaujas svētkus pēc 
dievk. Latviešu centrā. Pusdienas, 
loterija, priekšnesumi. Pieteik-
šanās pusdienām pie Intas Wiest 
425- 678- 8774, e-pasts: intawi-
est@gmail.com.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg, FL 
33713), tālr.: 727-365-7856.

8. oktobrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

12. oktobrī 10:00 Daugavas 
Va  nagu apvienības Floridā gads-
kārtējais pikniks War Veterans 
Memorial Park (9600 Bay Pines 
Blvd. N nojume # 4). Ieejas vārti 
parkā pie 94th Str. N. Līdzi jāņem 
priecīgs prāts un groziņi kopīgam 
azaidam. Par ceptām desiņām, 
sutinātiem skābiem kāpostiem 
un vēsu dzērienu gādās vanadzes 
un vanagi.

12. oktobrī pie Biedrības nama 
notiks saiņu savākšana sūtīšanai 
uz Latviju.

15. oktobrī 13:00 biedrības 
namā videoizrāde – XXV Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētku garīgais koncerts 
Doma baznīcā. Kafija un cepu-
mi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 3.

VAŠINGTONA (DC)
No 20. septembra līdz 19. 

oktobrim piektdienās 12:00- 
19:00, sestdienās 12:00-17:00 
Latvijas vēstniecība aicina ap -
meklēt izstādi „Rīga un Vašing-
tona: Jūgendstila un spāņu stila 
salīdzinājums privātajos namos”. 
Izstādē tiek salīdzināta Latvijas 
vēstniecības ēka (Alice Pike Bar-
ney Studio House) ar Jūgendstila 
mūzeja (Alberta iela 12, Rīgā) 
ēku, tajā atrodas dzīvoklis, kuŗā 
līdz 1907. gadam dzīvojis un 
strādājis izcilais latviešu archi-
tekts Konstantīns Pēkšēns. Abas 
ēkas ir būvētas 1903. gadā kā 
privātās mājas; abās ir atradušās 
mākslinieku darbnīcas (Rīgā- 
Rozentāla gleznošanas darbnīca).

Adrese: Latvijas vēstniecība 
ASV, 2304 Massachusetts Ave 

NW, Washington DC 20008.
VELLESLEJA (MA)
St.John the Evangelist baznīcā 

(9 Glen Rd, Wellesley, MA)
16. novembrī 19:30 Labyrinth 

Choir koncerts Wanting Memo-
ries. Koris dziedās Forē Rekviēmu 
un sastrādās ar diviem Ņujorkas 
māksliniekiem: apgaismotāju 
Anna Etsuko Tsuri un māk sli-
nieku Takashi Horisaki. Koŗa 
vadītāja: Anita Kuprisa; korī 
dzied Mārtiņš Aldiņš un Krisīte 
Skare. Biļetes pie ieejas: $ 20. 
Pens.un stud. $ 15. Info: www.
labyrinthchoir.org/508-481-
2453.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 

Francisco)
28. septembrī 16:00 Valmieras 

teātŗa izrāde ’’Bezkaunīgie veči’’.
12. oktobrī 16:00 Trio „Šmite, 

Kārkle, Cinkuss” koncerts.
15. oktobrī 20:00 pirmais ru -

dens sezonas koŗa mēģinājums, 
turpmāk katru otrdienu.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, MA 02445). 29. 
septembrī 11:00 dievk., 19. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem. 6. oktobrī 
11:00 Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg.. Pēc dievk. Pļaujas svētku 
svinības ar dāmu saimes rīkotām 
siltām pusdienām un loteriju. 
13. oktobrī 11:00 dievk.. Pēc 
dievk. spēle „Būsim gudri” drau-
dzes zālē. 20. oktobrī 11:00 
dievk. Pēc dievk. draudzes At -
vadas no māc. Jogitas draudzes 
zālē. 27. oktobrī 11:00 dievk. ar 
dievg., Ticības atjaunošanas 
diena. Māc. Jogita Mazura. Info: 
trimdasdraudze@aol.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI).27. 
septembrī Bībeles stunda. 29. 
septembrī 10:00 dievk., Latvijas 
Universitātes dibināšanas atcere. 
Draudzes māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, R. 
Ozoliņš, Ē. Lenšs. Info: www.
detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas ev. lut.
dr.: (1955 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 29. sep-
tembrī 11:00 dievk., 19. svētd. 
pēc Vasarsvētkiem. Māc. Aivars 
Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766) kārtējie dievk. ar dievg. 
tiek noturēti 11:00.

• Filadelfijas latv.ev.lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073). 29. septembrī 11:00 dievk.. 
Sarīkojums „Mūsu draudze – 
120 gadi attēlos un atmiņās”. 6. 
oktobrī 11:00 dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu. Pļaujas svētki, izloze, 
pusdienas.

• Grandrapidu latv.ev.lut.dr.: 

(1780 Knapp Str. NE, Grand 
Rapids, MI 49505) 6. oktobrī 
10:00 Pļaujas svētku dievk. un 
sarīkojums. 20. oktobrī 10:00 
dievk. un saiets. 27. oktobrī 
17:00 Svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). 29. septembrī 
10:00 dievk. Pēc dievk. kafija. 6. 
oktobrī 10:00 dievk. ar dievg.. 
Pēc dievk. kafija. 13. oktobrī 
10:00 dievk.. Pēc dievk. kafija. 
Plkst. 16:00 Svecīšu svētbrīdis 
Riverside kapsētā.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 
Vasaras mēnešos Bībeles stundas 
nenotiks. 

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Peters burg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henryville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Arvīds Zie-
donis (529 Linden Place, Cresco 
PA 18326-7248), tālr.:570-629-
6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net 

• Mančesteras latv. Ev. Lut. 
Dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 5. oktobrī 11:00 
Pļaujas svētku dievk.,sekos sarī-
kojums. 26. oktobrī 11:00 Ticības 
atjaunošanas dievk. ar dievg., 
māc. Daina Salnīte. Dr. Pr. A. 
Grase, tālr.: 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mn  -
drau dze.org. 26. septembrī 11:00 
Bībeles stunda. 29. septembrī 
10:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu, 
19.svētd. pēc Vasarsvētkiem. 
Sekos sadraudzība. 6. oktobrī 
10:00 Pļaujas svētku dievk. ar 
Sv.vakarēdienu. Sekos mielasts. 
13. oktobrī 10:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 17. oktobrī 11:00 
Bībeles stunda. 20. oktobrī 10:00 
dievk., sekos sadraudzība. 27. 
oktobrī 10:00 dievk. ar Sv. va -
karēdienu, sekos sadraudzība. Ar 
mūsu māc. Dāgu Demandtu var 
satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 – 
14:00 un sestdienās latviešu sko-
las laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: dag-
demandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu  -
das latv. ev. lut. dr.: Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E 7th St, 
Lakewood,NJ) 29. septembrī 
dievk. draudzē nenotiek.
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D I E V K A L P O J U M I Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā māmiņa

OLGA ZĀLĪTIS
Dzimusi 1920. gada 27. maijā Liepājā,

mirusi 2013. gada 10. septembrī Ņubransvikā, NJ

Pēkšņi no mums šķirās mūsu mīļā mamma un vecmammiņa

AINA LIZIŅŠ
Dzimusi 1926. gada 11. aprīlī,

mirusi 2013. gada 18. septembrī

Mīlestībā sēro
MEITA SILVIJA

DĒLS JURIS AR DENISE

Viņu mīļās atmiņās paturēs
ANDREJS UN ASTRĪDA

MAZBĒRNI KRISTAPS, MARISA, UN EMĪLIJA

Mīlestība nekad nebeidzas...

Es tagad aizeju. 
Balss mani sauc, 
Bet atbalss paliek te …..
(Māra Zviedre)

Mūžībā aizgājis mūsu ilggadīgais biedrs un draudzes loceklis

SIGURD
HERMAN OZOLS

Dzimis 1920. gada 26. jūnijā Talsos,
miris 2013. gada 31. augustā Delray Beach FL

DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
UN EV. LUT. DRAUDZE.

Vieglas smiltis Tev...

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa

VALIJA OTLANS,
dzim. KOCHS

Dzimusi 1914. gada 1. jūlijā Rīgā,
mirusi 2013. gada 17. augustā Takoma, WA

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA MĀRA UN DĒLS EGILS AR SIEVU ANA MARIA
MAZBĒRNI VIKTORS, KĀRLIS, KRISTĪNA, MARLĒNA,

NIKOLA, PĒTERS AR ĢIMENĒM
Kad mana dvēsle šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.

Māc. I. Pušmucāne-Kineiko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 29. 
septembrī 10:00 dievk. Jonkeru 
bazn. (254 Valentine ln, Yonkers 
NY 11705), māc. Saivars. 29. 
septembrī 10:30 dievk. Salas 
bazn. (4 Riga Ln, Melville NY 
11747), māc. Saliņš. 6. oktobrī 
10:30 dievk. Salas bazn. (4 Riga 
Ln, Melville NY 11747). Sekos 
Pļaujas svētku sarīkojums ar 
Mārtiņa Puteņa priekšlasījumu 
„Teici, teici, valodiņa” – pārrunas 
par latviešu dziesmu vārdiem un 
sadziedāšanās akordeonista Jāņa 
Studenta pavadījumā. Siltas pus-
dienas, kafija un izloze „Uz kārā 
zoba”. Laipni ielūdz Salas novada 
dāmu komiteja!

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 26. oktobrī 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg., 
sekos kafijas galds. Prāvests 
Kārlis Žols, tālr.: 925-788-1101, 
e-pasts: kazols@msn.com. Dr. pr. 
Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-598-
5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.
com.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
-3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
29. septembrī 10:30 dievk. un 
kristības. 6. oktobrī 10:30 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg.. Sekos 
draudzes dāmu komitejas rīkotās 
pusdienas, loterija, priekšnesumi. 
Pieteikšanās pusdienām pie Intas 
Wiest, tālr:425-678-8774, e-pasts: 
intawiest@gmail.com. 13. ok  tob-
  rī 10:30 dievk. angļu valodā ar 
dievg.. Pēc dievk. Bībeles stunda. 
20. oktobrī 10:30 dievk., kalpo 
māc. Gija Galiņa. 27. oktobrī 
10:30 Reformācijas svētku dievk. 
ar dievg.. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-

burg, FL 33707). 29. septembrī 
11:00 Bībeles stunda. 4. oktobrī 
11:00 Draudzes valdes sēde Bied-
rības namā. 6. oktobrī 11:00 
Pļaujas svētku svētbrīdis Bied-
rības namā ar pašu nestām 
brokastīm. Māc. Aivars Pelds. 
Dr. pr. Aija Norbergs , tālr.: 727-
367-6001. 

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, e-pasts: baznica@bellnet.ca. 
Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca . Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: ai  gai-
de@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. pr. 
Valda Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121). Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši. 28. 
septembrī 16:00 Jāņa Mūrnieka 
piemiņas dievk. 29. septembrī 
11:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Septembŗa jubilāru sveikšana. 
Pie kafijas galda par 3x3 no  met-
nēm stāstīs 3x3 padomes locekles. 
Māc. prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. Baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net. 
Info: www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). 12.oktobrī 11:00 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg., 
sekos mielasts ieejas zālē. Māc. 
Daina Salnīte. Dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

• Ziemeļkalifornija: 13. ok  -
tobrī 11:00 dievk. (425 Hoffman 
Ave, San Francisco). 13. oktobrī 
15:00 dievk. San Jose-Los Gatos 
(16548 Ferris Ave, Los Gatos). 
19. oktobrī 12:00 dievk. Sakra-
mento, Lutheran Church of the 
Cross (4465 H Str). 20. oktobrī 
11:00 dievk. Sanfrancisko, pēc 
dievk. draudzes Pļaujas svētku 
bazārs (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Jau atkal īsā laikā pār Kalamazū 
latviešu saimi pārklājies sēru 
auts: piektdien, 13. septembrī 
acis uz mūžu slēdza Pēteris 
Lielzuika. Viņš dzimis 1922. gada 
jūnijā Liezērē. Bēŗu viesi Kala-
mazū latviešu Apvienotās drau-
dzes dievnamu pildīja līdz pē -
dējam solam. Goda sardzē pie 
aizgājēja urnas stāvēja viņa Beve-
ronijas krāsu brāļi, mainīdamies 
ar Patria un Talavijas krāsnešiem. 
Atvadu svētbrīdī Svētos Rakstus 
lasīja aizgājēja pieci mazdēli un 
krustmeita Zīle Zuika Dzenīte. 
Sprediķim latviešu valodā mācī-
tājs L. Vīksne bija izraudzījis Jāņa 

„Vadiet mani dziedādami.” 
Dziedonis PĒTERIS 
LIELZUIKA mūžībā

evanģēlija 14. nodaļas vārdus: 
”Es aizeju jums vietu sataisīt” un 
„Savu mieru es jums dodu”. An  -
gļu valodā sprediķi teica drau-
dzes mācītāja B. Puiķe Wilson. 
Pēteŗa Lielzuikas dzīvesstāstu 
lasīja meita Kaija Lielzuika Pet -
rovska, atcerēdamās un pateik-
damās tēvam par latviskumu, ko 
viņš ieaudzinājis un kā neat ņe-
mamu mantojumu dāvinājis sa -
viem bērniem un mazbērniem. 
Tētim atvadu dziesmu B. Skultes 
„Aijā” G. Elkšņa vijoles pavadī-
jumā dziedāja meitas Kaija un 
Lilita. Bēŗu dziesmu pavadīju-
mus spēlēja A. Rožukalns.

Apvienotās draudzes vārdā 
no Pēteŗa Lielzuikas atvadījās 
draudzes priekšnieks U. Grīn bergs, 
ar dziesmu – diriģenta R. Kaln-
mala draudzes koris, tad KLB 
priekšniece M. Bundža, no DV 
apvienības Z. Jirgens, uzaicinā-
dams visus Daugavas Vanagus 
dziesmai, un korporācijas Beve-
ronija seniors J. Meistars, pulci-
nādams visus klātesošos buršus 
atvadu dziesmai ”Ja kādu brāli”.

Pēc aizlūguma dievnamā bēŗu 
viesi devās uz draudzes sabied-
riskām telpām. Atvadu vārdus, 
kas mijās ar jau iepriekš uz lapām 
sagatavotajām dziesmām, vadīja 

R. Ķeņģis. No Fišbachas ģimna-
zijas klasesbiedra Pēteŗa atvadījās 
B. Dumpe, atcerēdamās viņu kā 
arvien enerģijas pilnu klases ve -
cāko. No Latviešu kreditsa bied-
rības atvadas Pēterim Lielzuikam 
teica D. Matisons, no Čikāgas vīru 
koŗa un korporācijas Patria – A. 
Gaiķis, skandēdams vairāku au -
toru dzejas rindas, no Kalamazū 
vīru koŗa – R. Ķeņģis, nododams 
arī M. Daukstes atvadas. Māc. B. 
Puiķe Wilson nolasīja prāv. L. 
Zušēvicas atvadu vēstuli. Atva dī-
jās arī Liezēres draudzes mācītājs 
G. Želvis, jo ar P. Lielzuikas 
iniciātīvu un gādību tika atjaunots 

un uzcelts Liezēres dievnams. 
No aizgājēja atvadījās  ar dziesmu 
G. Austriņš, K. Miesnieks un B. 
Āboltiņa.   

Par dziedoņa Pēteŗa Lielzuikas 
aiziešanu skumst dzīvesbiedre 
Aira, dēls Ardis, meitas Lilita un 
Kaija ar dzīvesbiedriem, maz-
bērni Kārlis, Edgars, Aleksanders, 
Andrejs un Mārtiņš, brālis koŗu 
goda diriģents Roberts un māsa 
Rasma Birķis (Latvijā), un lielā sēru 
draudze, kuŗi baudījuši viņa kon-
certus ASV, Kanadā un Latvijā.

Lai iet viņa dvēselīte pie 
Dieviņa dziedādama.

Ilze Šīmane
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meistarību apgu vu ši 20 prasmīgi 
spē lētāji. Tāpēc arī šī spēle bija 
interesanta.

Pēc spēles varē jām paslavēt gan 
kausa izcīņas veterānus – Albertu 

un Edgaru Leg zdi-
ņus, vārtsargu Kriš-
jāni Streipu, gan arī 
„jauno” vienības va -
dītāju Pēteri Alber-
tiņu. Viņi visi ir GVV 
absolventi. „Kursas” 
vienībai vienmēr 
palīgā dodas vecā-
kais aktīvais futbo-
lists Vid vuds Celt-
nieks, kas ir Futbola 
nozares referents.

Nobeigumā gan-
drīz tumsā ALA 
sporta nozares vadī-
tājs Toms Traut ma-
nis uzvarētājiem pa   -
snie dza Latvijas 
kausu un mudināja 

S P O R T S

„Latvijas kausu” futbolam 
1965. gadā dāvināja LAIKA iz -
devējs Helmars Rudzītis. Gadu 
gājumā par to sacentušās latviešu 
vienības no Ņujorkas, Toronto, 
Čikāgas, Klīvlandes, Ņūdžersijas 
un Vidējām valstīm. Tagad ak  tī-
vas palikušas tikai divas – Ņu -
džersijas „Kursa” un Vidējo valstu 

Gaŗezeŗa futbols glabā tradicijas
2013. gada „Latvijas kausa” izcīņa futbolā
Grī viņš. „Kursa” atbildēja ar tāl-
sitienu – A. Ramoliņš. Puslaiks 
beidzas ar 2:1 VVDV labā.

Otrā puslaikā „Kursa” sāka 
spē lēt agresīvāk un guva divus 

LAIKA izdevēja Helmara Ru  -
dzīša 1965. gadā dāvātais “Lat-
vijas kauss” futbolā, par kuŗu 
vēl cīnās pēc 48 gadiem

Trīs futbola paaudzes. No krei-
sās: Alberts Legziņš jr., Alberts 
Legzdiņš sr., Edgars Legzdiņš un 
Rubīte Legzdiņa (karsēj meitene)

Ņūdžersijas “Kursas” vienība pirms spēļes Gaŗezerā. Nikolajs 
Veidis, Kalvis Roze, Zach Friedrichs, Marissa Liziņa, Nicole La 
Fonte, Andris Ģērmanis, Nils Jansons, Lūkas Pūris, Mārtins 
Putenis, Pauls Villems, Vidvuds Celtnieks (ALAs futbola refer-
ents), Jānis Ģiga (vienības vadītājs), Olivers Krūze, Krišjānis 
Bērziņš, Nikolajs Batarags

Starojošie Vidējo valsts Daugavas Vanagu futbolisti ar iegūto 
kausu. Vienībā spēlēja: Andrejs Albertiņš, Kristīne Bērzkalne, 
Aleks Berkolds, Dāvis Berkolds, Ēriks Dumpis, Markus Grīviņš, 
Kārlis Kalniņš, Dāvis Kārkliņš Alberts Legzdiņš jr, Edgars 
Legzdiņš, Kalvis Melbārdis, Krišjānis Streips, Pauls Šulcs, Matiss 
Reineks, labajā pusē jaunais vienības vadītājs Pēteris Albertiņš

ALAs Sporta nozares vadītājs 
Toms Strautmanis pasniedz 
“Latvijas kausu” VV DV trener-
im Edgaram Legzdiņam
vārtus – P. Vilhelms un L. Purvis, 
izvirzoties vadībā 3:2. Īsi pirms spē-
 les beigām vārtus guva spēlējošais 
treneris E. Legzdiņš. Spēle bei-
dzās neizšķirti – 3:3, pagarinājumā 
(2x5min.) rezultāts  nemainījās.

11 m  sitienu izpildē „Kursa” guva 
vienus (N. Veidis), bet VV DV 
atbildēja ar trim vārtiem (K. Mel-
bārdis, D. Kārkliņš, M. Grī viņš). 
Teicami vārtus sargāja Krišjānis 
Streips, nodrošinot VV DV uz  varu 
ar 3:1. Pēc tiesneša beigu signāla 
VV DV spēlētāji sajūs mināti ap -
sveica Streipu, it kā būtu noticis 
Pasaules kausa izcīņas fināls. 
Spēlei „dzīvoja lī  dzi” apmēram 
100 skatītāju, un jā  pie vienojas 
lietpratēju ieskatam, ka uzvarēt 
varēja arī „Kursa”. 

Skatoties no ma  las, varēju se   ci-
nāt, ka parādījušies daudz jaunu 
talan tīgu futbolistu, kuŗi guvuši 
labu piere dzi savās ameri kāņu 
skolu un klu  bu vienībās. GVV 

Priecīgie  futbola veterāni ar Latvijas kausu. 
Pēteris Albertiņš (vienības vadītājs) Alberts 
Legzdiņš jr. (kapteinis) Alberts Legzdiņš, sr. 
(GVV futbola vad.) Edgars Legzdiņš 
(spēlējošais treneris) un Rubīte Legzdiņa 
(karsējmeitene)

nākamgad sacensības rīkot 
Austrumkrastā.

Par sacensību labo organizāciju 
un atbalstu izsakām pateicību 
Gaŗezera saimniekiem, Daugavas 
Vanagu organizācijai. Sportisks 
paldies Austrumkrasta latviešu 
sporta „ģeneratoram” Jānim Ģi -
gam par savu futbolistu atvešanu 
no Ņudžersijas.

Lai gan sporta karalis Gaŗezerā 

vienmēr bijis volejbols, tomēr savu 
nišu tur atraduši arī futbolisti. 
Kamēr vien bērnu nometnē re  -
dzēsim puišeļus skraidām ar 
Mesi un Ronaldo sporta krek-
liņiem mugurā, futbola nākotnē 
varam raudzīties optimistiski.

Ar saulainu vasarīgu vīziju par 
latviešu futbolu Gaŗezerā

Alberts Legzdiņš   
Foto: Dzidra Tropa

Daugavas Vanagu (VV DV) vie nība, 
kuŗas kopš 1993. gada, ar atstar-
pēm, ir sacentušās savā starpā.

Ērika Pētersona laukumā Gaŗ-
ezerā  3. augustā iesākās „Latvijas 
kausa” izcīņa, pirms spēles ar 
klusuma brīdi pieminot ilgga-
dējo Čikāgas vārtsargu Andri 
Biti  (1935-2013).

Spēles sākumā dominēja VV 
DV ar labām saspēlēm un gūtiem 
vārtiem – A. Berkolds un M. 

Viesturneja Ziemeļamerikā: TRIO Šmite Kārkle Cinkuss
2013. gada rudenī

PORTLANDE – otrdien, 8. oktobrī, plkst. 19:00
Rīko Oregonas latviešu biedrība – Ināra Beitlers 503 277-8600
Oregonas latviešu centrā, 5500 SW Dosch Rd. Portland, OR 

SIETLA – piektdien, 11. oktobrī, plkst. 19:00
Rīko Latviešu biedrība Vašingtona štatā – Sarmīte Dāvidsone – 206 232-6813
Sietlas latviešu garīgais un sab. centrs,11710 3rd Ave, NE, Seattle, WA 

SANFRANCISKO – sestdien, 12. oktobrī, plkst. l6:00
Rīko Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība – Una Veilande – 408 813-5104
Latviešu draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 

LOSANDŽELOSA – svētdien, 13. oktobrī, plkst. 13:00
Rīko Dienvidkalifornijas latviešu biedrība – Ivars Mičulis – 818 585-5748
Latviešu sabiedriskajā centrā, 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 

DENVERA – trešdien, 16. oktobrī, plkst. 19:00
Rīko Denveras kultūras centrs – Raita Jergensena 303 913-8081 
Colorado Latvian Cultural Center, 10705 W. Virginia Ave, Lakewood, CO

MINEAPOLE – piektdien, 18. oktobrī, plkst. 19:00
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Maija Zaeska 763 972-2521 
Min. – St. Paulas latv. ev. lut. dr. telpās, 3152 17th Ave. S, Minneapolis MN

ČIKĀGA – sestdien, 19. oktobrī, plkst. 18:00 
Rīko Čikāgas organ. padome – Armands Birkens 773 251-2840 
Čikāgas latviešu biedrībā, 4146 N. Elston Ave, Chicago, IL

MILVOKI – svētdien, 20. oktobrī, plkst. 17:00
Rīko DV apvienība – Eriks Kākulis 414 852-6284
Milvoku latviešu namā, 8845 W. Lynx Ave, Milwaukee, WI 

KLĪVLANDE – piektdien, 25. oktobrī, plkst. 19:00
Rīko Klīvlandes latviešu biedrība – Maija Grendze 440 895-0647 
Apvienotās draudzes namā, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 

TORONTO – sestdien, 26. oktobrī, plkst. 20:00 
Rīko Latviešu Centrs Toronto – Edīte Āpše 416 499 0281 
Kanadas latviešu centrā, 4 Credit Union Dr., Toronto, ONT, Canada

BOSTONA – svētdien, 27. oktobrī, plkst. 14:00 
Rīko ALTS – Ilga Richtere 978 706-1089
Trimdas draudzes zālē, 58 Irving St. Brookline, MA 

ŅUJORKA – trešdien, 30. oktobrī, plkst. 19:30 
Rīko NY latviešu organizāciju padome – Baiba Pinne 917 270-4786 
Estonian House, 243 E. 34th St. New York, NY 

VAŠINGTONA – piektdien, 1. novembrī, plkst. 19:30
Rīko Latviešu organiz. Vašingtonā – Anita Juberte 301 814-1080 Vašingtonas draudzes namā, 
400 Hurley Ave, Rockville, MD 

FILADELFIJA – sestdien, 2. novembrī, plkst. 16:00
Rīko Brīvo latvju biedrība – Laila Bundža-Ganserte 856 905-7543, 856 845-8902
Brīvo latvju biedrībā, 531 N. 7th St. Phila, PA

St. PĒTERSBURGA – svētdien, 3. novembrī, plkst. 17:00
Rīko St. Pēterburgas latv. biedrība – Dace Hohlova 727 479-8026 
1705 9 Ave. N. St. Petersburg, FL

Koncerta turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar izrādes 
vietējām organizācijām un ar Latviešu Fonda un ALA atbalstu


