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Dubultpavalstniecības un Latvijas pavalstniecības reģistrācija ir sākusies!
1. oktobrī stājās spēkā ilgi
gaidītie grozījumi Latvijas Pilsonības likumā, kas dod iespēju
iegūt dubultpavalstniecību un
pavalstniecību. Preses konferencē, ko bija sarīkojusi LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde, PBLA
priekšsēdis Jānis Kukainis teica:
„Tas ir liels gandarījums! Aizvadītos 17 gadus mūsu organizācija
ir ļoti daudz strādājusi, lai aktuālizētu iespēju kļūt par Latvijas
pavalstniekiem tiem ārzemēs
dzīvojošajiem tautiešiem, kas dažādu iemeslu pēc to neizdarīja
līdz 1995. gada 1. jūlijam. PBLA,
ko tolaik vadīja Vaira Paegle, nenogurstot iesniedza dokumentus
un prasījumus. 1998. gadā tie
„iestrēdza” Saeimā. 2005. gadā
nolīgām darbā profesionālu juristi – Daci Luteri-Timmeli, līdz
ar to mūsu iniciātīvas tika noformētas kompetenti un precīzi.
Tikai 2008. gadā, kad Latvija

strauji „iztukšojās”, pavalstniekiem masveidā aizbraucot, valsts
institūcijas pa īstam aptvēra šī
jautājuma atrisināšanas nepieciešamību. 2009. gadā mūsu veiktajā aptaujā vēlēšanos iegūt Latvijas pavalstniecību un dubultpavalstniecību apliecināja 23 tūkstoši ārzemju tautiešu. Domāju,
ka šis skaits ir aktuāls arī
šobrīd.”
Ārlietu ministrijas Konsulārā
departamenta direktore Inita
Dzene nosauca skaitli – 20 tūkstoši, galvenokārt ASV, Kanadas,
Lielbritanijas, Īrijas, Vācijas un
Austrālijas iedzīvotāju, kas pretendē uz Latvijas pavalstniecības
iegūšanu. Viņa arī minēja, ka LR
Ārlietu ministrija palīdzēs personām izprasīt vajadzīgos dokumentus no Latvijas archīviem.
Iesniedzamie dokumenti Latvijas pavalstniecības iegūšanai:
1) iesniegums ar lūgumu atzīt
par Latvijas pavalstnieku (iesnie-

gums; iesniegums bērnam līdz
15 gadu vecumam);
2) personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
3) dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai
izraksts no dzimšanas reģistra);
4) dokuments, kas apliecina
ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu vai laulātā miršanas apliecība);
5) bērna dzimšanu apliecinošs
dokuments;
6) dokumenti, kas apliecina
tiesības iegūt Latvijas pavalstniecību, t.i, dokumenti, kas apliecina Latvijas trimdinieka statusu: 1) 1940. gada 17. jūnijā bija
Latvijas pavalstnieks vai Latvijas
pavalstnieka pēctecis; laikā no
1940. gada 17. jūnija līdz 1990.
gada 4. maijam bēga no PSRS vai
Vācijas okupācijas režīma vai
ticis deportēts; ja iepriekšminēto
apstākļu pēc nav varējis atgriez-

ties Latvijā uz pastāvīgu dzīvi
līdz 1990. gada 4. maijam.
Apliecinājums tiesībām iegūt
pavalstniecību var būt arī - tautas
skaitīšanas datu izraksts, ko var
saņemt Latvijas Valsts archīvā,
tiesas spriedums (ja tāds bijis)
attiecībā uz personas Latvijas
pavalstniecību, kā arī rakstveida
apliecinājums par personas piederību pie latviešu kopienas,
kuŗu var izsniegt mītnes zemes
latviešu organizācija.
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde ir izveidojusi īpašu sadaļu savā mājaslapā, kur varat
iegūt pilnīgu informāciju:
latviešu valodā
http://www.pmlp.gov.lv/lv/
sakums/pakalpojumi/pilsoniba/
dubultpilsonība-un-pilsonībasreģistrācija.html
angļu valodā
CITIZENSHIP-Dual citizenship
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/citizenship/dual-citizenship/

Informācija iegūstama arī LR
Ārlietu ministrijas mājaslapā
www.mfa.gov.lv, kur atradīsit arī
Latvijas vēstniecību un konsulāro
nodaļu koordinātas savā mītnes
zemē.
Redakcija labprāt sagatavos
atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Savukārt Amerikas
latviešu apvienība š. g. 7. decembrī rīko semināru Vašingtonā, LR vēstniecības telpās, un
laipni aicina iesūtīt jūs interesējošos jautājumus ar e-pastu
alainfo@alausa.org, lai minētajā
seminārā iegūtu precīzas atbildes.
Laiks skrien ātri, un drīz ir
kārtējās LR Saeimas vēlēšanas,
kad ikviena balss būs ļoti nozīmīga Latvijas liktenim. Kļūsim
par Latvijas pavalstniekiem un
piedalīsimies savas Tēvzemes
likteņa lemšanā!
Red.

Cāļus skaita rudenī!

Amerikas latviešu apvienības Informācijas nozare par darbu šajā gadā un nākotnes plāniem.
Lai gan līdz Jaunajam gadam
vēl tālu, tomēr latvieši saka:
„Cāļus skaita rudenī”. Amerikas
latviešu apvienības Informācijas
nozare šajā gadā strādājusi vairākos virzienos. Vispirms jāmin
rēgulārais ALAs biroja darbs, lai
sagatavotu ikmēneša Infogrammas, ko izsūtām ar elektronisko
pastu. Ar Infogrammu starpniecību mūsu biedri saņem plašu
ziņu spektru par aktuāliem notikumiem Amerikas latviešu kopienas sadzīvē, Amerikas un Latvijas sadarbību, kultūras jaunumiem un polītiskām norisēm.
Tāpat rēgulāri sagatavojam un
izsūtām ALAs izdevumu Latvian
Dimensions, kuŗā divas reizes gadā apkopojam vispārēju ALAs
darbības pārskatu.
Īpašs projekts šogad bija Latviešu organizāciju vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs pirms
ALAs 62. kongresa Sietlā, kas guva
lielu atsaucību. Piedalījās vairāk
nekā 60 dalībnieku, un pieredzes
atziņas publicējām ALAs mājaslapas Ideju bankā.
Šogad Latvijas XXV Vispārīgajos dziesmu un XV Deju svētkos
no ASV piedalījās trīs koŗi un
četras tautasdeju kopas. Par mūsu
dalībniekiem sniedzām plašu
informāciju gan ASV, gan Latvijas
presē. Dziesmu svētku rīkošanas
procesā ir izveidojusies un turpinās laba sadarbība ar Latvijas

Nacionālo kultūras centru. Pašu
dziedātāju un dejotāju emocionālos iespaidus par svētkiem
publicēsim nākamajā Latvian
Dimensions numurā.
ALA financiāli atbalstīja un
pārstāvēja ASV latviešu sabiedrību Vispasaules latviešu ekonomikas un innovāciju forumā, ko
rīkoja PBLA sadarbībā ar Latvijas
institūcijām, kā arī gadskārtējā
konferencē „Latvieši pasaulē –
piederīgi Latvijai”.
Jāmin arī projekts sadarbībai
ar nodibinājumu „Sibirijas bērnu
fonds”. Apraksts par latviešu izsūtījumu vietu apmeklējumu Krievijas Tālajos Austrumos un Sibirijā tiek publicēts presē, savukārt
pavasarī Latvijā un arī ASV latviešu
centros gaidāma režisores Dzintras Gekas dokumentālās filmas
„Kur palika tēvi?” pirmizrāde.
Turpinās kopējais darbs un atbalsts Apvienotajai Baltiešu komitejai (ABK), kuŗā kopā ar lietuviešu un igauņu kopienām pārstāvam Baltijas tautu intereses
ASV valdībā. Šogad ASV kongresam tika iesniegts lūgums 23.
augustu noteikt par oficiālu Totalitārisma upuŗu piemiņas dienu.
ABK turpina papildināt un piesaistīt jaunus kongresa locekļus
Baltijas atbalsta grupai (Baltic
Caucus).
ALA turpina aktīvi sadarboties
ar Latvijas vēstniecību Vašingtonā

un Latvijas valdību. Pēc Latvijas
vēstnieka aicinājuma, ALAs 62.
kongress Sietlā pieņēma rezolūciju lūgt ASV valdību atbalstīt
Latvijas uzņemšanu Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organi-

Šogad notikušas arī vairākas Latvijas polītiķu un amatpersonu
vizītes ASV un tikšanās ar latviešu
diasporas pārstāvjiem. Latvijas
Valsts prezidents A. Bērziņš divas
reizes apmeklēja ASV un tikās ar

ALA valdes pārstāvji tiekas ar Latvijas Finanču ministru A. Vilku
un vēstnieku A. Razānu. No kreisās: G. Razāne, A. Razāns, A.
Bataraga, A. Vilks, T. Zoldnere, J. Pogrebņaks, R. Eglītis

zācijā (OECD). ALA sagatavoja
un izsūtīja atbalsta vēstules ASV
Prezidentam un valdības institūcijām, un kopīgiem spēkiem
mēs panācām Latvijai labvēlīgu
lēmumu – sākt iestāšanās sarunas OECD. Par šo iniciātīvu ALA
saņēma pateicības vēstuli no
Latvijas Ārlietu ministrijas.

latviešu sabiedrības pārstāvjiem
gan Vašingtonā, gan Sietlā, gan
Ņujorkā. Pavasarī ALA pārstāvjiem bija tikšanās ar finanču ministru Andri Vilku, savukārt oktobrī ASV apmeklēs Saeimas
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa,
kuŗa arī aicinājusi uz tikšanos
latviešu sabiedrības un ALAs

pārstāvjus.
Ar 1. oktobri stājas spēkā Grozījumi Latvijas Pilsonības likumā.
ALAs informācijas nozare sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi paredzējusi
plaši informēt par dubultās pilsonības, kā arī par trimdinieku
un viņu pēcnācēju pilsonības
jautājumiem. ALA informātīvi atbalsta arī Portatīvās pasu stacijas
darbu, ko veic Latvijas vēstniecības konsulārie darbinieki.
2014. gada 4. oktobrī notiks
12. Saeimas vēlēšanas. Paredzam
lielu ASV latviešu diasporas ieinteresētību un aktīvitāti vēlēšanu
procesā. Sadarbībā ar Centrālo
vēlēšanu komiteju un LR vēstniecību arī ALA strādās, lai nodrošinātu Latvijas pilsoņu vēlēšanu
tiesības un veiksmīgu 12. Saeimas
vēlēšanu norisi.
Tāpat kā šis, arī nākamais gads
paredzams sabiedriski un polītiski aktīvs, un ALA Informācijas
nozare turpinās gan sadarboties
ar Latvijas un ASV valstu institūcijām, gan piedalīsies ar plašu
sabiedrības informācijas programmu, gan turpinās iesāktos
rēgulāros darbus. Ceram arī
turpmāk uz latviešu sabiedrības
atbalstu mūsu darbam!
Taira Zoldnere,
ALAs informācijas nozares
vadītāja
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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
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Esmu norūpējies
Vēstule Latvijas Republikas
Satversmes tiesas priekšsēdim
Gunāram Kūtrim
Sagaidāmais nejaukums ir tik
liels, ka to novērst varētu vienīgi
Jūsu aktīva darbība.
Nedienas ir ar mūsu valsts
pamatlikumu – Latvijas Republikas Satversmi. Satversmei drīz
varēsim svinēt jubileju, bet tās
iespieddarbu neviens nevēlas
vai nespēj sakārtot. Vispirms
vērsos pie it kā vērā ņemamākā
konstitūcionālās likumdošanas
speciālista – Latvijas Universitātes lektora Jāņa Plepa. Plepa
kungs mani uzklausīja un izteica visbirokratiskāko priekšlikumu – man jānosūta viņam
pilnīgs kļūdu saraksts. Vai persona, kas augstskolā māca studentus, nevar pati noteikt
kļūdas?
Vērsos Latviešu valodas aģentūrā. Kāda jauka dāma paskaidroja, ka likumdošana nav viņu
iestādes funkcija, bet pamatlikumā ar mazo burtu ierakstītais
Ministru prezidenta amata
nosaukums neesot tā vērts, lai
uztrauktos.

Saeimas priekšsēdei Solvitai
Āboltiņai pirms kāda laika Saeimā
nodevu vēstuli, kam pievienoju
2012. gada aprīlī Saeimas Kancelejas izdoto brošūru „Latvijas
Republikas Satversme. Kārtības
rullis”. Ar sarkanu tinti atzīmēju
tur atrastās 94 dažāda rakstura
kļūdas, nepilnības vai juridiskā
slenga izteicienus. Solvitas kundze atbildes vēstulē taisnojās, ka
viņas galvenā uzmanība vērsta
uz likuma burtu, ne uz gramatiku. Vēstulē bija arī piebilde, ka
viņa darbiniekiem devusi uzdevumu kļūdas (lūdzu, nesmejieties, šeit jāraud) pilnveidot.
Tomēr galvenā problēma
slēpjas dziļāk. Savulaik Valsts
prezidents skolniekiem, labāko
polītisko sacerējumu autoriem,
dāvāja piemiņas balvu – skaistu
un dārgu grāmatu ar valsts
pamatlikuma tulkojumu astoņās valodās. Par tur redzamajām tulkojumu nesaskaņām un,
manuprāt, kļūdām rakstīju agrākajam Valsts prezidenta juridiskajam padomniekam Edgaram Pastaram un Līgai Krapānei.
Lielākais neglītums var notikt
tad, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet gadu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!
Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840
laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666
6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707
E-pasts: rigaven@aol.com

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
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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
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Laiks pa gaisa pastu Kanadā
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JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
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Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
Runājam angliski:
201-944-1273
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA –
2013
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

vēlāk Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Tad
Valsts prezidenta dāvātais, kļūdām un pārpratumiem bagātais
izdevums nonāks pasaules apritē. Latvijas nesakārtotais pamatlikums apceļos pasauli.
Nepieļaušu apkaunot savu
dzimteni. Ja likumā noteiktajā
laikā nesaņemšu izsmeļošu atbildi par turpmākajām iespējām
un rīcību sakārtot Satversmes
iespiesto tekstu, vērsīšos Eiropas
Cilvēktiesību tiesā.
Ar cieņu, veiksmi vēlot,
Uldis Priede

Dzīvosim
draudzīgi?
Vēlos izteikt pateicību
Ilmāram Knaģim par rakstu
Laika slejās “Dzīvosim draudzīgi?” Izlasot šo rakstu man
gribējās iesaukties: “Labs sitiens
naglai uz galvas!” Tik patiesu
rakstu ilgi nebiju lasījusi.
Ieteicu katram to pārlasīt un
pārdomāt, kas īsti notiek mūsu
mīļā Latvijā. Kāpēc mums būtu
jādzīvo draudzīgi ar savu ienaidnieku? Vai neesam pietiekoši cietuši? Pie Tukuma 2.
stacijas ir maza piemiņas vieta
deportētiem tukumniekiem,
kur akmenī iekalti vārdi: “To
nevar aizmirst, to nevar piedot”.
No manas radu saimes tika
deportēti 20 cilvēki, ieskaitot
divus mēnešus vecu bērniņu.
Manam tēvam tika piespriests
un izpildīts nāves sods kaut kur
Kazachstānā. Un tagad man
kāds teiks – sadzīvo draudzīgi!
Visā šai traģēdijā liela vaina
gulstas arī uz pašiem latviešiem, toreizējiem komūnistu
līdzskrējējiem, un diemžēl tādi
krievmiļi vēl šodien mīt Latvijā,
jo – vai citādi krievs būtu Rīgas
galva un SC – populārākā partija. Ir arī nesaprotami, ka
šodien, pēc 20 gadiem, Latvijā
vēl mīt tādi lindermaņi, kabanovi u. c. Tos jau sen vajadzēja
izraidīt no valsts par naida
celšanu sabiedrībā. Bet ko dara
Saeima? Pakrata ar pirkstu. Un
ko dara valdība, polītiķi, ministri, nacionālās partijas? Pat ar
pirkstu nepakrata. Klusē prese,
klusē LTV un Kabanovs turpina
sēdēt Saeimā. Vai tie būtu tādi
ikdienas sīkumi, par kuŗiem
nav vērts laiku tērēt? Tā taču ir
5. kolonna Latvijā. Tiešām
nesaprotami.
Ausma B.

Paldies!
Avīzi Laiks lasu jau vismaz 25
gadus. Mani sevišķi interesē
polītika – kas notiek Latvijā un
pasaulē. Jaunākajā laikrakstā
(nr. 30) 10. lpp. bija ļoti inteliģenti un labi sakopoti raksti.
Tas ir vienreizēji! Paldies Frankam Gordona kungam! – „Mežs
ar savu kuplumiņu,/Vīrs ar savu
gudrībiņu”.
Sandra Spolītis
Mičiganā
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Latvijas Valsts prezidents Sietlā
uzcēla tagadējo namu. Pirmais
sarīkojums jaunajā namā bija
Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības 1971. gada novembrī, pirmais dievkalpojums tā
paša gada Ziemsvētkos un jauno
baznīcu un centru iesvētīja
1972. gada 6. februarī archibīskapa Arnolda Lūša vadībā.
Tagad, 42 gadus vēlāk, Sietlas
pilsēta, plānojot sabiedriskā transporta sistēmas Sound Transit
atzara būvniecību, ir atkal apdraudējusi Latviešu centra pastāvēšanu. Nākamajos gados
tiks būvēts dzelzceļš, tā sauktais
Light Rail, no pilsētas centra uz
ziemeļiem, automaģistrāles Interstate 5 austrumu pusē, tieši
pie Latviešu centra namdurvīm.
Sliežu būve paņemtu nama
iebrauktuvi, uzraugmāju pie

nāja prezidentu, sacīdama, ka ik
svētdienu Sietlas draudze aizlūdz par Latviju un tās vadītājiem. Mācītājas aicināti, visi
kopā nodziedāja Latvijas himnu.
Savā uzrunā Sietlas tautiešiem
Valsts prezidents Andris Bērziņš
vispirms teica, ka viņš zinot par
draudu Latviešu centram un
mēģinās, pēc iespējas, palīdzēt.
Tālāk viņš pastāstīja par darba
vizīti Kanadā un uzsvēra, ka
viens no viņa būtiskākajiem
mērķiem ir satikt tautiešus,
iepazīstināt ar situāciju Latvijā
un aicināt ikvienu, kas vēlas dot
savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē un valsts nākotnē, dalīties
ar savu pieredzi un zināšanām
Latvijas valsts labā. Valsts prezidents atzina, ka jauniešu bezdarbs Latvijā ir izglītības vājuma

Foto: Edvīns Circenis

Svētdien 22. septembrī pēc
darba vizītes Kanadā Sietlas
Latviešu centrā viesojās Latvijas
Valsts prezidents Andris Bērziņš
ar delegāciju un Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns. Sietliešiem prezidenta viesošanās
nāca tieši pareizā laikā, pievēršot
uzmanību Sietlas latviešu baznīcas un centra pastavēšanas
krizei.
Uz biedrības un draudzes
rīkoto pieņemšanu par godu
prezidentam Latviešu centrā
bija sanākuši vairāk nekā simt
dažādu paaudžu cilvēku. Latviešu biedrības Vašingtona štatā
(LBVŠ) priekšsēdes vietniece
Inta Vīste (Wiest) sveica prezidentu, vēstnieku un Latvijas
Goda konsulu Stīvenu Žirskiju
(Stephen Zirschky) un pastāstīja

Prezidents ar Sietlas latviešu draudzes un biedrības valdes locekļiem. No kreisās: Valdis Jodais,
Ingrīda Doherty, Daira Cilne, Andris Razāns, Andrejs Zāmelis, Aina Uskurs, Inta Wiest, Daina
Kusina, Valsts prezidents Andris Bērziņš, Tālis Jaundālderis, Paulis Kalniņš, Stīvens Žirskijs

par Sietlas latviešu pašcelto baznīcu un centru, kur latvieši
pulcējas vairāk nekā 40 gadu.
Latviešu centru lieto arī igauņi
un lietuvieši, jo Sietlā viņiem
pašiem sava nama nav.
Sietlas latviešiem šis ir otrais
nams. Pirmo, kas atradās citā
vietā, 1970. gadā pilsēta paņēma,
lai ierīkotu spēļu laukumu. Ar
saņemto atlīdzību par zaudēto
namu latvieši nopirka zemes
gabalu un 1971. gadā paši ar
saviem spēkiem un līdzekļiem

nama vārtiem un daļu no
automobiļu stāvvietas. Visu trīs
Vašingtonas baltiešu kopienas
un organizācijas ir apvienojušās
cīņā ar mērķi glābt Latviešu
centru. Organizāciju biedri un
atbalstītāji piedalās atklātās
sapulcēs, raksta vēstules, runā
ar Sound Transit valdes locekļiem un polītiķiem un dara visu,
kas iespējams, lai novērstu šo
nelaimīgo situāciju.
Pēc apsveikuma Sietlas draudzes mācītāja Daira Cilne uzru-

rezultāts, un teica, ka ,,mūsu
uzdevums ir izglītība, kas ļauj
būt konkurētspējīgiem visplašākajā mērogā.”
Pēc uzrunas Latviešu skolas
audzēknes Aina Šulca un Lilja
Pura pasniedza prezidentam un
vēstniekam puķes un tautumeitas, Marisa Way-Rogaine un
Indra Ekmane uzdāvināja viņiem
par piemiņu grāmatu par Vašingtona pavalsti. Mācītājas pavadīts, prezidents apskatīja baznīcu, skolas telpas un bibliotēku.
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Apsveicam
Laimoni Siliņu!

Laimonis un Brigita Siliņi saņēmuši ziņu par Mūža balvu
Latvijas Teātŗa darbinieku savie- tās, atveidojis lomas gan Amenības rīkotajā Spēlmaņu naktī, kas, rikā, gan arī Latvijā. Laimonim
tāpat kā ik gadu, notiks Eduarda ir daudz draugu okeana abos
Smiļģa dzimšanas dienā 23. no- krastos, jo viņš pēc sirds aicivembrī un kuŗā godinās skatuves nājuma ir cēlis stiprus tiltus, kas
darba izcilniekus, balva par savieno latviešus tēvzemē ar
Mūža ieguldījumu tiks mazā tautiešiem tālumā. Abi ar dzīteātŗa sanfrancisko dibinātājam, vesbiedri Brigitu Siliņu viņi ir
aktierim un režisoram Laimonim bijuši visīstākie latviešu skatuSiliņam. Šī ziņa uz redakciju Rīgā ves mākslas vēstnieki Amerikā,
atceļoja no Sanfrancisko, kur pēc līdz ar mazā teātŗa sanfrancisko
„Bezkaunīgo veču” viesizrādes izveidošanu gādājuši par mūsu
pateicīgajai publikai Valmieras drāmatiskās mākslas populāaktieŗi nolasījuši Latvijas Teātŗa rizēšanu un rosināšanu. Kopā
darbinieku savienības vēstījumu. ar Laimoņa Siliņa līdzgaitnieLaimoņa Siliņa radošais mūžs kiem arī mēs dedzīgi aplauir veltīts latviešu teātrim. Viņš dējam, saņemot šo ziņu, jo balva
ir spēlējis uz dažādām skatuvēm, par Mūža ieguldījumu ir godam
organizējis izrādes, iestudējis nopelnīta. Apsveicam!

Prezidents un citi goda viesi, kā
arī apmeklētāji tika lūgti pie
bagāti klātā galda baudīt vīnu,
maizītes, pīragus, kliņģeri un
citus gardumus, ko apmeklētāji
bija sagādājuši prezidenta pieņemšanai.
Saviesīgajā daļā tautieši drūzmējās ap prezidentu, visi gribēja
ar viņu aprunāties un nofotografēties. Bet drīz pienāca laiks
doties tālāk uz Vašingtonas universitāti, kur prezidents un viņa
delegācija, kā arī vēstnieks Razāns satikās ar Baltijas studiju
programmas vadītāju profesoru
Gunti Šmidchenu, latviešu,
igauņu un lietuviešu valodas
skolotājiem, un iepazinās ar

baltiešu nodaļu universitātes
bibliotēkā.
Par prezidenta viesošanos bija
paziņots presei un nakamajā
dienā laikrakstā The Seattle
Times parādījās raksts ar virsrakstu: ,,Church’s worry over
light rail draws in president of
Latvia”. Rakstu var lasīt tīmeklī:
http://seattletimes.com/html/
localnews/2021878461_latviancenterlightrailxml.html
Tā Sietlas latviešiem Valsts
presidenta vizīte bija ne tikai
liels pagodinājums, bet arī iespēja pavēstīt plašākai publikai
par Latviešu centra apdraudēto
stāvokli.
I. M.

Latviešu komponiste Santa Buš
uzvar kompozicijas konkursā Ņujorkā
Jaunā un radoši spilgtā
latviešu komponiste Santa Bušs
uzvarējusi Starptautiskās alianses sievietēm mūzikā International Alliance for Women in
Music (IAWM) Jaundarbu konkursā, kuŗā piedalījās 65 komponistes ar 127 skaņdarbiem no
14 valstīm. Konkursa žūrija
izvēlējās trīs īru, taivaniešu un
zviedru komponistu skaņdarbus IAWM gadskārtējam laikmetīgās mūzikas koncertam.
Santa Bušs saņēma konkursa
galveno balvu – jaundarba pasūtinājumu ievērojamam kameransamblim ensemblemise-en.
Jaundarbs ar nosaukumu
~eagla~ tiks pirmatskaņots
IAWM koncertā, piektdien,
11. oktobrī, plkst. 20. 00 Henry
Street Settlement koncertzālē
(184 Eldridge Street, New York,
NY 10002). Koncertu rīko
IAWM un The Performance

Santa Buš
Project @ HenryStreet Settlement.
Ieeja ir brīva; ieteicams ierasties pusstundu pirms koncerta,
lai nodrošinātu sēdvietu. Koncerta apmeklētājiem būs patīkamā iespēja pēc koncerta

iepazīties un tikties ar jauno
komponisti.
Santa Bušs dzimusi 1981. gada
19. jūlijā Limbažos. Mācījusies
Zvejniekciema mūzikas skolas
(1989–1994) un Vidzemes Jūr-

malas mūzikas skolas (1994–
1996) klavieŗu klasē. A. Kalniņa
Cēsu Mūzikas kolledžā (19962001) studējusi Intas Kārkliņas
klavieŗu klasē un Leldes Krastiņas ērģeļu klasē, mācījusies
kompoziciju pie Līgas Liepiņas–
Kaņepes. Studijas turpinājusi
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā, 2005. gadā absolvējot
prof. Dr. art. Jeļenas Ļebedevas
Mūzikas teorijas klasi; parallēli
studējusi kompozicijas nodaļā
Artura Maskata klasē (2002–
2007). 2009. gadā ieguvusi maģistra gradu, absolvējot Rolanda
Kronlaka kompozicijas klasi.
Studējusi arī Hamburgas Mūzikas un Teātŗa augstskolā
(2005-2006) pie prof. Dr. Manfrēda Štankes un prof. Georga
Hajdu. Papildinājusies vairākās
meistarklasēs, tostarp IV, V un
VI Starptautiskajā latviešu jauno mūziķu nometnē-meistar-

kursos Ogrē un Starptautiskos
jauno komponistu meistarkursos Dundagā (2002, 2004,
2006) un Mazsalacā (2008,
2010), kā arī kompozicijas un
marimbas meistarklasēs ar
Keiko Abi Francijā (2007). Piedalījusies arī komponistu
meistarkursos Vācijā, Gruzijā
un individuālās meistarklasēs
pie komponistiem Veli Mati
Pūmalas, Bernda Asmus, Džona
Palmera, Volfganga Heinigera
un citiem. Aktīvi darbojas mūzikas zinātnes un publicistikas
jomā; 2003. gadā saņēmusi 1.
vietu Jauno mūzikas publicistu
konkursā. 2007. gadā Santai
Bušs piešķirta Arnolda Šturma
piemiņas balva kompozicijā un
2012. gadā – Amerikas Latviešu
apvienības Kultūras fonda
Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda radošā stipendija.
Dace Aperāne
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Gaŗezerā latviešu valodu sargā un attīsta

Ar Gaŗezera Vasaras vidusskolas skolotājām Kristīni Tuču un Leldi Upīti sarunājās Alberts Legzdiņš
Apsveicu jūs abas Gaŗezera
vidusskolā kā jaunāko skolotāju importu no Latvijas – tātad
Made in Latvia.
Lelde. Man ir bakalaura grads
uzņēmējdarbības vadībā un maģistra grads kultūras un starpkultūru attiecībās. Pašreiz meklēju darbu kultūras nozarē.
Jūs esat talantīgi apguvusi
tautasdejas.
Lelde. Jā, jaunībā dejoju Ādažu
vidusskolā, bet tagad mācu
Swedbank deju kopu.
Patīkami to dzirdēt. Man tur
drusciņ naudiņa krājas, un, ja
bankai tik saprātīga vadība, ka
ziedo latviešu kultūrai, tad jau
dibenā nenogrims.
Un ko jūs, Kristīne, varat
pastāstīt par sevi?
Kristīne. Es arī esmu ieguvusi
bakalaura gradu kultūras un
biznesa organizēšanā. Studijas
turpināšu maģistra grada iegūšanai personālvadībā.
Cik jums abām sakritīgi talanti! Varbūt pēc gadiem, kad
Čikāgas Piecīši atkal dosies
otrajā vai trešajā atvadu koncerttūrē, varēsit to organizēt.
(Abas smejas) Kas jūs atvilināja
uz Gaŗezeru?

Kristīne. Padzirdējām no pa- sabiedriskāki, drošāki, grib uzziņām gan Amerikā, gan Latvijā stāties, izcelties. Biju patīkami pārpar „mazo Latviju” pie Gaŗā steigta par jauniešu zināšanām
ezera un nolēmām pasniegt daļu Latvijas vēsturē un ģeografijā.
no tagadējās Latvijas kultūras.
Lelde. To vislabāk varēja noKādi bija jūsu pirmie iespaidi vērot tradicionāli populārajā
un kas pārsteidza, ierodoties vakara spēlē „Prāta asināšana”,
Gaŗezerā?
ko lietpratīgi vadīja literātūras
Lelde. Vispirms bijām pār- skolotāja, agrāk direktore Elisa
steigtas par latvietību, kas te val- Freimane. Sacenšas visas četras
dīja. Iedomājies – audzēkņi pēc
deviņiem
mē ne šiem,
kas pavadīti
amerikāņu
un kanadiešu skolās, atkal sešas nedēļas iet latviešu skolā
– šoreiz brīvprātīgi.
Kā jūs salīdzinātu
GVV audzēkņus ar
audzēkņiem Latvijā?
Kristīne.
Šejienieši ir Kristīne Tuča un Lelde Upīte

klases un parāda savas zināšanas literātūrā, vēsturē un ģeografijā.
Kā audzēkņi izturējās pret
jums?
Kristīne: Saskarē ar mums attiecības bija nepiespiestas un draudzīgas, mūs uzņēma kā savējos.
Par ko jūs vēl gribētu pastāstīt?
Lelde.
Apbrīnojam
bagātīgo nodarbību klāstu, kas tiek
piedāvāts:
rot kalšana,
podniecība,
tautasdejas,
dziedāšana,
māksla, latviskā virtuve,
pat tamborēšana. Un kur
tad vēl sports
– volejs, futbols, baskets,
skriešana,
vingrošana,
golfs, novuss,
teniss.
Kas vēl jūs
pārsteidza?

Kristīne. Bijām patiesi pārsteigtas, cik labi pirmās trīs nedēļas
skanēja latviešu valoda. Pēc tam
tā it kā pagura, un jaunieši daļēji
pārgāja uz angļu.
Saprotu, ka pret to nav viegli
cīnīties, bet beigās saņemsies –
koncertos un publiskos sarīkojumos viņi visi dziedās un
runās, ka prieks klausīties,
Kristīne. Es domāju, ka latviešu
valoda šeit nav gājusi laikam līdzi,
un tad arī jāpielāgojas audzēkņu
zināšanu līmenim, kādu viņi spēj
uzturēt.
Jājautā Leldei. Skolai bija brīnišķīgs deju uzvedums „Deju revolūcija”, kur katra klase iestudēja vienu tautasdeju, un visas
bija tik enerģiskas un latviskas,
tas noteikti ir liels tavs nopelns.
Lelde. Mūsu mērķis bija mācīt
jaunas dejas. Vecās jau viņi prot.
Apbrīnoju, cik progresīva jaundeja ir Toronto „Daugaviņa”.
Tas noteikti ir Ziga Miezīša mantojums. Nobeigumā jautāšu, vai
jums ir kādi spēka vārdi, ko teikt?
Kristīne. Tajās sešās nedēļās vēl
vairāk jāmācās latviešu valoda.
Vai domājat nākamgad atkal atgriezties uz GVV 50 gadu jubileju?
Abas. Noteikti.

Kā izveidojās Knuta Lesiņa balva jauniem mūziķiem
Knuta Lesiņa balva tika nodibināta 2010. gadā sakarā ar
Knuta Lesiņa simtgadi, ko Latvijā
studentu korporācija Talavija
svinēja marta mēnesī. Agrākais
Latvijas Nacionālās operas drāmaturgs Knuts Lesiņš Minesotā
bija pavadījis visu trimdas laiku,
būdams rakstnieks, komponists,
pianists un mūzikas skolotājs.
Tāpēc arī Latviešu organizāciju
apvienība Minesotā (LOAM)
ierosināja balvas izveidošanu,
iesaistot vairākas citas organizācijas šī mērķa īstenošanā.
Balva ir ceļojums uz ASV,
iepazīšanās ar vietējām mūzikas
skolām un latviešu sabiedrību
ASV un laureātu koncerti. Studentu korporācija Talavija izdeva īpašu grāmatu “Knuts Lesiņš
– literāts un mūziķis”, ko saņems
katrs laureāts un pavadonis, ierodoties ASV.
Tika ierosināts, ka balvu piešķirs Starptautiskajos jauno mūziķu meistarkursos Latvijā –
proti, mūzikas nometnē Siguldā,
kas radās ar Mārtiņa Štauvera un
viņa meitas Daces Aperānes gādību. Nometne notiek katru otro
gadu un piesaista daudzus starptautiski slavenus latviešu mūziķus un, galvenais, skolēnus no
Latvijas.
Par formālitātēm un lidmašīnu
biļešu iegādi ceļojumam uz ASV
rūpējas Latviešu kultūras biedrība
TILTS ar Daci Aperāni, kas jau ir
iepazinusi jaunos mūziķus nometnē, bet ceļanaudu maksā
LOAM.
Par mūziķiem ASV rūpējas
LOAM un Minesotas latviešu
koncertapvienība ar vadītāju Valdi
Miķelsonu. Sākotnējā iecere bija,
ka koncertus citās latviešu kolonijās izkārtos vietējie spēki, bet
tas izrādījās neprakstiski un šo
darbu tagad koordinē LOAM.
Ir izveidojies tā, ka šo balvu

piešķiŗ un paziņo mūzikas nometnē, bet pašu ceļojumu uz
ASV organizē gadu vēlāk, lai
varētu labāk sagatavot programmu, kur katrs skolnieks nāk no
savas mūzikas vidusskolas. Īpaša
uzmanība tika veltīta latviešu
komponistiem, šoreiz iekļaujot
Jāzepu Vītolu, Jēkabu Mediņu,

Haralds Klips un Kārlis Tirzītis

Alfrēdu Kalniņu, Andri Vecumnieku un Kristapu Pētersonu.
Pirmais laureāts Ēvalds Lazarēvičs (klavieres) no Daugavpils
mūzikas skolas (2010/2011) ar
savu skolotāju Elīnu Bambāni
bez Mineapoles vēl koncertēja
Kalamazū un Detroitā. Izrādās,
ka vēlāk, jaunietim pārceļoties uz
Rīgu, par Ēvalda skolotāju kļūst
tieši Lelde Paula, kas viņu noved
līdz iestājeksāmenam Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Nesenie laureāti (2012/2013)
Kārlis Tirzītis (klavieres) ar skolotāju Leldi Paulu no Emīla Dārziņa Rīgas mūzikas vidusskolas
un Haralds Klips (klarnete) no
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas
vidusskolas koncertēja Mineapolē, Milvokos un Gaŗezerā. Abi
jaunekļi ieradās ASV, būdami 17
gadus veci, bet Haralds kļuva 18
gadus vecs tieši Milvokos koncerta dienā un saņēma arī daudz
laba vēlējumu.

Šīgada programma bija īpaši
skaista. Tā arī nostiprināja domu,
ka patiešām mums vajag divus
dažādus mūziķus, lai šo programmu veidotu pievilcīgu plašākai publikai. Nācām arī pie
atziņas, ka ir labi, ja jauniešus
pavada kāds mūzikas skolotājs.
Ja iesākām ar koncertiem Mineapolē, tad bija svarīgi
izšķirties, kur doties tālāk.
Bijām cerējuši iesaistīt Milvokus un Čikāgu, bet tas neizdevās ne pirmajā reizē, ne
arī otrajā. Tad radās jauna
konstellācija – Mineapole/
Milvoki/Gaŗezers, kas varētu būta laba kombinācija
arī nākotnē.
Dalībnieku skaits koncertos līdz šim ir bijis no 50 līdz
70, un koncerti sanēmuši
lieliskas atsauksmes. Mineapolē
mūziķi deva arī minikoncertu
Latviešu skolai, kas piesaistīja pat
jaunāko skolnieku uzmanību.
Nobeigumā var vēl pieminēt
darbiniekus, kas īpaši sekmējuši
šīgada brauciena izdošanos. Par
naktsmājām un brokastīm rūpējās Aina Rozenberga (Mineapolē),
Vita Kākule (Milvokos) un Uģis
Grīnbergs (Gaŗezerā). Brauciena
formālitātes kārtoja Dace Aperāne un Jānis Robiņš. Pilsētas
apskates vadīja Biruta Sprūda un
Geralds Luss, bet Ansis Vīksniņš
rūpējās par vietējo transportu.
Izpalīdzīgi bija arī māc. Dāgs
Demandts ar dzīvesbiedri Ediju,
pavadot vairākas stundas “Mall
of America”, lai viesi varētu
iepirkties.
Uz Milvokiem mūziķi devās ar
Megabusu, kas šoreiz izmaksāja
tikai vienu dolaru no personas
(!). Firma paredz zināmu skaitu
biļešu par pazeminātām cenām,
un mums laimējās. Lelde Paula
priecājās arī par veiklo braucienu
– “gandrīz tik pat ātri kā ar

lidmašīnu”, jo ceļā bija tikai viena
pietura kāju izvingrināšanai.
Milvokos abi jaunekļi viesojās
vietējā vidusskolā, kur mūziku
māca Ernests Brusubārdis III.
Viņi tur pavadīja vairākas stundas sarunās ar skolniekiem no
piecām klasēm. Tie bija pārsteigti,
ka Latvijā darbojas 144 dažāda
līmeņa mūzikas skolas.
Pēdējais koncerts notika Gaŗezera Kronvalda zālē svētdienas
pēcpusdienā, kur pulcējās ap 50
klausītāju. Pēc skolotājas Leldes
Paulas vērtējuma šis bija techniski un mākslinieciski veiksmīgākais jaunekļu sniegums, kaut
arī flīģelis nebija labākā stāvoklī.
Gaŗezerā par mūziķiem rūpējās
Uģis un Māra Grīnbergi un Juris un
Ilze Gertneri, izkārtojot arī koncertu bez oficiālas Gaŗezera līdzdalības, bet ar LOAMa sankciju.
Paldies mūsu palīgiem Gaŗezerā!
Pirmdien ceļš veda uz Čikāgu,
kur pēcpusdienā atgāja lidmašīna uz Latviju. Vita Kākule bija
vadājusi mūziķus no Milvokiem
uz Gaŗezeru un pēc tam no
turienes uz lidostu Čikāgā, par
ko viņai liels paldies. Bija pavadītas rosīgas un pieredzes pilnas 10 dienas Amerikas centra
štatos – Minesotā, Viskonsīnā,
Ilinojā un Mičiganā.
Lelde Paula bija solījusi kaut ko
uzrakstīt, un tā nu saņēmām
e-pastu no Latvijas tūdaļ pēc
“miega izgulēšanas”:
“Mums visiem dalībniekiem šī
bija lieliska pieredze – gan pats
ceļojums, gan koncerti, gan tikšanās ar daudziem brīnišķīgiem
cilvēkiem. Domāju, ka arī Amerikas latviešu sabiedrībai bija
interesanti redzēt jaunus daudzsološus māksliniekus un mazliet
uzzināt par to, kādā veidā notiek
mūzikālā izglītība Latvijā, kā šādi
talanti izaug.
Mūsu mazā tauta var būt stipra

tikai ar savu kultūru, tikai tad tai
ir cerība izdzīvot un nepazust
lielajā tautu jūrā. Tādi puiši kā
Haralds ar Kārli protams nav visi,
bet viņi nav arī izņēmums. Ir diezgan daudz jaunu, spējīgu mūziķu.
Jo tikai tad, ja ir augsts vidējais
līmenis, var rasties šādas mazas
zvaigznītes. Jābūt pietiekoši prasīgai videi un konkurencei savā
starpā, lai neieslīgtu pašapmierinātībā un sevi attīstītu tālāk. Jo
lielās pasaules skatuves nepiedos
nevienu kļūdu un paviršību.”
Kā ieteikumu nākotnei Lelde
Paula min iespēju satikties ar
profesionāliem mūziķiem ASV.
“Varbūt varētu noklausītes kādu
mūzikas nodarbību kā klausītājiem, vai vērot kādu koncerta-eksāmena norisi. Tad viņi gūtu iespaidu par to, kāds mūzikālais līmenis
ir šeit jauniešiem viņu vecumā.
Vislabāk būtu, ja paši varētu parādīties kādam profesoram.”
Piezīmes par šo ceļojumu nevar iztikt vēl bez dažiem Leldas
Paulas pateicības vārdiem: “Paldies visiem, arī nenosauktajiem,
kas mūs aprūpēja! Paldies par visu
rūpīgo plānošanu un mūs izklaidēšanu – ar apbrīnu vērojām
koncertu organizēšanu un sirsnīgo uzņemšanu.
Mūsu galvenā pateicība tomēr
pienākas mūsu naktsmāju un
maltīšu devējiem Ainai Rozenbergas kundzei Mineapolē (kas
tā bija par gardu frikadeļzupu!),
Vitai Kākules kundzei Milvokos,
kuŗa mūs ne tikai izguldināja,
bet arī izvizināja gandrīz pa visu
Ameriku. Un protams burvīgajai
Grīnbergu ģimenei Gaŗezerā.
Gaŗezers mums visiem bija atklājums. Izrādās, ka var būt Latvija arī ārpus Latvijas! Cerams,
ka nākotnē turpināsies iesāktais
– atbalstot jaunos mūziķus un
godinot Knuta Lesiņa vārdu.”
JR

2013. gada 5. oktobris – 11. oktobris

LAIKS

5

Pēc “Bezkaunīgo veču” izrādes Bostonā

Daces Micānes Zālītes saruna ar režisoriem Reini Suchanovu un Jāni Znotiņu
Bostonas draudzes nama zāle
piepildīta līdz pēdējai vietai,
pirms izrādes skatītāju čalošana,
izrādes laikā smiekli un precīza
reakcija uz tēlotajiem notikumiem
un aktieŗu spēli. Izrādes beigās –
ilgi atzinības aplausi. Tas viss par
godu Anšlava Eglīša lugas “Bezkaunīgie veči“ iestudējumam, ko
Valmieras teātrī kopīgiem spēkiem režisējuši Jānis Znotiņš un
Reinis Suchanovs.
Dzīvs, raits, dažbrīd arī smeldzīgs, ar labu humoru apveltīts
skatuves darbs, kas tik sirsnīgi
stāsta par mums. Katram dzīvē
pienāk brīži, kad dažkārt dzīves
spraigums un vitālitāte zūd, kad
sadzīves rūpes un neticība pašam
sev ņem virsroku. Luga ir kā
Anšlava Eglīša un Valmieras
aktieru saimes lielisks tosts īstai
draudzībai, kas vieno kādreiz Latvijā bijušos skolasbiedrus, kuŗi
tagad tālajā Kalifornijā, jau pensijas gados, atrod laiku ielūkties
sevī, savā nodzīvotajā dzīvē.
Pēc Bostonas izrādes 24. septembrī aicināju abus režisorus uz
sarunu.
Situācija, ko lugā tēlo Anšlavs
Eglītis, skatoties jūsu izrādi,
izgāja ārpus rāmjiem – nebija
svarīgi ,vai tie ir pagājušā gadsimta 60. vai 70. gadi vai varbūt
darbība notiek šogad. Galvenā
ir dzīves situācija – vai mēs
dzīvē jūtamies lieki, vai arī
protam izbaudīt dzīves garšu
un justies pilnvērtīgi? Pastāstiet,
lūdzu, kā pirms pāris gadiem,
būdami vēl režijas studenti,
izlēmām iestudēt šo lugu.
Jānis Znotiņš. Luga atnāca pie
mums – Valmieras teātra literārās
daļas vadītāja Edīte Tišheizere
mums piedāvāja šo darbu. Bija
brīvi aktieŗi, mums piedāvāja
lugu, mēs izlasījām, un mūs tā
uzrunāja. Mēs ar Reini esam
pietiekami patriotiski, mums patika tema – aizbraukšana no Latvijas, un patika tas, ka beigās

Anšalvs ir rakstījis, ka „pensijas
gados var dzīvot dzīvi ar pilnu
krūti”.
Ļoti veiksmīgs ir jūsu aktieŗu
ansamblis un Valmieras teātŗa
spēku Richarda Rudāka, Janusa
Jochansona, Juŗa Laviņa, Skaidrītes Putniņas un Oskara Morozova spēle! Kādi ir jūsu
iespaidi, viesojoties latviešu
centros ASV un Kanadā?
Reinis Suchanovs. Iespaidi
paši labākie, saviļņojoši ir braukt
uz tām vietām, kas pieminētas

taču tas, ko jūt cilvēks, tas neatšķiras nevienā pasaules punktā,
Ohaijo vai Rīgā – galvenais ir tas,
ko cilvēks jūt, un sirds valoda
neatšķiŗas nevienā pasaules vietā,
un to var sajust. Protams, šeit
spēlēt izrādi ir ārkārtīgi interesanti. Ir atsevišķas vietas un teksti,
kas atdzīvojas. Piemēram: „Es
dzīvoju garāžā” – Latvijā cilvēki
par to smejas, bet šeit tā ir
reālitāte, jo šeit patiešām ir cilvēki, kas dzīvo garāžā, viņiem ir
garāžas dzīve. Kādā vietā tā

Pēc izrādes Bostonā, no kreisās: Jānis Znotiņš, Oskars Morozovs,
Juris Laviņš, Skaidrīte Putniņa, Richards Rudāks, Januss Jochansons
un Reinis Suchanovs

lugā. Mēs lugu veidojām, vadoties no saviem priekšstatiem, mēģinājām saprast notiekošo tīri
cilvēciskā plāksnē. Un tagad mēs
atbraucām un pēkšņi – bam! Tā
tiešām ir! Iebraucām Toronto, un
pirmā māja, ko mēs redzam, ir
māja, kas varētu būt lugas varoņa
Bertolda miteklis! Pie sienām
karājas tautiskie paklājiņi! Uzejam viesistabā – jā, tā ir moderni iekārtota… Mēs redzam:
tā realitāte ir stipri tuva – kādā
dzīvo latvieši Amerikas kontinentā un kā mūsu lugā. Lugas
varoņi var dzīvot tālu no mums,

mums arī teica: „Ā, mani radinieki dzīvo vēl draņķīgākos apstākļos.” Šeit lugas teksti škiet
dzīvāki, arī hipija saruna lugā, te
tā kultūra ir dzīva, paaudze, kas
reiz bija hipiji, tagad ir arī skatītāji zālē.
Mani iepriecināja, ka jūs ļoti
godīgi attēlojāt trimdas latviešu
dzīvi un tajā nebija tā vieglā
„smīna”, ko dažkārt Latvijā
veltī, ja tiek attēlots kāds „trimdas latvietis”. Izrādes beigās
„bezkaunīgie veči” plāno savu
nākotni – brauksim tur, brauksim, brauksim tur, vīzijā skatot

plašo Ameriku. Un tad ir teksts
– brauksim uz Valmieru, uz
Dikļiem, kur vēl. Un blakus uz
koka kastes, kas kalpojusi par
soliņu, lugas gaitā nolikts mazs
Latvijas karodziņš. Tas mirklis
saslēdzas, aktieŗi mūs ir uzrunājuši – skan teksts „mēs taču
esam brīvi” – un šajos vārdos
var saklausīt gan izrādes tekstu,
gan zemtekstu. Šajā brīdī jūs
visus mūs paņēmāt „sapņu
ratos”, un mēs visi nonācām
tur, kur visvairāk gribējām būt
– Valmierā, Rīgā, Jelgavā.
Reinis. Viena no lielākajām personiskajām atklāsmēm, pirms
sākām studēt darbu, bija attieksme pret trimdu, to temu es līdz
tam nebiju tā izjutis. Ja iedziļinies, tad saproti – nekur jau nav
vienkārši dzīvot.
Jānis. Arī tagad no Latvijas
brauc prom daudz cilvēku, Viņi
brauc citu iemeslu dēļ, nekā bija
spiesta braukt Anšlava Eglīša
paaudze. Bet problēmas visur ir
vienādās. Anšlavs Eglītis ir uzrakstījis ļoti dziļu darbu par visu
latviešu sāpi – ilgām pēc savām
mājām. Brauc uz Īriju, Kanadu,
Franciju, Ameriku, pilnīgi vienalga, kur – cilvēks ir tāds pats kā
tas, kuŗš dzīvo Latvijā.
Reinis. Latviešiem atstāt dzimteni pēc kaŗa piespieda nāves
draudi. Skaidrs, šodien ir pilnīgi
cita situācija. Bet ir cilvēki, kas
šodien brauc vieglākas dzīves
meklējumos. Tā nepavisam nav
viegla izvēle – pamest mājas. Tev
neviens nestāv ar šauteni pie galvas, bet, iespējams, cilvēks ir
ievilkts sistēmas tīklos, viņš ir
paņēmis kredītu vai, teiksim,
nevar pārkvalificēties, ja nolikvidējas „Liepājas metallurgs”, kur
viņš visu mūžu ir strādājis. Bet
viņam ir trīs bērni, šis cilvēks
nevar pārkvalificēties, viņš aizbrauks uz Vāciju vai kur citur bet
viņa ilgas turpināsies jaunā
paaudzē.

Latvijā arī aizbrauc no mazpilsētām uz Rīgu. Es Rīgā sēžu
dzīvoklī un skumstu pēc savas
Kandavas. Tu jau vari aizbraukt
uz Kandavu, no turienes sācies
dzīves ceļš, tālāk izglītība, dzīve.
Bet izrādē ir teksts: „Nekad dzīvē
neatgriezies, kur tev kādreiz labi
klājies!” Tas ir par Sapņu zemi.
Tas ir arī stāsts par manu Kandavu, – siltas atmiņas, bet laiks
iet uz priekšu, un, atgriežoties
Kandavā, mēs saprotam, ka tā
nav tā vieta, pēc kuŗas esam
ilgojušies.
Anšlavs Eglītis jau septiņdesmitajos gados to uzrakstīja par
cilvēkiem, kas izgājuši cauri dzīves vērtībām. Problēma ir tāda,
ka cilvēks iecirtīgi mēģina sevi
piemānīt, ka mana Sapņu zeme
ir tāda, kādai tai jābūt.
Sajūtot publikas silto reakciju,
var secināt – jūs esat gaidīti.
Kāpēc skatītājiem ir tik svarīgi, ka
atbrauc īsts teātris no Latvijas?
Jānis. Svarīgi. Es arī esmu sajutis, lai kur dzīvotu latvietis, viņš
ļoti mīl teātri. Visvairāk man
patīk tas brīdis, kad mēs pirms
sākuma pasakām – izrāde ilgst 2
stundas 40 minūtes. Ir gan tādi,
kas nopūšas, un tādi, kas par šo
ziņu aplaudē.
Izrāde aizritēja kā viens mirklis!
Jānis. Tieši tāpēc arī ir jābrauc.
Kaut nu būtu rocība, lai var
braukt profesionālie teātri. Dodoties ceļā, mums bija daudz
pārrunu – vai vajag tik daudz
rekvizītu? Bet vajag, jo savādāk
mēs nevaram atvest to izrādi, ko
mēs gribam!
Reinis. Ja cilvēkiem ļoti patīk
teātris, tad to vajag spēlēt tur, kur
ir skatītāji. Tas ir super un lieliski,
ka ir organizācijas un cilvēki, kas
uzņemas organizēt Latvijas
teātŗu viesizrādes. Tas ir TILTS
un Marcis Voldiņš, kas pieliek
milzu pūles, un teātris arvien ir
gatavs braukt. Tas ir jauki, ka
cilvēkiem ir vajadzīgs teātris!

3 x 3 nometnes atskaņas Latvijas Pirts dienā
14. septembrī visā Latvijā
notika Pirts diena. Visos Latvijas reģionos tika kurtas pirtis
un laipni sagaidīti apmeklētāji,
kas šo bezmaksas iespēju iepazīties ar pirts rituāliem, ar kārtīgu nopēršanos izmantoja
kuplā skaitā. Tas bija aicinājums
turpināt senču paražas, ceļot
godā pirts tradicijas un daloties
tajās ar citiem. Pirts dienu Rīgā
varēja izbaudīt Spīķeŗu kvartālā, Gaŗkalnē – Dienas centrā,
Sējas novadā – Pirts mūzejā,
bet Lielvārdē notika diskusijas
par pirts nozīmi cilvēka veselības uzlabošanā un labsajūtā.
Sekoja praktiskie demonstrējumi pirtī „Šalkas”.
Lielā rosība atgādināja šogad
jūlijā notikušo Pasaules latviešu
ģimeņu 3x3 nometni Neretā.
„Pirtī mana dvēselīte/ ar Dieviņu
runājās”, kad Neretas novadā tika
kurtas 12 pirtis. Tur, kā teica Latvijā pazīstamās Pirts skolas izveidotāji un nometnes vadītāji Juris
un Aelita Batņas, tika nopērts
Ginesa rekorda cienīgs skaits
interesentu – 189 lieli un mazi
nometņotāji, līdztekus rosināti
domāt un rūpēties ne tikai par

ķermeņa, bet arī par garīgo tīrību. lāvas sedza smaržīgu zāļu paklājs
14. septembrī gandrīz vai vi- un galvu reibināja pirts slotiņu
sas Latvijas pirtis bija sapostas dvesma, No lielās māla krūzes
plūda aromatiskās tējas
valdzinājums, smaržoja
jaunā medus masāža...
Pirts dienas tradicijas
aizsācēji Latvijā ir www.
viss.lv direktors Dainis
Priednieks, kas tīmeklī
reklāmē Latvijas pirtis, un
biedrības „Latvijas pirts”
dibinātāja Sandra Stumbre. Viņi ir izstrādājuši
manifestu – aicinājumu
septembŗa otrā sestdienā
visā Latvijā svinēt Pirts
dienu. Pagājušā gada 4. septembrī viņi Farmacijas
mūzejā Rīgā rīkoja preses konferenci, kuŗā piedalījās arī Latvijā pazīstamais pirtnieks un ārsts
Šīs vasaras 3 x 3 nometnes Neretā „Pirtī Juris Batņa, Latvijas Pirts
mana dvēselīte/ ar Dieviņu runājās” savienības dibinātājs Zievadītāji, Pirts skolas izveidotāji Aelita donis Kārkliņš, vairāki
un Juris Batņas
Pirts skolas skolotāji un
Pirts svētkiem. Jāņos debesis
citi Pirts dienas atbalizgaismo Jāņugunis, bet Pirts stītāji. Ierosmes autori stāstīja, ka
dienā no pirtiņu skursteņiem doma par īpašas Pirts dienas
virmoja balti dūmu stabi. Sprak- rīkošanu ir izkristallizējusies vaišķēdamas kūrās pirts krāsnis, rāku gadu gaŗumā, ieklausoties

dažādos pirtnieku, ar pirts jautājumiem saistītu cilvēku un pirts
cienītāju viedokļos. Tā nu pērn 8.
septembrī pirmo reizi Latvijā notikaPirtsdiena, kas guva ievērojamu
atsaucību. Šogad 14. septembrī
tā noritēja jau ar daudz lielāku
vērienu.
Pagājušajā gadā Juris Batņa Pirts
dienā ar tīmekļa starpniecību
sūtīja sirsnīgus sveicienus lauku
pirtniekiem un pirts cienītājiem
no saulainās Ungārijas, kur viņš
pieredzes apmaiņā ciemojās pirtīs Furdo. „Ir ļoti jauki, bet kārtējo
reizi pārliecinājāmies, ka nekas
nav labāks par latviešu tradicionālo pirti!” Un novēlēja, lai
Pirts dienā Latvijā pirtiņās ienāk
Laima, Māra un Dievs!
Šogad 14. septembrī Juŗa un
Aelitas Batņu latviešu enerģētiskajā pirtī „Lielzemenes” Vecumniekos (40 km no Rīgas) valdīja
liela rosība. Sabrauca gan pirtnieku „zelta kodols”, no kuŗiem
vairāki tika iepazīti 3 x 3 nometnē
Neretā, gan 40 pirts cienītāju.
Juris Batņa ir viens no grāmatas
„Mana pirtiņa” autoriem un diplomēts ārsts – psīchoterapeuts.
Tāpēc pirtiņā „Lielzemenes” tiek

piedāvāta arī enerģētiskā pēršanās procedūra, kas līdzsvaro enerģiju un emocijas, palielina radošās spējas, mazina stresu un nogurumu, kā arī kavē novecošanās
procesu. Slotiņas (ozolu, bērzu,
liepu, kadiķu, ziedu, ārstniecisko
augu) tiek sietas no Vasaras saulgriežu vākuma, tāpēc tām ir lielāka enerģētiskā iedarbība. Starp
citu, Juris Batņa jau 2006. gadā
Latvijas pirtniekus iepazīstināja
ar Somijas pieredzi, kur Pirts dienas rīkošana ir ļoti sena tradicija.
Somiem tā notiek jūnija otrajā
sestdienā, Salmu dienā. Latvijā šī
diena tiek rīkota septembŗa otrajā sestdienā aiz praktiskiem
apsvērumiem. Vasara ir ogu laiks
dārzos un mežā, daudziem – ražas laiks, lai ar nopelnītajiem financiālajiem līdzekļiem bērnus
labāk sagatavotu skolai.
Pirts diena ir iecerēta kā tautas
kustība, kā tas ir Somijā un citviet, kad tiktu iekurta ikviena
Latvijas pirtiņa un pirts cienītāji
zinātu, ka tiek īpaši gaidīti.
Tiksimies atkal nākamgad Pirts
dienā – septembŗa otrajā sestdienā!
Valijas Berkinas
teksts un foto
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Izdzīvosim, ja nepakļausimies svešām varām...
Iveta MEDIŅA (Neatkarīgā Rīta Avīze)

Meierovics, mūsu sūtņiem
klājās visai sūri. Vēstnieki ar
savām ģimenēm dzīvoja
pusbadā, taupīdami katru
santimu, lai varētu Eiropas
prominencēm sarīkot greznas
pieņemšanas smalkākajos
salonos. Tas bija
nepieciešams, lai iegūtu
Latvijas valsts atzīšanu.
Kā klājās jums?
– Visu to, ko jūs teicāt, es labi
pazīstu... Man iedeva uz rokas
žūksnīti dolaru un teica: ar to tev
līdz gada beigām būs jāizdzīvo,
grozies, kā gribi! Savu darbību
Prāgā sāku vienkāršā paneļmājas
trīsistabu dzīvoklī ar čīkstošām
durvīm. Kad pēc gadiem pieciem
aizbraucu no Čechijas, Latvijas
vēstniecībai jau bija liela māja,
pilnīgi aprīkota. Bija ļoti daudz
interesanta, bet pats zīmīgākais
notikums man personiski bija
vairākkārtējā tikšanās ar Vāclavu
Havelu (1936–2011). Jāpiebilst, ka

– Kā jūs, būdams mūziķis,
kļuvāt par diplomātu?
– Mani uzrunāja toreizējais
Latvijas ārlietu ministrs Jānis
Jurkāns. Par diplomātu kļuvu
tad, kad mani aizsūtīja uz Helsinkiem Latvijas delegācijas sastāvā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO).
Toreiz tika gatavota 1992. gada
Helsinku samita (galotņu apspriedes) deklarācija, kuŗā 15. pants
bija par ārzemju (formulējums,
kuŗam Krievijas puse piekrita)
kaŗaspēka izvešanu no Baltijas
valstīm. Strādājām gan dienām,
gan naktīm, cīnījāmies par katru
vārdu. Deklarācijas pieņemšana
bija mūsu pirmā lielā diplomātiskā uzvara. Iepriekš Krievija bija
uzskatījusi, ka sarunas par kaŗaspēka izvešanu ir bilaterālas – tā
teikt, divu valstu iekšēja lieta.
Droši vien šīs sarunas ilgtu bezgalīgi un, iespējams, Latvijā varēja būt tāpat kā Moldovā, kur
nelegāli atdalītā valsts daļā ir
dislocēti krievu tanki (mums tā
varētu būt Latgale!). Bet Krievijas
prezidents Boriss Jeļcins piekrita
parakstīt deklarāciju ar visu 15.
pantu. Un krievu kaŗaspēks 1994.
gadā atstāja Latviju.
– Kā jūs kļuvāt par Latvijas
vēstnieku Čechijā?
– 90. gadu sākumā EDSO galvenā mītne atradās Prāgā. Ārlietu
ministrijas valsts sekretārs Māris
Gailis bija izdomājis, ka šajā
organizācijā Latvijai vajag savu
pastāvīgu pārstāvi (es skaitījos
pilnvarotais lietvedis). Kad Čechoslovakija sadalījās divās daļās
un Čechija kļuva par neatkarīgu
valsti (1993), bija vajadzīgs vēstnieks. Parasti jau lietveži nekļūst
par diplomātiskajiem sūtņiem,
bet toreiz tā notika.
– Kad Latvijas Republikas
diplomātijas vēsturi sāka
veidot Zigfrīds Anna

visu – gan cietumu, vajāšanas,
gan pazemojumus.

– Jūs ieminējāties, ka jums
20 gadus bijis liegts izbraukt
no PSRS. Par ko?
– 70. gadu sākumā kopā ar
Komponistu savienības grupu
biju Italijā. Pēc pārbraukšanas
mani izsauca uz Valsts drošības
komiteju un mēģināja pierunāt
sadarboties. Tradicionāls gājiens.
Es atteicos. Tad arī man skaidri
un gaiši pateica: ja tā, tad vairs
nekur netiksi!
– Savā grāmatā
Ļoti personīgi. Latviešu
diplomāta stāsts: 1992–2008
jūs atklāti runājat par
problēmām atjaunotās
Latvijas pārvaldē. Kāpēc
daudz kas nepiepildījās no
cerētā?
– Mans izskaidrojums ir vienkāršs – iegūto varu pamazām vien

Foto: http://spektrs.com

90. gadu sākums deva iespēju
daudziem. Tas bija brīnumu
laiks. Tieši tolaik mākslas zinātņu
doktors Valdis Krastiņš sāka
savu diplomāta karjēru, lai kalpotu savai valstij Čechijā, pēc
tam – Slovakijā, Turcijā, Norvēģijā un Somijā. Savā cienījamā
vecumā – 86 gadi – Valdis Krastiņš joprojām ir ļoti aktīvs un
enerģisks. Ik pa brīdim varam
lasīt viņa komentārus par dažādām aktuālitātēm Latvijā un
pasaulē.
– Krastiņa kungs, kā gadījās,
ka jūs tikāt uzrunāts
līdzdarboties valsts
atjaunotajā diplomātiskajā
dienestā?
– Droši vien tāpēc, ka pratu
dažas svešvalodas...
– Precīzēsim. Jūs runājat
septiņās svešvalodās –
krievu, angļu, vācu, franču,
zviedru, čechu un poļu.
Varbūt vēl kādā?
– Ir jau vēl viena otra, bet
nosauktās es tik labi nemaz
nepārzinu. No svešvalodām perfekti protu krievu, angļu un vācu
valodu, pārējās varu lasīt un
sazināties.

ar viņu jau biju redzējies 1968. gadā, pirms aizlieguma man izbraukt
no PSRS. Tolaik Čechijā dzīvoja
manas mammas draudzene, latviete. Biju pie viņas aizbraucis
ciemos. Sagadījās, ka tas notika
tieši Prāgas pavasaŗa laikā. Staigāju pa pilsētas centru un iegāju
Café Slavia, kas atrodas pretī Nacionālajam teātrim. Tur arī sastapu Havelu. Norunājām visu
nakti – par toreizējo tagadni un
iespējamo nākotni.

– Kāds jums saglabājies
iespaids par Havelu?
– Diemžēl otra tāda līdeŗa Eiropā vairs nav. Polītiķi, kas patlaban atrodas priekšplānā, ir samērā
bāli. Neviens personības lieluma
ziņā nelīdzinās Vāclavam Havelam – ne Žozē Manuels Barrozu,
ne baronese Katrīna Eštone.
– Jā, bet laiks toreiz bija
pavisam cits. Polītiski ļoti
ekstrēms, cilvēka principus
mobilizējošs (vai arī tieši
pretēji – degradējošs).
Principi veido ne tikai
disidentus, bet arī
personības. Kāds nu vairs
disidentisms Eiropas
Savienībā! Ļaudis morāli
apveļas, aptaukojas.
Vienīgās rūpes par sava
komforta līmeni.
– Iespējams, 1968. gadā, kad
daudzi emigrēja no Čechoslovakijas, arī Vāclavs Havels taču
varēja aizbraukt, bet viņš to principiāli nedarīja. Havels izbaudīja

atdevām bijušo padomju funkcionāru rokās. Viņi sāka pārvaldīt
valsti, domājot tikai un vienīgi
par savu labumu, un iemācīja to
arī nākamajai polītiķu paaudzei.
Tāpēc neiet, kā gribam.

– Atceraties Atmodas laika
argumentus? Tautas frontes
līdeŗi taču deklarēja, ka t.s.
labie komūnisti un padomju
funkcionāri ir tilts uz Kremli,
jo vislabāk pratīs sarunāties
ar saviem partijas biedriem;
viņi savā mērenībā neko
nepārforsēs utt.
– Tā bija milzīga psīcholoģiskā
kļūda. Cilvēki, kuŗi padomju laikā
ieņēma kompartijas vai komjaunatnes funkcionāru posteņus, patiesībā bija visīstākie ciniķi. Pats
esmu dzirdējis, kā viņi savā starpā
ņirgājās par padomju iekārtu un
ideoloģiju, kuŗu pārstāvēja. Lielākā daļa neticēja idejām, kuŗas
kaismīgi sludināja. Vai tad tas nav
cinisms? Viņi bija ciniķi toreiz un
bija ciniķi arī tad, kad Latvija atguva neatkarību. Tādi paši viņi ir
šodien. Igauņiem vismaz daļēji
izdevās šo kļūdu novērst. 90. gadu
sākumā viņi polītikā iesaistīja
jaunus, nepieredzējušus cilvēkus.
Atceros, uz Latviju bija atbraucis
Igaunijas ārlietu ministrs. Redzot
viņa pavadošo delegāciju, kāds
ironiski pajautāja: ministra kungs,
kas tie par skolniekiem jums
līdzi? Nē, – atbildēja ministrs, –
tie ir nevis skolnieki, bet Ārlietu
ministrijas vadošie darbinieki.
Jauni, padomijas cinisma neskarti.

– Arī Igaunijai laimējās, jo
toreiz tai bija savs Havels –
prezidents Lenarts Meri
(1929–2006). Dižs vīrs, kas
ar savu personības charismu
apgaismoja ceļu kā bāka.
Mums šādu personību nebija.
Tie, kuŗi varēja mēroties
intelektā, tiešā veidā
nepiedalījās lēmumu
pieņemšanā.
– Tieši tā. Latvijā tolaik pielūdza
skaistas frizūras.
– Tagad pielūdz Ministru
prezidentu Valdi
Dombrovski.
– Es negribu runāt par šo
tematu...

brīvvalsts laikā bija zvērināts
banku revidents. Vecmāmiņa bija
igauņu asiņu, ar viņu ģimenē
sarunājās vāciski, jo viņas latviešu
valoda... Mums bija ļoti liela
bibliotēka, ko tēvs kaŗa laikā kā
vērtīgāko pārveda uz laukiem.
Diemžēl tieši grāmatas aizgāja
bojā. Tomēr man laimējās vēl
pirms tam šo to nosūkt. Lasīju,
cik vien bija iespējams.
– Ik pa brīdim aktuālizējas
jautājums par visas tautas
vēlētu prezidentu. Kā jums
šķiet, ir vērts korriģēt
Satversmi, lai mainītu
prezidenta statusu?
– Nē. Ko mēs ievēlētu? Visticamāk, kādu pazīstamu aktieri vai
mūziķi. Diemžēl cilvēki nedomā,
– Bet jūs taču pats esat viņu kādas sekas būs viņu izvēlei.
publiski kritizējis, sakot, ka Padomju vara pamatīgi iedzinusi
Dombrovskis ir sevi izsmēlis. apziņā, ka vēlēšanas ir tikai farss.
– Ja jūs pieminat tos vārdus, ka Bet šodien tas nav farss!
„viņš ir sevi izsmēlis”, – jā, pro– Varbūt mums jāmaina
tams, tā ir. Viņš nekad neko nevēlēšanu
likums un principi?
zina. Ne par Krājbanku, ne par
vilcienu iepirkumu, ne par Lie– Kāda jēga? Elektorāts taču
pājas metallurgu. Dombrovskim paliks tas pats vecais. Atgādināšu,
nav ko teikt ne par vienu skan- ko reiz teica Vāclavs Havels. Proti,
dalozu lietu. Un nav arī vīziju par ka neviens vēlēšanu likums nevar
valsts nākotni.
atspoguļot neko citu kā tikai
vēlētāju. Tā tas ir. Saeima, valdība
– Polītologi šo mierīgo un
un prezidents atspoguļo mūsu
pedantisko cilvēku raksturo sabiedrību un tās izpratni par
polītiku.
kā polītiskās pelēcības fainomenu. Bet varbūt tieši tur
– Polītikas eksperti norāda
meklējamas latviešu
uz kādu Latvijas fainomenu:
mentālitātei tīkamākās
vēlētājs nelasa partiju
īpašības – mērenībā un
programmas. Taču patiesībā
pelēcībā?
tur nav ko lasīt, jo
– Ja jau mēs ievēlējām šādu ideoloģijas jau nav! Ir tikai
Saeimu, kuŗa izvēlējās šādu
tukšas frazes un solījumi,
premjēru un ievēlēja tādu prezikuŗus, tiekot pie varas,
dentu, tad, mīļie, kāpēc viņus
neviens
negrasās pildīt.
apsaukāt?
Viņi – tie esam mēs.
– Taisnība. Ja spriežam pēc primitīvās leksikas un izteikumiem,
– Kāpēc Latvijā vairs neaug mūsu polītiķiem nav ne ideololieli valstsvīri?
ģiskas pārliecības, ne arī dziļākas
– Atļaujiet man uzskaitīt dažus izpratnes par Latvijas vēsturi.
būtiskākos iemeslus. Tātad: pirms Tāpēc arī nav redzējuma par Latkaŗa aizbrauc vācbaltieši – inte- vijas tagadni un nākotni.
liģences zieds; pienāk 40. gads,
– Trakākais, ka nav arī
kas nopļauj spilgtākos pilsoniskās
ideālu, kas spētu
sabiedrības pārstāvjus; abas okuapvienot tautu.
pācijas varas iegulda kapā labāko
krievu minoritātes daļu; tad tiek
– Iespējams, ka latviešus spētu
iznīcināta ebrēju kopiena; pienāk mobilizēt kāda ārkārtas situācija,
1944. gads, un sākas lielā izceļo- taču ne ikdiena. Kādu laiku esmu
šana – trimdā dodas aptuveni dzīvojis un strādājis Somijā, tā200 000 latviešu, arī galvenokārt ra- pēc minēšu somus, kas šobrīd ir
došā un profesionālā inteliģence. ļoti solidāra tauta. Viņiem vēl joLeģionā aiziet bojā ap 100 000 projām atmiņā ir īsais, bet ļoti
vīru. 1949. gads izrevidē turīgāko skarbais Ziemas kaŗš (1939–1940),
zemniecības daļu... Ko tad mēs kas piespieda būt solidāriem.
varam gaidīt no tiem, kuŗi izdzī- Somi saprata, ka tikai vienprātībā
voja? Patiesi lielas personības iz- spēs uzvarēt krievus.
aug paaudžu paaudzēs, ilgstošā
izglītības procesā. Atceros savus – Neaizmirsīsim iepriekšējo
ārzemju kollēgas no diplomātiskā kaŗu, kad somu tauta nebūt
korpusa. Lielākajai daļai no tiem nebija vienota savos uzskatos.
bija vismaz divi trīs augstākās
– Jā, somi ļoti nelabprāt runā
izglītības diplomi, viņi lieliski par to laiku, kad tika nodibināta
pārzināja mākslu, kultūru, eko- t.s. Tammerforsas padomju renomiku.
publika un norisinājās pilsoņu
kaŗš (1918) starp sarkanajiem un
– Arī aristokrats septītajā
baltajiem. Pēc lielinieku sakaupaaudzē var būt iznirelis.
šanas ģenerālis Rīdigers fon der
Daudz kas ir atkarīgs no
Golcs kopā ar baltajiem somiem
pašizglītošanās. Jūs taču
likvidēja gandrīz 8000 somu
lieliski pārzinājāt mākslu,
komūnistu. Vienā rāvienā. Tā
kultūru un iemācījāties
bija asiņaina mācība, taču uz
svešvalodas.
ilgiem laikiem.
– Man laimējās ar ģimeni. Ieguvu labu izglītību. Tēvs pirmās
(Turpināts 7. lpp.)
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Window on Eurasia: Stalin’s Ethnic Executions
During the Great Terror Detailed

Staunton,
September 21
– Between
1936
and
1939, Stalin
ordered the
arrest of more
than a million people
on the basis
of their nationality alone –
although he did accuse such
people of spying and diversionary
actions. Of these, 247,000 were
shot, a measure of the viciousness of his regime and one of the
measures of the roles that ethnicity played in Stalin’s crimes.
Stalin’s subsequent deportation
of entire nations – what Robert
Conquest has called “the punished peoples” – is relatively well
known at least in the West, and
the Soviet dictator’s antipathy
toward certain groups, such as
Jews and Ukrainians, has been
documented. But his willingness
to ignore class in favor of ethnic
criteria during the great terror is
less widely known.
Indeed, even today, defenders
of Stalin generally stress Stalin’s
class-based approach both to

suggest that his actions were
being part of a broader transformation of society and to distinguish him from Hitler whose
policies were largely but not
exclusively based on irrational
hatreds of Jews and other ethnic
minorities.
That makes the recent publication of two documents from the
1930s especially instructive. The
first is a compilation of Soviet
directives from April 1937 to
September 1938 alone for the
arrest and execution of people
on the basis of ethnicity alone,
and the second is a January 1938
Politburo order that such ethnicbased purges be continued.
In a new book, “1937 Without
Lying” (in Russian; Moscow, 2013;
288 pages), Andrey Burovsky calls
attention on pp. 260-261 to Stalin’s
arrest and execution of people on
the basis of their nationality alone
on the basis of orders that were
generally kept secret at the time
and have not been treated as a
central aspect of Stalin’s method of
governance.
As reported by Aleksey Roshchin
on his Portal Analitika Facebook
page (www.facebook.com/portal-

21?hc_location=timeline), these
orders included the following:
“On July 25, 1937, Yezhov
signed order No. 00439 which
required local organs of the
NKVD within five days to arrest
all German subjects, including
political emigres … 30,608 cases
were brought, and 24,858 of
those arrested were sentenced to
be shot.
“On August 11, 1937,Yezhov
signed order no. 00485 [which
called for] the complete liquidation
of local organizations of the ‘Polish
Military Organization.” On the
basis of that, 103,489 cases were
opened, and 84,471 of those arrested were sentenced to be shot.
“On August 17, 1937, an order
was issued about conducting a
‘Romanian operation’ against
emigres and refguees from
Romania and Moldavia in
Ukraine.” 8292 cases were opened
and 5439 people were sentenced
to be executed.”
“On November 30, 1937, an
NKVD directive was issued on
conducting an operation against
refugees from Latvia as well as
activists in Latvian clubs and societies.” 21,300 people were arrested,

of whom 16,575 were shot.
“On December 11, 1937, an
NKVD directive was issued concerning Greeks.” 12,557 people
were arrested, of whom 10,545
were sentenced to be shot.
“On December 14, 1937, an
NKVD directive was issued for
repression ‘along the Latvian line’
for Estonians, Lithuanians, Finns
and also Bulgarians. Along the
‘Estonian line’ were condemned
9735 people, of whom 7998 were
sentenced to be shot; along the
‘Finnish line’ were condemned
11,066, of whom 9078 were sentenced to be shot.”
“On January 29, 1938, an
NKVD directive was issued
about ‘an Iranian operation.’
13,297 people were condemned
of whom 2048 were sentenced to
be shot.”
“On February 16, 1938, an
NKVD directive was issued about
arrests along ‘the Afghan line.’
1557 were condemned, of whom
366 were sentenced to be shot.”
These were in addition to
deportation orders sending
70,000 Poles and Germans from
Ukraine to Kazakhstan (April
28, 1936) and 171,781 Koreans

from the Russian Far East into
Central Asia and Kazakhstan.
In presenting these citations,
Roshchin suggests that they
should lay to rest the notion that
Bolshevism was “anti-Russian”
more than anti-everyone. In fact,
he says, “the regime was in its
own way genuinely international. This is, it killed everybody, of
course, in the name of the happiness of all humanity.”
A second document, this was
available at alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/61278,
shows that such ethnically based
purges were not the work of the
NKVD acting on its own but
reflected the policies of the highest levels of the Soviet state. It
consists of a Politburo decision
on January 31, 1938, calling for
such purges to continue.
Specifically, the Politburo
orders the NKVD “to continue
until April 15, 1938, the operation
for the destruction of the espionage and diversionary contingents
of Poles, Latvians, Germans,
Estonians, Finns, Greeks, Iranians,
Harbin residents, Chinese and
Romanians, both foreign subjects
and Soviet citizens.”

Izdzīvosim, ja nepakļausimies svešām varām...
Iveta MEDIŅA (Neatkarīgā Rīta Avīze)

(Turpināts no 6. lpp.)

– Jūs pieļaujat iespēju, ka
pienāks reiz brīdis, kad
latvieši, joprojām
uzskatīdami vēlēšanas par
farsu, palaidīs pie varas
Saskaņas centru (SC)?
– Ceru, ka latvieši attapsies.
Tomēr tas ir stipri iespējams,
proti, – Saskaņas centrs pie varas un valsts polītikas pavērsiens
uz Krievijas pusi.
– Iekšējā barjēra, kas līdz
šim daudzus atturējusi balsot
par pievilcīgo Nilu Ušakovu,
ir fakts, ka SC nav skaidri
un gaiši atzinis Latvijas
okupācijas faktu.
– Lietas ir jāsauc īstajos vārdos: okupācija ir okupācija, kolonisti ir kolonisti, lai kuŗā paaudzē viņi šeit dzīvotu. Varbūt
ļoti jauki, patīkami cilvēki, bet
tomēr – kolonisti, ar savu mentālitāti un tikumiem. Tas taču ir
tik skaidrs. Ja latvieši to nesaprot, nu ko tad vēl runāt par
krieviem... Tā bija otrā lielākā
kļūda pēc neatkarības atjaunošanas – pārdēvēt kolonistus par
«mazākumtautību». Ar to arī
sākās visas nepatikšanas savstarpējās attiecībās.
– Jūs esat teicis, ka Latvijas
okupācijas fakta neatzīšana
būtu jāpadara par sodāmu.
Kāpēc?
– Tāpēc, ka nemitīgi notiek
uzbrukumi mūsu valsts nepārtrauktības koncepcijai un tie
kļūst arvien intensīvāki.
– Kam, jūsuprāt, vajadzētu
notikt, lai uzlabotos
attiecības ar Krieviju?

Kas Latvijai būtu jāziedo
labu kaimiņattiecību vārdā?
– Neatkarība. Nekāds mazāks
upuris netiktu pieņemts. Krievija vēl aizvien nespēj atzīt faktu,
ka Latvija ir neatkarīga valsts.
Tādējādi pozitīviem procesiem
vajadzētu notikt tikai Krievijas
pusē. Latvija no savas puses tur
neko nespēj ietekmēt.
– Uzturēšanās atļaujas pret
īpašuma iegādi Latvijā.
Tas, ko dodam pretī, ir
adekvāts tai naudas urgai,
kas ieplūst valsts budžetā?
– Absolūti nē.
– Nacionālā apvienība
protestē pret šo sistēmu,
sakot, ka tā jāpārtrauc vai
vismaz jāpaceļ investīciju
slieksnis. Varbūt jāprasa
miljons, nevis tūkstoši?
– Pat ne miljonu par īpašumu!
Miljons, kas ieguldīts tautsaimniecībā – varbūt. Bet to jau neviens krievs šeit nedarīs. Pirks
tikai nekustamos īpašumus un
atkal dzīs uz augšu cenas, veidojot kārtējo burbuli. Tas ir katēgoriski jāizbeidz.
– Kā jums šķiet, kāpēc
Baltijas valstis pēc Atmodas
laika ciešās tuvības un
neatkarības atgūšanas
tā arī nav radušas patiesu
vienotību un spēju sadarboties reģiona stiprināšanā?
– Domāju, ka lielā mērā to
nosaka vēsturiskās īpatnības jeb
ģeopolītiskais konteksts. Palūkosimies uz Lietuvu, kuŗai ir sena
vēsturiskā saite ar Poliju. Man
iznāca kādu laiku padzīvot Var-

šavā, kur īrēju nelielu dzīvoklīti
Plac Unii Lubelskiej – vietā, ko
sauc Ļubļinas ūnijas laukums. Ar
to jau viss ir pateikts: Polijas –
Lietuvas ūnija (1569–1795). Šo
vēsturisko apvienošanos neviens
lietuvietis nav aizmirsis – lai kādi
strīdi ar Poliju arī šodien būtu.
Savukārt mūsu ziemeļu kaimiņi
igauņi vēl arvien izjūt tuvību ar
Somiju, kā jau somugru tauta. Kas
ir Latvijas vēsturiskais pieturas
punkts? «Mēs esam eiropieši!»
man lepni paziņoja viens no mūsu
ārlietu ministriem, kad jautāju,
kur šai kontekstā iederas Latvija.
Lūk, tāpēc no Baltijas valstu ciešākas sadarbības nekas nesanāk.
Varbūt kādreiz Krievijas drauds
piespiedīs uz ciešāku tuvību.

– Tad izzudīs pat ekonomiskā
konkurence?
– Kāda ekonomika! Nu būsim
taču reālisti... Par visiem kopā
mums ir aptuveni 6,5 miljoni
iedzīvotāju. Par kādu ekonomiku ES mērogā te var runāt, ja
Polijā vien ir gandrīz 40 miljoni
cilvēku? Tieši tāpēc poļi sekmīgāk izkuģoja cauri krizei. Viņiem
arī bija elastīgāka fiskālā polītika. Kāpēc Latvijai iet tik smagi?
Uz to var atbildēt ikviens, ja
tikai drusku padomā. Tur nemaz
nav jābūt diplomātam. Savā veidā
Latvija ir bagāta zeme – meži,
lauki, tīrs ūdens, neaizsalstošas
ostas. Tas jāliek lietā mūsu labā.
Mūsu zemē ir daudz cilvēku, kuŗi
strādā godīgi un sūri. Un latvieši
prot vienoties kopīgiem mērķiem,
to parādīja Dziesmu svētki – izteikti pozitīvs notikums. Šo
prasmi neviena no valdībām nav
pratusi likt lietā, risinot valstiskus uzdevumus.

ideoloģiskas pārliecības, ne arī
dziļākas izpratnes par Latvijas
– Var, protams, cerēt uz lat- vēsturi. Tāpēc arī nav redzējuma
viešu dieviņu vai brīnumu, bet, par Latvijas tagadni un nākotni.
– Lietas ir jāsauc īstajos vārja tā nebūs, tad...
dos:
okupācija ir okupācija, ko– ... joprojām izmirsim un
lonisti ir kolonisti, lai kuŗā
pametīsim Latviju. Vai
paaudzē viņi šeit dzīvotu.
iespējams kaut ko vēl saglābt,
***
vai arī esam nokavējuši šo
Valdis Krastiņš
iespēju?
– Ceru, ka vēl neesam noka– Dzimis Rīgā 1927. gada 16.
vējuši. Kas jādara lietas labad, jūnijā
to taču visi zinām, bet šai val– 1951 – absolvē Latvijas Kondībai gan tas nav pa spēkam un, servātoriju
šķiet, nav arī redzējuma.
– 1961–1967 – aspirantūra Ļeņingradas konservātorijā (kla– Jūs rakstāt vēl vienu
vieŗu spēle, pianisma vēsture);
grāmatu. Par ko tā būs?
disertācija – J. S. Bacha skaņ– Par padomju laiku un ma- darbu interpretācijas laika gaitā;
niem piedzīvojumiem tajā. Arī doktora zinātniskais grads
par šodienas novērojumiem.
– 1988 – Radošo savienību plēDaudzi jau piemirsuši, ka šodien numa dalībnieks, Tautas frontes
varam brīvi izteikt savas domas; nodaļas vadītājs Latvijas Konlasīt, ko gribam; ceļot; izglītoties servātorijā
ārzemēs. Padomju laikā tā nebija.
– 1990 – ASV Dienvidilinojas
Ļaudis iemācījās darboties ko- (Kārbondeilā) universitātes
mūnistu un čekas noteiktajā viesprofesors
šaurībā, spītēt padomju varai.
– Vēstnieks Čechijā (1992–
Par to arī grāmata, kas nu jau ir 1997), vienlaikus arī Slovakijā,
izdevniecībā. Un vēl – es ticu Lat- Turcijā
vijas nākotnei. Jau reiz, Krievijai
– 1997–1998 – Ministru prepārņemot Livoniju, dzīva palika zidenta personiskais pārstāvis
trešā daļa. Izdzīvojām. Izdzīvo- Baltijas jūras valstu padomē
sim arī tagad, ja nepakļausimies
– Vēstnieks – Norvēģijā
(1998–2000); Somijā (2000–
svešām varām.
2005)
– Latvijas pārstāvis Baltijas
Valda Krastiņa
jūras valstu padomē (2005–
2007); Vecāko amatpersonu koatziņas
mitejas priekšsēdis Latvijas pre– Eiropā neviens polītiķis per- zidentūras laikā BJVP
sonības lieluma ziņā nelīdzinās
(2007–2008)
Vāclavam Havelam – ne Žozē
Manuels Barrozu, ne baronese
Pateicamies kollēgām NeatKatrīna Eštone.
karīgajā Rīta Avīzē par atļauju
– Mūsu polītiķiem nav ne pārpublicēt šo interviju!

– Kas būs tālāk?
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Ilmārs Dambergs
(Nobeigums)
Turpat netālu restorānā kopīgi
ieēdam vēl vieglas pusdienas, tad
ar pateicību atvados no laipnajām
mūzeja darbiniecēm.
Daļu no pēcpusdienas pavadām,
apbraukājot dzimto vietu Mellužos un agrās bērnības vietas Pumpuros un Asaros. Tagādēja Jūrmalas pilsēta dibināta 1959. gadā,
apvienojot Ķemeru un Slokas
pilsētas ar Rīgas Jūrmalas apdzīvotām vietām, izveidojot 32 kilometru gaŗu joslu. Vislabākā orientēšanās ir, braucot ar vilcienu, jo
staciju nosaukumi, sākot ar Priedaini un beidzot ar Ķemeriem,
atbilst bijušiem rajoniem. Liekas,
ielu nosaukumi, kā arī māju numerācija laika posmā ir nedaudz
mainījušies. Vecāsmātes kādreizējo īpašumu Dubultu prospektā
nr. 114 atrodu. Māja izskatās gandrīz tāda pati, kā to atceros skatītu bērna acīm. Tomēr nevaram
atrast Jaundubultos māju Mellužu
prospektā nr. 150, par kuŗu man
no Dubultu luterāņu draudzes ir
izziņa, ka esmu tur dzimis. Gundars mani vadā pa Kāpu ielu, kas
iet parallēli jūras krastam no
Mellužiem līdz Asariem. Tur vecās vasarnīcas vai nu pārbūvētas,
vai nojauktas, un katra ēka sacenšas būt lielāka vai krāšņāka par
otru. Kam tās pieder – jo, liekas,
lielas naudas summas šajās celtnēs ieguldītas? Tad atgriežamies
pie Gundara. Pirms vakariņām
kādu brīdi atlaižos. Man ir nelāgs
niķis viesistabā pārbaudīt mājastēva grāmatu plauktu. Pie Gundara atrodu Annas Žīgures “Mana
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Atpakaļ Latvijā ... pa senču pēdām!
Latvija”. Lasot viņas bērnības atmiņas, atklāju, ka Annas ģimene
dzīvojusi Mellužos Kāpu ielā.
Anna apmeklējusi Asaru skolu
un vēlāk Pumpuru skolu. Kāda
sagadīšanās! Es arī savas skolas
gaitas iesāku Asaros un turpināju
Pumpuros. Sazvanos ar Annu un
norunājam, ka svētdienas pēcpusdienā apbraukāsim apkārtni un
viņa man parādīs Asaru skolu.
Gundars ir sagādājis garšīgas vakariņas, baudām maltīti, pārrunājot pagātni. Pie reizes palīdzu
tukšot viņa vīna pagrabu. Pienāk
laiks iet gulēt.
Svētdiena, 14. jūlijs. No Dubultu
stacijas ar ērto vilcienu ap pusdienas laiku esmu Rīgā. Par braucienu abos virzienos samaksāju
LVL 2.05 (apm. $3.80), kas liekas
samērigi. Apsēžos labajā pusē, lai
vērotu šo pusi. Pie Babītes redzu
pārmaiņas, jo tajā laikā, kad dzīvojām Beberbeķu ielā, caur mežu
gāja taka uz mūsu mājām. Tagad
te sabūvētas blokēkas. Rīgā sarunāts satikties ar Uldi Kodolu un
draugu Andreju Mežmali. Satiekamies Kaŗa mūzejā, jo gribu noskaidrot vēl kādu lietu. Uldis ir
radinieks no vectēva Aleksandra
tēva Pēteŗa Kodola vecākā brāļa
puses. Kā jau tajā laikā bija parasts, tēva mājas mantoja vecākais
dēls, un pārējiem bērniem dzīve
un laime bija jāmeklē citur.
Interesanti vērot, ka vectēva seši
brāļi un māsas katru otro gadu
dzimuši Alūksnes apkārtnē, Alsviķu pagastā. Esam ciemojušies
vectēva dzimtā vietā “Rebenes”,

un Uldis ir mums izrādījis Alūksnes apkārtni. Draudzīgās sarunās, piedzerot garšīgo Užavas alu,
paēdam pusdienas. Laiks skrien
strauji uz priekšu, un atvados, jo
vēlāk pēcpusdienā gribu izmantot Annas Žīgures laipno piedāvājumu apmeklēt Jūrmalu. Uz
Dubultiem atpakaļ braucot, sēžu
atkal labajā pusē un vēroju tās
puses ainavas. Mana pēc kārtas
trešā skola pretī Imantas stacijai

Parādu līdzpaņemtās fotografijas, dažas viņi nokopē. Paldies,
Anna, par pāris stundām Jūrmalas pagātnē! Mājās pie Gundara
iedzeŗam kokteili un paēdam
vakariņas. Gundars ir labs fotografs, līdz vēlam vakaram malkojam vīnu un datorā skatāmies
viņa fotografijas.
Pirmdiena, 15. jūlijs. Mājās jābrauc, mājās jābrauc, es nevaru
šeit palikt! Ar Gundara laipnību,

Rīgas torņi
vēl stāv, bet pārveidota par pansionātu. Žīguru mājā iepazīstos ar
Jukku Rislaki, Annas vīru, kuŗam
arī nesen iznākusi interesanta
grāmata. Braucot no Mellužiem
līdz Asariem, klausos Annas
bērnības un skolas gadu atmiņas
un stāstus par dzīvi Jūrmalā pēc
Latvijas otrreizējās okupācijas.
Jāatzīstas, lai gan mana pirmā
skola Asaros man labā atmiņā,
pats to nebūtu atradis. Kādreizējā
Pumpuru pamatskola pārbūvēta
un pārveidota par vidusskolu.

jau savlaicīgi esmu lidlaukā. Atvadāmies. Paldies tev, Gundar, par
sirsnīgo viesmīlību! Kabatā vēl
daži lati, nopērku rīta avīzi un
pāris žurnālu. Pases kontrole un
caurlaide ļoti vienkārša. Lidlaukā
vēl satieku paziņas no Amerikas.
Pārrunajām pagājušo nedēļu notikumus, un tad jau laiks sēsties
lidmašīnā. Amsterdamā interesējos par pazaudēto gredzenu, bet
neesot atrasts. Žēl, lai gan paša
vaina! Nopērku Holandes sieru, lai
Robertam labāk garšotu “Lāču”
maiznīcas rupjmaize. Astoņas

stundas gaŗais lidojums paiet
ātri. Nosēžamies Dulles lidlaukā
pie Vašingtonas vēlā pēcpusdienā.
Izkāpjot no lidmašinas, uzreiz
jūtu svelmi. Karstums līdz pat 97
gradiem pēc Farenheita, un suta
paredzēta gandrīz visu nākamo
nedēļu. Tomēr esmu mājās!
Gandrīz divas nedēļas pavadītas
radu, draugu, un paziņu vidū –
draudzībā, viesmīlībā un sirsnībā.
Latviskā un tautiskā garā. Esmu
apmeklējis skaistās vietas Kurzemē, kur jau pirms gadu simtiem
mūsu ģimenes piederīgie dzīvoja,
strādāja un, domāju, arī priecājās,
dancoja un dziedāja. Dziesmu
svētki – patīkami un emocionāli.
Prieks būt latvietim! Pēc kritiķu
domām, spilgtākie koncerti bijuši
“Garīgās mūzikas koncerts” un
“Vokāli simfoniskās mūzīkas koncerts”, tos mums neiznāca noklausīties, gaidīsim kādu ieskaņojumu.
Tautas deju lieluzvedums “Tēvu
Laipas” noteikti bija pats krāšņākais, ko es esmu redzējis. Noslēguma koncerta dziesmu izvēle
un gaŗums saņēma arī daudz
negatīvu komentāru. Pievienojos
komponista Jāņa Lūsēna teiktajam: “Vai latviešiem labu dziesmu
trūkst? Jādzied tās, kuŗas ir izturējušas laika pārbaudi.” Negribas
piekrist domai, ka šie bijuši vidējās paaudzes Dziesmu svētki.
Redzēju pietiekami daudz jaunās
paaudzes dziedātāju un dejotāju
sejas.
Jāgaida vēl tkai pieci gadi, kad
atkal būs Dziesmu svētki – reizē
ar Latvijas Valsts simtgadi!

Klīvlandes Daugavas vanadzes un vanagi atsāk sezonas darbību
plātsmaizēm un cepumiem. Kā
tika ziņots, bez čaklajām vanadzēm savu roku bazāra izkārtošanā meistarīgi ir pielikuši arī
vanagi. Ar daudziem pārsteigumiem klātesošos vēl sagaidīja
galds, par kuŗa saturu bija parūpējušies daudzi no klātesošajiem.
Tas, protams, bija izlozei sagatavo-

Laila Kubuliņa, kuŗa šogad beidza
Gaŗezera vasaras vidusskolu. Ar
fragmentiem no Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas ”Piemini Latviju”
cits pēc cita uzstājās Tija Kubuliņa, Markus Reineks, Elisa Reinerta un Samuels Kubuliņš, izteiksmīgā valodā attēlojot rakstnieka atmiņas. Pa to laiku sakārto-

tādām vietām,kā Gaiziņa kalns,
latviešu Likteņdārzs pie Kokneses,
Lestenes II Pasaules kaŗā kritušo
latviešu leģionāru Brāļu kapi.
Tāpat vērot dzintara apstrādi Liepājas jūrmalā, svinēt Jāņus Talsos,
apmeklēj R. Blaumaņa „Brakus”
un pulkveža O. Kalpaka „Airītes”
– tas viss attēlos un stāstījumā

Foto: Dzidra Tropa

tika atgādināts par vanadžu un vanagu nesavtīgo darbu savas organizācijas labā. Ar vanadžu priekšnieces Vitas Reinekas un Ilgas
Rubenes ievadu šai pēcpusdienai
un skaistiem ziediem sveikts tika
Klīvlandes DV apvienības priekšnieks Zigurds Reineks, kuŗam
šajā dienā apritēja 83. dzīves gads-

Foto: Dzidra Tropa

Ar tradicionālo rudens bazāru
savu sezonas darbību atsāka
Klīvlandes Daugavas vanadzes.
Šā gada 14. septembrī Apvienotās
latviešu draudzes namā, kuŗš
atrodas Klīvlandes rietumu daļā
Leikvudā, risinājās vanadžu viena
no lielākajām rudens akcijām –
bazārs. Ikvienam ir saprotama

Klīvlandes vanadžu rīkotā bazāra apmeklētāji Apvienotās latviešu draudzes zālē
Ar šim nolūkam sagatavotu programmu uzstājās grupa jauniešu. No kreisās:
Kubuliņa, Samuels Kubuliņš, Tija Kubuliņa, Karlīne Kubuliņa, Daina
vanadžu un vanagu rosība, sek- kārta. Visi klātesošie dziedot no- tās loterijas bagātīgais Laila
Renerte un Elisa Renerte
mīgi atbalstot palīdzības darbību vēlēja ”Daudz baltu dieniņu ...”, saturs, kuŗu tik tikko
Latvijas daudzbērnu ģimenēm, kuŗas viņam ir tik nepieciešamas, spēja noturēt pamatīgu galda jušās savai programmai bija Klīv- sniedza patiesu ainu par ceļojuma
internātskolām un gultas režīma kalpojot Klīvlandes DV organi- kāju balsts. Rudens veltes, gleznas, landes DV apvienības stipendiātes iespaidiem.
Pēcpusdienai ritot, bija pienāleģionāriem. Visus šos gadus Klīv- zācijas mērķiem un uzdevumiem, vietējās kredītsabiedrības apmak- braucienam uz Latviju ”Sveika,
landes DV saime ir vadījusies pēc atbalstot gan pašmāju, gan arī sātās kartes un loterijas ienākumi Latvija!” Daina Renerte un Kar- kusi kārta arī loterijas mantu
principa ”Dodot gūtais neatņe- Latvijas ļaudis viņu sarežģītajos lieti papildinās DV organizācijas līne Kubuliņa. Var pat mazliet izlozei, to vadīja Gunārs Raņķis,
mams !” Arī šoreiz Apvienotās lat- dzīves posmos.
daudzās vajadzības. Pa šo laiku va- apskaust meitenes, jo viņu pro- palīdzot Valdai Zemesarājai. Dauviešu draudzes zāle bija piepildīta
Kā parasti bazāra reizēs pie nadžu sagatavotā azaida smaržu gramma, gan stāstījumā, gan at- dzi klātesošie no šī pasākuma
līdz pat pēdējai iespējai, jo šis galdiem rosījās Valda un Līga Ze- vilnis no virtuves arvien vairāk ro- tēlu projekcijā uz ekrāna, sniedza mājās atgriezās ar vērtīgiem laipasākums ievada rudens/ziemas mesarājas. Viņas piedāvāja ļaudīm sināja zālē pulcējušos ļaužu ape- izsmeļošu informāciju par piere- mestiem. Klīvlandiešu labi apsezonas sarīkojumus Klīvlandes jo plašu produktu klāstu, sākot tīti, līdz tā galdu izlozes kārtībā dzēto Latvijā. Sākot jau ar tikša- meklētais pasākums liecināja par
nos ar Latvijas Valsts prezidentu Daugavas vanadžu un vanagu
latviešu sabiedrības dzīvē.
ar pelēkajiem zirņiem, galertiem, tika apmierināta.
Ar mācītājas Sarmas Eglītes speciāli gatavotiem ievārījumiem,
Atgriežoties pie notiekošā uz un olimpisko meistaru kamani- apvienības darbīgo spēju.
V. T.
noturēto lūgšanu klātesošajiem līdz pat apetīti rosinošām ābolu skatuves, ar ziediem tika sveikta ņu trasēs Tomasu Dukuru, līdz

2013. gada 5. oktobris – 11. oktobris

LAIKS

9

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
cenāts, kuŗa uzmanības lokā ir arī
Stājas spēkā
atbalsts izglītības jomā gan LatPilsonības likuma grozījumi
vijā, gan Krievijā.
Otrdien, 1. oktobrī, spēkā stājās
9. maijā Saeimā pieņemtie Pilsonības likuma grozījumi. Ar tiem
tiks sakārtoti līdz šim nereti par
strīdīgiem uzskatītie dubultpilsonības jautājumi.
***
Top Satversmes preambula
Saeimas Juridiskās komisijas
paplašinātā sēdē Andrejs Judins
(Vienotība) sacīja: „Ja mēs nevaram vienoties, kādā valstī mēs
dzīvojam, tad to ir svarīgi nostiprināt Satversmē.” Viņš, tāpat kā
vairākums klātesošo deputātu,
konceptuāli atbalstīja Satversmes preambulu, kuŗas izvērsto
tekstu piedāvāja Valsts prezidenta Konstitūcionālo tiesību komisijas priekšsēdis, ES Tiesas tiesnesis Egils Levits (attēlā).

Preambula Satversmei ir nepieciešama, un Egila Levita piedāvātais variants varētu būt tai labs
pamats. Tā paplašinātā Juridiskās komisijas sēdē secināja vairākums klātesošo deputātu. Daži
tautas kalpi gan pauda bažas, ka
priekšvēlēšanu gaisotne nebūtu
īstais brīdis virzīt tik būtisku valsts
pamatlikuma papildinājumu.
No 50 valstīm preambula ir 37
valstu konstitūcijās, piecās tās saturs ir ietverts ievadā, bet astoņu
valstu pamatlikumos šādas preambulas nav. Starp tām ir arī Latvija. Levita piedāvātajā projektā ir
trīs mērķi — nodrošināt latviešu
nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, kā arī katra
cilvēka un visas tautas labklājību.
Par nacionālas valsts darbības pamatprincipiem ir minēta demokratija, tiesiskums, sociālā atbildība.
Diskusijas par Satversmes preambulu paredzēts uzsākt 25. oktobrī ar konferenci, ko Saeimas
Juridiskā komisija rīkos kopā ar
Latvijas Universitāti, uzaicinot
arī konstitūcionālo tiesību ekspertus no Igaunijas un Lietuvas.
Abās kaimiņvalstīs pamatlikumā
ir preambula, kuŗā ir atspoguļoti
valsts izveidošanas apstākļi, mērķi, darbības pamatprincipi, kā arī
sabiedrības pamatvērtības.

tojusi dziesmiņa ar nosaukumu
„Paldies latiņam”, kuŗā divi puiši
mūzikāli pateicas šai monētārajai vienībai.
Īsā laikā dziesmu YouTube video krātuvē noskatījušies jau vairāk nekā 12 000 cilvēku, un daudzi arī izteikuši atbalstu kompozicijai un tās autoriem.
Dziesmu sacerējuši divi puiši
Niks un Jorans, kuŗu dueta nosaukums ir „Ārzemnieki”. Duets
par savām mājām sauc Londonu,
Jaunais goda doktors tika sveikts Oksfordu, Bochumu, Brēmeni
LU Senāta svinīgajā sēdē, kas no- un Rīgu.
tika par godu LU 94. gadskārtai.
LU goda doktora nosaukums
Maskavas Ekonomikas augstskolas profesoram Avenam piešķirts
par viņa zinātnisko un praktisko
ieguldījumu Latvijas attīstībā un
sadarbībā ar Krieviju, kā arī par
atbalstu LU.

***
Lestenes dievnamam
veltīta zelta monēta
Latvijas Banka laidusi klajā
Lestenes dievnamam veltītu zelta monētu. Šī monēta nav piemiņas zīme zaudētam šedevram, tas
ir aicinājums sabiedrībai un katram cilvēkam palīdzēt Latvijas
izcilākā baroka dievnama atgūšanā, sadziedēt dziļās kaŗa un padomju varas cirstās brūces Lestenē.

Monētas “Ak, svētā Lestene!”
grafisko dizainu veidojis Laimonis Šēnbergs, bet ģipša modeli Ligita Franckeviča. Monēta kalta
Lietuvas kaltuvē Lietuvos monetų
kalykla. Uz monētas redzami divi baznīcas altāŗa elementi - eņģeļa galviņa un akanta lapu vijums altāŗa sānu dekorā. Zelta
monēta atgādina Lestenes baznīcas izcilo mākslas vērtību un simboliski iezīmē tēlniecības meistara Nikolausa Sēfrensa bagātīgi
zeltīto kokgriezumu greznību.
***
Valsts prezidents par eiro
ieviešanu
Valsts prezidents Andris Bērziņš intervijā biznesa ziņu dienestam Bloomberg runāja par eiro ieviešanu Latvijā. Prezidenta
ieskatā eiro ieviešana Latvijā ir
praktisks lēmums, kas nāks par
labu valsts ekonomikai un uzņēmējdarbībai. “Mēs esam labā pozicijā. Mūsu kaimiņi igauņi jau
ir ieviesuši eiro. Mēs analizēsim
viņu pieredzi naudas maiņas procesā, ņemsim vērā viņu kļūdas
un problēmas. Mēs esam pieņēmuši praktisku lēmumu. Bizness
to atbalsta. Tas ir labi biznesam,
tostarp nebūs vairs nepieciešama
valūtas maiņa. Koncentrēšanās
uz eksportu ir vienīgais veids, kā
panākt mūsu mazās ekonomikas
izaugsmi,” norādīja Bērziņš.

spēja iegūt materiālus saviem
pētnieciskajiem darbiem un iepazīt mūsu parlamenta un deputātu darbu.
Melānija Franka un Sebastians

Reiters

Vācu jaunieši atzīst, ka deputāti
līdzējuši gūt pilnīgi jaunu ieskatu
un vērtīgas atziņas par viņus interesējošām temām, kā arī vairāk
uzzināt par Latviju. Studentiem bijusi iespēja klātienē iepazīt to, par
ko viņi iepriekš tikai lasījuši grāSavu grupu puiši tīmeklī pietei- matās un rakstījuši savos darbos.
kuši šādi: „Mēs esam divi ārzemnieki, kuŗi iemācījušies latviešu
***
valodu viena gada laikā. Protams,
Latvija un Austrumtimora
ar kļūdām, bet pietiek, lai piepil- nodibina diplomātiskās attiecības
dītu šo logu. Mūsu nosaukums ir
Beidzot savu dalību ANO Ģe“Ārzemnieki”, arī tieši tāpēc, ka nerālās asamblejas 68. sesijā, ārmums patiesībā ir vienalga, kas ir lietu ministrs Edgars Rinkēvičs
ārzemnieks, - pilsonis vai nepil- tikās ar Austrumtimoras Demosonis. Svarīgs ir viss kaut kas.”
kratiskās Republikas ārlietu un
Viss sākās ar lasi, kas šodien sadarbības ministru Žozē Luisu
man varbūt vēl kabatā mētājas, Guterešu. Ministri parakstīja koun stārķis, kas draugos ar sēni un pēju komūnikē, nodibinot Latviskudru, par dzīvi šo bēdājas. Pal- jas un Austrumtimoras diplomādies latiņam, paldies latiņam, tiskās attiecības.
lā-lā-lā, savā dziesmiņā dzied
Niks un Jorans.
***
Pabriks apbalvo
***
NATO ģenerāli
Latvijas iedzīvotāju atbalsts
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks apbalvoja NATO spēku
ES augs, bet...
Tālākā perspektīvā Latvijas ie- Eiropā virspavēlnieka vietniedzīvotāju noskaņojums par labu ku ģenerāli seru Ričardu Širefu
valsts dalībai Eiropas Savienībā (Sir Richard Shirreff) ar „Atzinības
(ES) pieaugs, taču tas nenotiks goda zīmi” par ieguldījumu un
pats no sevis, intervijā aģentūrai sniegto atbalstu Latvijas aizsarLETA saka Latvijas vēstniece ES dzībai un drošībai.
Foto: Aizsardzības ministrija
Ilze Juhansone.

Ilze Juhansone
Vēstniece desmitajā gadadienā, kopš Latvijas iedzīvotāji tautas nobalsošanā pārliecinoši atbalstīja Latvijas dalību ES, uzsveŗ, ka vienotā Eiropa Latvijai ir
daudz devusi, bet polītiķi un ierēdņi nav pratuši izstāstīt un runāt par lēmumiem, kas tiek pieņemti ES.

***
Mecenāts un mākslas pazinējs
Pjotrs Avens - goda doktors
***
Uzņēmējam, mecenātam, eko- Niks un Jorans latviski dzied
***
nomikas zinātņu doktoram Pjot„Paldies latiņam”
Vācu studenti praksē Saeimā
ram Avenam piešķirts Latvijas
Laikā, kad televīzijā skatāmas
Studenti no Vācijas Melānija
Universitātes (LU) goda doktora maigi saudzējošas reklāmas par Franka un Sebastians Reiters 27.
nosaukums. Avens ir arī zināms to, kā eirozona pievienojas Latvi- septembrī beidza praksi Saeimā.
kā liels mākslas pazinējs un me- jai, tīmeklī populāritāti ieman- Mēneša laikā stažieŗiem bija ie-

Ģenerālis sers Ričards Širefs ir
devis nozīmīgu ieguldījumu Ziemeļatlantijas alianses attīstībā un
NATO solidāritātes stiprināšanā, kā arī sekmējis un atbalstījis
apmācību Steadfast Pinnacle un
Steadfast Pyramid mācību norisi
Latvijā, kas ir spilgts NATO redzamās klātienes apliecinājums.
Ģenerālis Širefs ir tieši saistīts ar
Latvijas pienesumu Afgānistānas
drošībai, jo viņam bija vadošā
loma NATO operācijas Afgānistānā īstenošanā.
***
Ādažu poligonā notiek
mācības “Zobens”

Ādažu poligonā sākušās mācības “Zobens”, kuŗās piedalās aptuveni 1300 kaŗavīru un zemessargu, un tās ilgs līdz 4. oktobrim.
Mācību dalībnieki pilnveidos
iemaņas konvencionālu operāciju veikšanā, bataljona sastāvā
izdarot uzbrukumu, kā arī aizsardzības un aizkavēšanas operācijas.
***
Bažas par Zapad 2013
militārajiem manevriem
Saeimas Nacionālās drošības
komisijas sēdē apsprieda Krievijas un Baltkrievijas militārās
mācības Zapad 2013. Komisijas
priekšsēdis Valdis Zatlers (Reformu partija) paziņoja, ka šajās mācībās novērotās aktīvitātes ir pretrunā ar oficiāli deklarēto mērķi –
terrorisma apkaŗošanu.

“Uz pretrunām ar Krievijas
oficiāli pausto mācību mērķi norāda gan iesaistītais militārpersonu skaits - vairāk nekā 22 000
cilvēku, gan arī technika: smagie ieroči, tanki, raķetes, desantkuģi un zemūdens aizsardzības
vienības. Militārie manevri vairāk līdzinās uzbrukuma scēnāriju treniņam un pilnveidošanai,”
sacīja Zatlers.
***
Latvija no ES lauksaimniecības
budžeta saņems par 58% vairāk
Nākamajā plānošanas periodā
Latvija lauksaimniecībai un lauku attīstībai saņems apmēram
2,7 miljardus eiro, kas ir par vienu miljardu jeb 58% vairāk nekā
iepriekšējo septiņu gadu laikā. Tā
pēc Briselē notikušajām Eiropas
Komisijas, Eiropas Parlamenta
(EP) un Eiropas Savienības (ES)
Padomes pārstāvju sarunām informēja EP deputāte un Latvijas
pārstāve EP Lauksaimniecības
komitejā Sandra Kalniete (Vienotība).

Kalnietes ieskatā panāktā vienošanās ir kompromiss starp daudzajām dalībvalstu interesēm,
kuŗas sadūrušās procesa laikā.
Visasākās pretrunas radušās jautājumos, kas saistīti ar tiešmaksājumu taisnīgāku pārdali, līdzsvaru starp ražošanu un obligātajiem zaļajiem pasākumiem, tirgus stabilizācijas mechanismiem
krizes apstākļos un atbalsta programmām jaunajiem zemniekiem, mazajiem un vidējiem
zemniekiem vai sievietēm lauksaimniecēm.
(Turpinājums 10. lpp.)
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Livonijas balva 2013
vēstniekam Kārlim
Eichenbaumam
Latvijas un Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru organizētajā Igaunijas-Latvijas uzņēmēju biznesa forumā Tallinā
uzņēmēji balvu par neatsveŗamu
ieguldījumu Latvijas biznesa sekmēšanā Ziemeļu kaimiņvalstī pasniedza Latvijas vēstniekam Igaunijā Kārlim Eichenbaumam.

Šogad balva tika pasniegta pirmoreiz. Turpmāk Livonijas balvu
personības, kuŗu ieguldījums Latvijas uzņēmējdarbības veicināšanā Igaunijas tirgū būs neatsveŗams, iegūs ik gadus. Livonijas
balvas pasniegšanu iniciēja Igaunijā strādājošie Latvijas uzņēmēji.
***
Milzīga interese par Pasaules
koŗu olimpiadu Rīgā
Pasaules koŗu olimpiadas organizētāji ziņo, ka Pasaules koŗu
olimpiadai, kas nākamgad jūlijā
notiks Rīgā, reģistrējušies jau
260 koŗi no 41 valsts, tostarp 100
koŗi no Latvijas.

***
Latviešu komponistu mūzika
festivālā Varšavā
Starptautiskajā mūsdienu mūzikas festivālā “Varšavas rudens”
notika koncerts “Jaunā mūzika
no Latvijas”. Koncertā atskaņoja
latviešu komponistu Imanta
Zemzara, Pēteŗa Plakida, Maijas
Einfeldes, Ērika Ešenvalda, Mārītes Dombrovskas, Santas Ratnieces, kā arī poļu komponista
Vitolda Ļutoslavska kompozicijas. Atskaņotāji bija mākslinieki
no Latvijas - Egīls Šēfers (klarnete), Toms Ostrovskis (klavieres),
Spīķeru String Quartet - Marta
Spārniņa (vijole), Antti Kortelainena (vijole), Ineta Abakuka (alts),
Ēriks Kiršfelds (čells). Ievadvārdus teica Latvijas Mūzikas informācijas centra direktore Ināra
Jakubone. Koncertu rīkoja Polijas Komponistu savienība un Polijas Mūzikas informācijas centrs
ar Latvijas vēstniecības Varšavā
atbalstu. Māksliniekus, organizātorus un klausītājus klātienē
sveica Latvijas vēstnieks Polijā
Ilgvars Kļava.

Latvijas mūziķi festivālā „Varšavas rudens”
Tradicijām bagātais festivāls
“Varšavas rudens” dibināts 1956.
gadā un ir vienīgais starptautiska
ranga mūsdienu mūzikas festivāls Polijā, kur daudzu gadu desmitu gaŗumā bija vienīgais šāda
veida sarīkojums Centrālajā Eiropā un Austrumeiropā.
***
LU jāiekļūst pasaules vadošo
universitāšu reitingā

Vācijas kultūras organizācijas
Interkultur pārstāvji atzīst, ka tā
ir nebijusi liela interese par kādu
no gaidāmajām koŗu olimpiadām. Gatavojoties iepriekšējai
Pasaules koŗu olimpiadai 2012.
gadā ASV, agrās reģistrēšanās iespēju bija izmantojuši četrreiz
mazāk koŗu. Reģistrēšanās dalībai Pasaules koŗu olimpiadā Rīgā turpināsies līdz 1. decembrim,
un organizātori prognozē, ka kopumā dalībnieku skaits varētu
sasniegt 400 kopas. Patlaban viskuplāk reģistrējušies koŗi no Ķīnas, Krievijas, Dienvidafrikas Republikas, ASV, Indonēzijas un
Vācijas. Dalību jau tagad apstiprinājušas kopas arī no valstīm,
kas iepriekš nav bijušas pārstāvētas koŗu olimpiadā, – Kenija,
Jordānija, Gibraltārs. Koŗi kopumā sacentīsies 29 konkursa katēgorijās, un agrās reģistrēšanās
rezultāti liecina, ka populārākās
ir sakrālās mūzikas, bērnu, folkloras un kamermūzikas katēgorijas.

Latvijas Universitātei (LU) ir
jāturpina kāpums pasaules vadošo universitāšu reitingā, LU Senāta 94. gadadienas svinīgajā
sēdē uzsvēra LU rektors Mārcis
Auziņš. Pirms vairākiem gadiem
LU bija definējusi sev mērķi iekļūt pasaules vadošo universitāšu
vidū. Nesen saņemta ziņa, ka LU
ir vienīgā no Latvijas augstskolām, kas pirmo reizi Latvijas vēsturē ir iekļauta vadošo pasaules
universitāšu reitingos. Tas nozīmē: starptautiskā augstākās izglītības sabiedrība ir atzinusi, ka
LU ir apmēram piecu procentu
labāko pasaules universitāšu vidū, norādīja Auziņš. To augstskola ir panākusi ar kopīgu darbu,
uzsvēra rektors. Starptautiska atzinība saņemta ne tikai reitingu
ziņā, bet šādu ievērību izpelnījušies arī vairāki LU darbinieki,
piemēram, asociētais profesors,

kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs nesen Ķīnā notiekošajā Pasaules Ekonomikas forumā saņēmis augsta prestiža apbalvojumu zinātnē. LU rektors slavēja ne
tikai sasniegumus zinātnē, bet
arī universitātes kultūras dzīvi,
piemēram, mākslinieciskās kopas. Pie sasniegtā apstāties nedrīkst, un nākotnē reitingos ir
jāturpina kāpums vēl augstāk,
uzsvēra Auziņš.
Sēdes laikā tika sveikts jaunais
LU goda doktors, Maskavas Ekonomikas augstskolas profesors
Pjotrs Avens. LU goda doktora
nosaukums Avenam piešķirts
par viņa zinātnisko un praktisko
ieguldījumu Latvijas attīstībā un
sadarbībā ar Krieviju, kā arī par
atbalstu LU.
***
Vēstnieks Nīderlandē un LIAA
pārstāve apmeklē Utrechtu
Latvijas vēstnieks Nīderlandē
Māris Klišāns un LIAA (Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra) pārstāve Rita Rozīte darba vizītē apmeklēja Utrechtu, tikās ar
starptautiskās sadarbības nodaļas pārstāvjiem un pārrunāja abu
valstu līdzšinējo ekonomisko sadarbību, kā arī iespējamo sadarbību nākotnē. Klišāns tikās arī ar
pilsētas mēru Aleidu Volfsenu
un pārrunāja ekonomiskās sadarbības, investīciju piesaistes iespējas, kā arī iepazīstināja pilsētas vadītājus ar Latvijas polītiskajām, ekonomiskajām un makroekonomikas aktuālitātēm. Utrechtas reģionam prioritārās nozares
ir: celtniecība, transports, pārtika
un lauksaimniecība, kā arī interaktīvo spēļu industrija. Latvijai
jau ir bijusi veiksmīga sadarbība
šajā jomā, jo pavasarī LIAA organizēja semināru Latvijā interaktīvo spēļu veidotājiem, kuŗā uzstājās Nīderlandes Spēļu asociācijas priekšsēdis no Utrechtas.
***
Vēlas attīstīt sadarbību ar Latviju
Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde
Līce-Līcīte oficiālā vizītē apmeklēja Austrumflandrijas provinci
Flandrijas reģionā un tikās ar
provinces gubernātoru, amatpersonām, kas atbildīgas par provinces ekonomisko un kultūras sakaru veicināšanu, kā arī tikās ar
uzņēmējiem un kultūras iestāžu
pārstāvjiem, kuŗiem ir interese
veidot sadarbību ar partneŗiem
Latvijā. Vizītē piedalījās Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Nīderlandē Rita Rozīte.

Tikšanās laikā vēstniece ar
amatpersonām apsprieda ekonomisko un tūrisma sakaru
veicināšanu starp Latviju un
Austrumflandrijas provinci, kā
arī provinces un Latvijas kultūras institūciju sadarbību dažādu
kultūras projektu veidošanā, to-

starp Latvijas mākslinieku dalību Austrumflandrijas provincē
notiekošajos mūzikas un mākslas
festivālos. Sarunu partneŗi interesējās par Latvijas jaunās Nacionālās bibliotēkas projekta reālizēšanas gaitu. Interesanti, ka līdzīgs projekts tiks plānots arī
Ģentē. Vēstniece apmeklēja Ģentes tēlotājmākslas mūzeju, ar kuŗu uzsāktas sarunas par mākslas
izstādes veidošanu Ģentē 2015.
gadā.
***
Oslo apskatāmi
mākslas darbi no Latvijas
Henija Unstada mākslas centrā
(Henie Onstad Kunstsenter) Norvēģijā, Oslo priekšpilsētā Hovikoddenē, atklāta izstāde “Elektromagnētisms - modernisma
māksla Ziemeļeiropā: 19181931” (Electromagnetic - Modern
Art in Northern Europe, 19181931). Izstādes atklāšanā piedalījās Latvijas vēstnieks Norvēģijas Karalistē Indulis Ābelis un
Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja direktore Māra Lāce. Latviju
ekspozīcijā pārstāv 24 darbi, tostarp kubisma klasiķu Aleksandras Beļcovas, Ģederta Eliasa,
Jēkaba Kazaka, Ludolfa Liberta,
Oto Skulmes, Ugas Skulmes,
Niklāva Strunkes, Romana Sutas,
Erasta Šveica, Valdemāra Tones
un pasaulslavenā konstruktīvista
Gustava Kluča darbi no Latvijas
Nacionālā mākslas mūzeja, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un
mākslas mūzeja krājuma, kā arī
no privātām kollekcijām. Pirmo
reizi Latvijas klasiskā modernisma paraugi tiek eksponēti kopā
ar Dānijas, Igaunijas, Lietuvas,
Norvēģijas un Zviedrijas mākslu.
Izstādes kurātore ir franču mākslas zinātniece Gladī Fabre, 20.
gadsimta sākuma modernisma
speciāliste, kuŗa labi pārzina arī
latviešu autoru daiļradi.
***
Minskā svin eposa „Lāčplēsis”
125. gadskārtu
Latvijas vēstnieks Baltkrievijā
Michails Popkovs Minskas Draudzības namā atklāja apaļā galda
diskusiju, kas veltīta Andreja
Pumpura eposam ‘’Lāčplēsis’’.

Uzrunājot diskusijas dalībniekus, vēstnieks sniedza ieskatu par
Andreju Pumpuru un viņa slavenāko darbu, kas kļuvis par latviešu tautas eposu. Popkovs pauda gandarījumu, ka eposa gadadiena tiek svinēta arī Baltkrievijā, pateicās sarīkojuma organizātoriem par ieguldījumu Latvijas un Baltkrievijas kultūras

sakaru veicināšanā. ‘’Lāčplēša’’
125. gadskārtai veltīto sarīkojumu vadīja baltkrievu dzejnieks
un tulkotājs, biedrības „Baltkrievija-Latvija” priekšsēdis Sergejs
Paņizņiks, ar priekšlasījumiem
uzstājās Baltkrievijas Valsts universitātes un Grodņas universitātes (Baltkrievija) filologi. Apaļā
galda diskusijā piedalījās arī
latviešu diasporas pārstāvji.
***
Novembrī Latviju apmeklēs
un sniegs vairākus koncertus
pasaulē atzītais mūziķis un komponists Tito Parišs no Portugales.

Pasaulē atzītais Kaboverdes
dziesminieks Tito Parišs viesosies Latvijā ar īpašo programmu
“Tito Dzied Sezāriju”, kas ir veltījums Sezārijai Evorai. Koncerti
notiks 16. novembrī koncertzālē
“Baltais flīģelis” Siguldā 17. novembrī kultūras centrā “Berģi”
Gaŗkalnē un 18. novembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, kur
koncerta īpašā viešņa būs izcilā
poļu mūziķe Anna Marija Jopeka.
Tito Parišs mūziķa gaitas sākcis
deviņu gadu vecumā, kad pievērsies mazās cavaquinho ģitaras
spēlei, vēlāk - akustiskajai ģitarai
un bassģitarai. Deviņpadsmit gadu vecumā Parišs tika uzaicināts
uz Lisabonu spēlēt grupā Voz de
Cabo Verde.
***
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles
ērģelēm 100 gadu
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles
ērģeļu 100 gadu jubileja tika svinēta ar koncertu “Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles ērģelēm -100!”.
Pirms koncerta notika svētdienas dievkalpojums, kuŗa laikā
skanēja katedrāles ērģelnieku
Ingusa Kokina, Jūlijas Jonānes
un ilggadējā katedrāles draudzes
ērģelnieka Andreja Puriņa spēle,
kā arī Sv. Jēkaba katedrāles jauktā
koŗa balsis. Pēc dievkalpojuma
koncertā piedalījās Latvijā un Eiropā atzīti mākslinieki, atskaņojot skaņdarbus ērģelēm, kā arī
ērģelēm ar trompēti un balsi.
Koncertā piedalījās ērģelnieces
Ilona Birģele un Diāna Jaunzeme, kā arī Leons Meinarts (trompēte) un Nacionālās operas soliste
Evita Zālīte (soprāns).
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Apjukušais un apķērīgais
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tradicionālajā
TIME-100 sarakstā
Baraks H. Obama
joprojām skaitās
visietekmīgākais
cilvēks pasaulē. Taču šķelmīgais liktenis jeb, kā man
patīk izteikties, vēstures greizais
smīns reizēm izspēlē jokus un
jauc šādu sarakstu sastādītāju
rēķinus. Tās trīs nedēļas - no š. g.
21. augusta līdz 10. septembrim - lika Amerikas Savienoto
Valstu 44. prezidentam te piesarkt,
te nobālēt un daudziem miljoniem vienkāršu un ne tik vienkāršu maizes ēdāju laupīja naktsmieru un sašķobīja priekšstatus par
notikumu loģisko secību.
Pirmoreiz vienas paaudzes laikā pret civīliedzīvotājiem tika
lietoti ķīmiskie ieroči - un ASV
ar šo izaicinājumu netika galā.
Baraks H. Obama teju, teju bija

gatavs ar precīzām raķešu zalvēm parādīt Bašaram Hafeza
dēlam Asadam, ka šādi noziegumi nepaliek nesodīti, tad pats
nobijās no savas izlēmības un
(jāatzīst, līdz ar miljoniem citu)
no tā, kas šādam triecienam šādā reģionā varētu sekot un ko
neviens nevarēja paredzēt. Obama noseboja “pārsteiguma efektu” un vērsās pie savām 535 gudrajām galvām - kongresmeņiem
un senātoriem pēc padoma un
psīcholoģiska glābiņa.
Baraks H. Obama, kuŗam savas prezidentūras pašā sākumā
“tikpat kā par neko” tika piešķirta Nobela Miera prēmija,
pagalam apjuka - un te nu, apķērīgi izmantojot ASV valsts sekretāra Kerija cita starpā nomurminātu teikumu, pasaules notikumu virzības grožus satvēra
Vladimirs V. Putins, pasviežot
Obamam glābšanas riņķi: lai

Asads saskaita un nodod starptautiskai inspekcijai savus indīgās gāzes tvertņu krājumus.
Atvieglojuma nopūta, ko izdvesa miljoniem ļaužu, bija labi sadzirdama, un Krievijas Federācijas
faktiskais patvaldnieks, kuŗam
nav jārēķinās ne ar kādām likumdevēju palātām, nu varēja gozēties
uz pasaules skatuves kā imperātors, kas “zina sev cenu”, kaut gan
mūsdienu Krievija, kā man necik
sen nācās atgādināt, kaut liela būdama, nav lielvalsts, un ar ASV tā
īsti mēroties, spēkoties nevar.
Pēc tām drudžainajām trijām
nedēļām Rietumu pasaulē vērojams tāds kā uzmanības un arī
modrības atslābums. Sīrijā sirmgalvji, sievietes un bērni joprojām mirst, sprāgstot visparastākajām, konvencionālajām bumbām, raķetēm un šāviņiem, taču
šī pilsoņkaŗa iznākums joprojām ir neskaidrs, un tikmēr Irā-

nas jaunais prezidents Ruhani
cenšas apburt Rietumus ar savu
samierniecisko stilu un gatavību
visu mierīgi pārrunāt, jo kodolenerģija paredzēta medicīnai, un
lūdzam neuztraukties.
Un, kamēr Obama pierādījis,
ka viņš nav izlēmīgs, un Putins
apliecinājis, ka spēj ietekmēt notikumus Tuvajos Austrumos, šajā reģionā, kuŗa stratēģiski svarīgā nostūrī mīt šo rindiņu rakstītājs, sāk veidoties jauna, līdz
šim neredzēta ass jeb koalicija,
kas sevi nereklāmē, bet pa klusam
eksistē un darbojas, pārāk nepaļaudamās uz Obamu un neticot
“godīga arbitra” lomai, ko spēlē
Putins. Izraēlai tagad ir kopīgas
intereses ar Ēģiptes faktisko līderi - ģenerāli Abdelfatachu al
Sisi, Sauda Arabijas karaļnamu
un naudīgajiem, jaudīgajiem apkārtējiem emirātiem. Tādējādi
mans “cionistiskais veidojums”

nokļuvis vienā ierindā ar valstīm, kas veido sunītu fronti pret
šiītiem, kuŗu balsts ir Irāna, kas
savukārt stutē Asada klanu Sīrijā
un organizāciju Hezbollah Libānas dienvidos, kuŗas rīcībā ir raķetes, kas spēj sasniegt Telavivu.
Ja arī Putinam šoreiz piešķirs
Nobela miera prēmiju (viss var
gadīties), lai Vladimirs Vladimirovičs nepiepūšas: kā amerikāņu
laikrakstā USA Today norāda
analitiķis Ilans Bermans, Krievija
ātri tuvojas pamatīgai pārvērtībai (a monumental transformation), kas solās būt tikpat dziļa kā
Padomju Savienības sabrukums
(coollaps) pirms diviem gadu desmitiem. Analitiķis Bermans, kas
ir American Foreign Policy Council viceprezidents, nupat laidis
klajā grāmatu ar virsrakstu Implosion:The End of Russia.
Vai šī prognoze piepildīsies?
Franks Gordons

Tornado veļas baļļā
Nākamā gada budžets ir iesniegts
Saeimā, valdība
šobrīd vēl ir savā
vietā, bet skaidrs,
ka diskusijas par
budžetu un partiju prasības (kas
jau nodēvētas par ultimātiem),
tik vienkārši nerimsies.
Protams, nākamā gada budžeta
sastādīšana un pieņemšana nekad un nekur nav notikusi bez
diskusijām, strīdiem un runām
par valdības iespējamo demisiju.
Finanču ministrs Andris Vilks
jau ir sacījis, ka ar budžetu nav
pilnīgi apmierināts neviens, bija
jāpanāk daudz polītisku kompromisu, bet arī tas nav nekas
neparasts vai ārkārtējs. Ministrs,
protams, sacīja, ka cer – Saeimas
deputāti būs prāgmatiski un
respektēs valdības darbu nākamā gada budžeta sagatavošanā.
„Budžets ir labs un sabalansēts,
un to vajadzētu akceptēt pēc iespējas drīzāk. Ministriem un ministrijām budžeta vasara bija gaŗa
un karsta. Deputātiem to vajadzētu
respektēt,” saka ministrs.
Tik tālu viss ir saprotami un
nepārkāpj normālu budžeta veidošanas un pieņemšanas procesu. Tomēr vēlēšanu tuvums
šoreiz ir atsedzis, manuprāt,
„aizkulišu polītikas” aprises, kuŗas gan bija nojaušamas, bet nebija labi redzamas.
Kā zināms, Nacionālā apvienība (NA) prasīja financējumu
kultūrai, demografijas jautājuma
risināšanai un pieprasīja pārtraukt uzturēšanās atļauju tirgošanu. Par pirmajiem diviem
jautājumiem ir izdevies panākt
vienošanos – gan ar kompromisiem demografijas financēšanā,
bet neapšaubāmi ir tas, ka bez
šī „ultimāta” nebūtu panākts
pat tik daudz. Sarežģītāk ir ar

uzturēšanās atļauju izsniegšanas pārtraukšanu. Varu tikai
vēlreiz atkārtot, ka pašlaik veids,
kā uzturēšanās atļaujas tiek tirgotas, nekāds lielais un nopietnais atspaids ekonomikai nav.
Pārsteidz, ka NA prasīja vispār
pārtraukt uzturēšanās atļauju
izsniegšanu, pat neapspriežot
ideju, ka pašreizējo kārtību var
mainīt tā, lai tautsaimniecībai
tomēr tiktu ievērojams labums.
Galu galā šādu polītiku – uzturēšanās atļauju izsniegšana pret
ievērojamu ieguldījumu tautsaimniecībā – īsteno daudzas
valstis. Protams, jautājumā par
uzturēšanās atļaujām sākās ļoti karstas diskusijas, un kļuva
skaidrs: ja NA neatkāpsies no
sākotnējās nostādnes – vai nu šo
atļauju vairs nav un mēs budžetu atbalstām, vai neatbalstām
budžetu, un tad acīmredzot valdība krīt. Laika gaitā NA tapa
aizvien piekāpīgāka, jo kļuva labi redzams, ka viņu vietu ir gatava ieņemt Latvijas Zaļo un
Zemnieku savienība (ZZS). NA
pat bija spiesta atzīt, ka vairāki
koalicijas partneŗu priekšlikumi
ir saprātīgi un grūti tos noraidīt.
Grūti teikt, kā šī spēkošanās
beigsies, jo, no vienas puses, aiziet no valdības gadu pirms vēlēšanām nav visai prātīgi, bet,
no otras puses, atkāpšanās no
saviem vārdiem arī neizskatās
labi. Vērojot diskusijas par uzturēšanās atļaujām, neviļus prātā
nāk jautājums – kāpēc šis NA
priekšlikums ir tik nepilnīgs un
katēgorisks? Mēs tomēr dzīvojam atvērtā pasaulē, un nav iespējams norobežoties tā, ka Latvijā iebrauc tikai tūristi, bet uzturēšanās atļaujas ir kaut kas
ārkārtējs un izsniedzamas tikai
ārkārtas gadījumos. Varbūt tas
skan ciniski, bet ir skaidrs – ja
cilvēki no Krievijas, Ķīnas, Ka-

zachstānas, Turkmenistānas ļoti
gribēs iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā, viņi atradīs legālu
veidu, kā to izdarīt, bet jau bez
ieguldījuma tautsaimniecībā.
Galu galā bijušo komūnistisko
valstu iedzīvotāji ir izdomas bagāti un aplinku gājienu izgudrošana savulaik bija viņu izdzīvošanas pamats. Turklāt ir grūti
tomēr saprast, kāpēc tik ļoti jānorobežojas no visa un visiem, –
nacionāla valsts taču nenozīmē
dzīvot aiz slēgtām durvīm.
Apdraudējumu latviskajai
identitātei, manuprāt, rada ne
tik daudz uzturēšanās atļaujas,
cik mūsu neizlēmība, neprasme
vai negribēšana izmantot likumus un arī savtīgums un personiskās intereses. Iespējams, es
kļūdos, bet izskatās, ka šis priekšlikums tik katēgoriskā formā
drīzāk ir interešu radīts. Nekustamo īpašumu tirgus un ārvalstu pircēji ir glābiņš ne vienam
vien bankrota priekšā nonākušam uzņēmējam vai tikai cilvēkam, kuŗu krize ir krietni paputinājusi, bet pircēja Latvijā nav,
jo Latvijas iedzīvotāju naudas
maciņš joprojām ir plāns un bagātie jau sen ir īpašumus iegādājušies. Savukārt tas nozīmē,
ka t.s. maksātnespējas administrātoriem darba un ienākumu ir
un būs vēl mazāk.
Maksātnespējas administrātori ir atsevišķs stāsts, patiesībā
daļa no viņiem ir kā slēgta kasta,
kas darbojas savās vai arī kāda
pasūtinātāja interesēs, bet nepavisam ne valsts vai bankrotējošā
uzņēmēja vai cilvēka interesēs.
Vēl nesen par to bija publikācijas presē, tieslietu ministrs
Bordāns norāda, ka šī sistēma ir
jāpārskata un jāsakārto, bet tad
iestājās klusums. NA ģenerālsekretārs ir Aigars Lūsis, kas pagājušajā vasarā kļuva par Ties-

lietu ministrijas parlamentāro
sekretāru, bet tagad ir NA ģenerālsekretārs. Tomēr pats svarīgākais ir tas, ka Lūsis pārstāv vienu no maksātnespējas kantoŗiem un līdz ar to arī tā intereses. Protams, tas ir pieņēmums,
bet šķiet, ka NA darbību daudzos jautājumos nosaka Lūša un
acīmredzamā viņa domubiedra,
NA līdzpriekšsēža Gaida Bērziņa intereses. Bērziņu pieminu
tāpēc, ka, būdams tieslietu ministra amatā, viņš neko sliktu
maksātnespējas administrātoru
darba metodēs nesaskatīja. Tāpēc jautājums par NA ir ne tikai
par to, vai viņi no valdības aizies, bet arī par to, kuŗš un kā
interesēs virza un ietekmē NA
polītiku.
Interesanti savukārt uzvedas
ZZS: pārmaiņus apgalvo, ka budžetu atbalstīs, tad ierunājas, ka
neatbalstīs, un tā tālāk. Vienlaikus notiek kaut kādas sarunas
ar NA un ZZS cilvēkiem, pa vidu
ņemas arī Reformu partija (RP).
Savukārt Vienotību interesē, tikai kā saglabāt savu varu, un ZZS
tai nav nepieņemama kandidātūra valdībā. Visā šajā procesā
partijas cita citai nav taupījušas
krāšņus izteicienus, un brīžiem
tas jau atgādina mājas ķīviņu,
kuŗš paguvis nokļūt uz ielas, un
lietā tiek likts pat netīrais ūdens
no veļas baļļas. Par to visu varētu
paraustīt plecus, ja vien šis ķīviņš neapdraudētu Latviju un
tās iedzīvotājus. Tāpēc šo brīžiem nožēlojamo „apmainīšanos
laipnībām” tomēr nosaucu par
tornado. Patiesībā aizvien vairāk
šķiet, ka partijas vada savtīgas un
personiskas intereses, vai varētu
arī sacīt, ka partijas ir tikušas
privātizētas un to intereses nosaka ļaužu grupas, nevis partijas
vai valsts intereses. Šķiet, arī, ka
citādi domājošos partijas ir ie-

mācījušās veikli apklusināt, jo,
piemēram, zinot tieslietu ministra nacionālo un patriotisko nostāju, ir grūti izskaidrot, ko dara, vai, pareizāk, – ko nedara
ministrs Jānis Bordāns kaut vai
jautājumā par maksātnespējas
administrātoru darbošanos Latvijā.
Tomēr ir arī priecīgas vēstis:
otrdien, 1. oktobrī, spēkā stājās
Pilsonības likuma grozījumi.
Tie paredz, ka Latvijas pilsonība
ir saglabājama arī pilsoņiem,
kuŗi ieguvuši citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai arī NATO dalībvalsts pilsonību. Dubultpilsonība
varēs būt arī personai, kas ir ieguvusi tādas ārvalsts pilsonību,
ar kuŗu Latvija ir noslēgusi līgumu par dubultpilsonības atzīšanu, kā arī latviešiem, kuŗi ieguvuši Austrālijas, Brazīlijas vai
Jaunzēlandes pilsonību. Paredzēts, ka Latvijas pilsonību varēs saglabāt arī tās personas, kas
ieguvušas iepriekš nenosaukto
valstu pilsonību, ja būs saņemta
Ministru kabineta atļauja. Pilsonība saglabāsies arī personām,
kuŗas citas valsts pilsonību ieguvušas laulību vai adopcijas rezultātā. No latviešiem un līviem,
kuŗu pastāvīgā dzīvesvieta nav
Latvijā, pilsonība ir piešķiŗama
tiem, kuŗi ir apliecinājuši savu
priekšteču dzīvesvietu Latvijas
territorijā un latviešu valodas
prasmi.
Ceru, ka latvieši ārpus Latvijas robežām, kuŗi kādu iemeslu pēc šobrīd nav pilsoņi, par
tādiem kļūs, lai mums visiem
kopā būtu vieglāk tikt galā ar
tornado, kas plosās netīros ūdeņos.
Sallija Benfelde
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KUBA UN KOMŪNISMS
Jāņa Boļa ceļojums uz Kubu

Kamagvejā mums bija izdevība
satikties ar tēlnieci un gleznotāju
Martu Himeness. Viņas studijā ir
skulptūras cilvēka augumā. Pasaulei pazīstamās mākslinieces
darbi izstādīti arī citur pilsētā.
Kad vaicāju, vai Marta gleznojusi arī padomju laikā, viņa pasmaida un parāda kādu ļoti konservātīvu portretu, teikdama:
“Tas apmēram ir viss.’’
Ka padomju reālisms Kubā
nav radis auglīgu zemi, pārliecināmies, apmeklējot mākslinieku
koloniju ārpus Santjago de Kubas. Māksliniekiem un viņu ģimenēm par dzīvokļiem un iztiku
gādā valdība. Ienākumos par pārdotiem darbiem viņi dalās ar valdību. Neesot nekādu ierobežojumu mākslinieciskai izteiksmei,
tomēr zināms respekts esot jāizrāda.
Valodu students Kamagvejā
stāstīja par Kubas izglītības sistēmu. Skolas apmeklēšana ir obligāta. Neatkarīgi no ģimenes ienākumiem tā ir bez maksas, ieskaitot
augstākās mācību iestādes. Skolēni, tērpušies uniformās ar baltu
kreklu un sarkanu kabatas lakatiņu, izskatās kopti un priecīgi.
Daudzu skolu mācības sākas
pusseptiņos no rīta un ilgst 12
stundas, lai vecākiem palīdzētu
bērnu uzraudzīšanā. Pie bērniem,
kas nevar skolu apmeklēt, skolotāji nāk mācības sniegt mājās.

Kubā izglītību uztveŗ ļoti nopietni. Katrā pilsētiņā vēl ir skolas
mūzikā, dejošanā un citās mākslas nozarēs.
Vaicāju studentam, vai viņš gribētu braukt uz Ameriku. Saprotams, bet tikai viesos. Amerikā,
viņa uztverē, galvenais mērķis ir
iegūt pēc iespējas vairāk naudas.
Students apzinās, ka Kuba nav
bagāta zeme, bet ir pārliecināts,
ka viņam klāsies labi. Viņš arī
tieši pateica, ka neieredz komūnismu.
Komūnistu Kubā vēl arvien ar
mīlestību tiek pieminēts rakstnieks Hemingvejs. Izrādās, ka
viņš Havanas La Floridita bārā ne
tikvien izdzēris milzu daudzumus mahitos, bet privātajā dzīvē
ticis pie dirty old man titula. Pie
savas mājas Havanā Hemingvejs
izbūvējis lielu peldbaseinu. Blakus tam - augstu torni, lai novērotu sievietes, kas peldas baseinā.
Stāsta, ka agrākai filmu zvaigznei
Āvai Gardnerei paticis peldēties
kailai. Martai - vienai no Hemingveja četrām sievām - tas derdzies,
un viņa nodomājusi filmu zvaigzni pārmācīt. Paņēmusi no baseina malas Āvas peldmēteli. Taču no pārmācības nekas nav
iznācis, jo aktrise mierīgi visā
savā dabas skaistumā lēni iesoļojusi mājā, bet Hemingvejs no
sava torņa izbaudījis pievilcīgo
skatu.

Martas Himeness skulptūras

Satiksmes līdzekļi Kubā ir samērā primitīvi. Cilvēki pārvietojas ne vien ar vilcieniem, bet arī
ar mūļiem, zirgiem vai, galvenokārt, ar divriteņiem. Automašīnas
redz daudz retāk. Taksometrus
var atļauties vienīgi tūristi. Vēl ir
jau pieminētie autobusi.
Populārajam ceļošanas veidam,
ko Amerikā sauc par hitchhiking,
Kubā ir savs variants. Ceļotājs
īkšķa vietā starp pirkstiem tur
un vicina naudas zīmes. Naudas
lielums norāda, cik ceļotājs vēlas
maksāt. Braucējs tad var izšķirties - ņemt vai neņemt. Braucie-

Kubas transports

nam noteikti gadīsies kāda 60
gadu veca amerikāņu automašīna vai padomju laika lada vai
moskvičs.
Rodas iespaids, ka Kubas pilsētās gandrīz uz katra stūŗa redzams
policists. Varētu pat likties, ka tas
ir Kastro paņēmiens, kā mazināt
nestrādājošo skaitu. Panākumi
tomēr ir, jo Kubā tikpat kā nav
noziegumu. Var droši staigāt pa
Kubas pilsētu ielām. Havanas ielās netrūkst ubagu, kas var kļūt
diezgan uzbāzīgi, bet policija viņiem liek mieru. Pilsētu ielas ir
ļoti tīras. Līdz ar ielu slaucītājiem

darbojas vietējās tīrītāju komandas.
Ceļojumā mani visvairāk traucējā kubiešu izvairīšanās runāt
par to, kas notiek viņu zemē. Atskaitot jau pieminētās sarunas,
par savu dzīvi Kubā neviens
negribēja izteikties. Varbūt tās ir
bailes no valdības sankcijām un
atriebības. Bet pamatā, manuprāt, ir daudz kas vairāk. Tā ir
viņu lepnuma izjūta. Viņi apzinās, ka ir nabadzīgi. Arī to, ka
valdība varētu darīt daudz ko
vairāk viņu labklājībai, bet viņi
būtu nolādēti, ja to atzītu tādam
gringo kā man.

Atzīmēšanas vērts trijnieks
Pastnieks atnesis no mūsu laikrakstu redakcijas trīs izdevumus,
kam katram dažādu iemeslu pēc
negribas veltīt ierasto laikraksta
lappuses pusi, tāpēc pieskarsimies
tiem visiem pie viena.
Inga Ābele, High Tide (Paisums),
izdevis Ročesteras universitātes
ASV daiļliterāru tulkojumu apgāds Open Letter, 2013.g., 316 lpp.
Ingas Ābeles romāns Paisums
iznāca 2008. gadā, un to apcerēju
mūsu laikraksta tā gada 39. numurā. Kaut jādomā, ka tikai ļoti
retais lasītājs tik senus avīžrakstus saglabā, grāmatas iznākšana
angļu valodā nerosina jau reiz
teikto atkārtot.
Ābeles tekstu tulkojusi Kaija
Straumanis (sic!). Mēdz sacīt, ka,
gluži kā piloti lidmašīnas visdrošāk nosēdinot savas dzimtās zemes lidlaukos, tā tulkojumi vislabāk padodoties, ja tie ir uz tulkotāja dzimto valodu, nevis no
tās. Tomēr mūsdienās pasaule ir
pilna latviešu cilmes cilvēku, kuŗi
kādu „svešvalodu” prot, iespējams, pat labāk nekā tēvu valodu.
Kaijas Straumanes angļu valoda ir nevainojama. Bet Ingas
Ābeles leksika ir krāšņa un bagātīga. Cilvēkiem, kas mācās kļūt
par tulkiem, vai arī tādiem, kuŗiem daudz brīva laika, varētu
šķist rosinoši tulkojumu salīdzināt ar oriģinālu. Uzmetiet aci
kaut vai oriģināla 40. lappusei,
kas tulkojumā ir 42.! Vecmātei
Ābeles tekstā ir trīs apzīmējumi:
vecāmāte, vecmamma un mīļome, bet Straumanes tulkojumā
tikai divi: grandmother un gran.
Netulkojamā mīļome tā i paliek

nekā īpaši netulkota. Teikumi
„Ko tu guli! Celies taču!” tulkojumā pārveidoti uz „Neaizmiedz!
Pamosties!”. Kā lai neaizmidzis
cilvēks pamostas? Tulkotāja bieži
necenšas rakstnieces lakonisko
stilu atdarināt, bet precīzējot un
interpretējot vairāk izplešas. Kur
Ābele iztiek ar četriem vārdiem
(„radinieki uz mirkli izgājuši”),
Straumanei vajadzīgi desmit (all
her relatives have stepped out for
just a moment). Taču vēlreiz jāuzsveŗ, ka precīza vienā valodā teiktā neatbilstība otrā valodā teiktajam daļēji rodas valodu īpatnību dēļ un atklājas tikai tādiem
urķiem kā šis, kas iedomājies tulkojumu ar oriģinālu salīdzināt.
Parastajam amerikāņu lasītājam
lasīšana vedīsies viegli un, ja vien
viņam drusku prasīgs moderns
daiļdarbs būs pa prātam, sagādās
tikai prieku.
Grāmatas tapšanu palīdzējis financēt Latvijas Literātūras centrs,
Valsts Kultūrkapitāla fonds un
Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Pat tik izplatītā valodā,
kāda ir angļu valoda, apgādus,
kas paši būtu gatavi uzņemties
financiālu risku, acīmredzot grūti atrast.
Children of Siberia (Sibirijas
bērni), Lietuvas izsūtīto atmiņas,
apgāds „Naujasis lankas”, 2013.
g., 328 lpp.
Salīdzinājumā ar Dzintras Gekas Sibirijas bērnu četriem mamutsējumiem – diviem latviešu
un diviem angļu valodā - mūsu
brāļu tautas saturā līdzīgais veikums tikai ar četrpadsmit 1941.
gada jūnijā uz Sibiriju izsūtītu

bērnu stāstiem ir pieticīgāks.
Bet, lai gan latviešu Sibirijas
bērni ir publikācija ar milzu dokumentālu vērtību un noder par
monumentālu pieminekli padomju nelietībām, lietuviešu izdevumu, taisnību sakot, tīri „techniski” ir vieglāk lasīt. Saturā abu
tautu Sibirijas bērni ir stipri līdzīgi, kā līdzīgi bija no centra, no
Maskavas abām diktētie līdzīgie
likteņi. Pat lietuviešu deportāciju
datums bija tāds pats kā mūsējo:
1941. gada 14. jūnijs un četras
turpmākās dienas.
Rakstot 2007. gada 38. numurā
par Dzintras Gekas Sibirijas bērnu pirmo sējumu, papētīju, vai
un kā milzu grūtībās nonākušie
latviešu ļaudis meklējuši palīdzību Dievā. Tā kā esam ieraduši
lietuviešus uzskatīt par cilvēkiem,
kuŗu dzīvē reliģiozitātei ir lielāka loma nekā mūsējā, interesanti izdibināt, vai tas atspoguļojas arī viņu Sibirijas bērnos.
Jāatzīst, ka īpaši izteikti tas tā nav:
tāpat kā latviešiem, tekstā vairākkārt figūrē drīzāk runas ieraduma nekā patiesas dievbijības paudēji izteicieni - „paldies Dievam” un ieraugāma Dieva svētības un
pasargāšanas izlūgšanās. Vietumis tomēr parādās katoliskajās
tradicijās (jaunavas Marijas uzrunāšana) un Bībeles stāstos (grūta
kāpšana kalnā salīdzināta ar Jēzus kāpšanu Golgātas kalnā) bazētas vietas.
Latviešu Sibirijas bērnos grūti
nāksies atrast vietu ar tik daiļliterāru drāmatismu kā lietuviešu
grāmatas 248. lappusē:
Uguns gaismā pamanīju, ka

Atkočaitiene, vārīdama no savas
maizes devas zupu, iemet tajā dažus maizes gabaliņus no Kazlauskienes krūzes, kur divsimt grami
maizes vārījās divos litros ūdens.
Es pieskāros viņas rokai un
jautāju: „Vai tev, dedzīgai katolietei, nav kauna zagt?”
Viņa pagrāba savu trauku un,
aizlīdusi atpakaļ līdz guļas vietai,
sāka ēdamo alkatīgi rīt. Tumsā bija
sadzirdamas tikai šīs rīšanas skaņas.
Vēl tikai iepriekšējā dienā dievbijīgā sieviete bija dziedājusi garīgas dziesmas un ar rožukroni
rokā lūgusies barakas klusumā.
Dzirdot viņu lūdzamies, pat
Āris bija jautājis: „Tēti, kur ir
Dievs?”
„Nav tāda Dieva, Āri,” nodārdēja „ķeizara” balss ledainajā tumsā.
„Mans Dievs, apžēlo viņu, viņš
nezina, ko viņš saka,” varēja dzirdēt Atkočaitieni čukstam.
Grāmatas beigās ap 20 lappušu
gaŗš pārskats par Lietuvas vēsturi
un mūsdienu Lietuvu, kā arī
vairāki skaisti attēli krāsās.
Literātūras žurnāls Latvju Teksti, Nr. 4 [14], 2013. g., izdod Latvijas Literātūras centrs ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Rīgas
domes financiālo atbalstu.
Laikam jau aiz tīrās inerces
cilvēki Latvijā reizēm žēlojas, ka
kultūras dzīve tur iet mazumā un
vārgumā, jo, lūk, pārstājis iznākt
mēnešraksts Karogs un nav vairs
kultūras tematikai veltītas iknedēļas avīzes. Tādi sūdzētājies aizmirst, ka ir taču vēl arvien itin
ņipri atsevišķām kultūras nozarēm veltīti periodiski izdevumi.

Ir Mūzikas Saule, pēc pārtraukuma atsācis iznākt Teātŗa Vēstnesis, ir Latvijas Architektūra ... Kā
literātūras žurnāls gan lielākā
formātā, mazākiem burtiem un
divām slejām ik lappusē Karoga
zābakos iekāpis Latvju Teksti.
Kad 2010. gadā, īsi pēc saimnieciskās krizes zenīta, Latvju Teksti
pirmoreiz parādījās, bija pamats
bažām par žurnāla ilgtermiņa
noturību. Žurnālam sasniedzot
ceturto iznākšanas gadu, bažas
tiecas gaist. Līdz šim iznāca četri
numuri gadā, katrā gadalaikā pa
vienam, bet 2014. gadam pieteikti seši numuri un divi speciālizlaidumi.
Jaunākajā numurā labi līdzsvaroti ir daiļliterāri sacerējumi
(stāsts, romāna fragmenti, dzeja)
ar esejām, recenzijām, intervijām, aktuālitāšu apskatiem. Redakcijas kollēģijā ir Latvijā jau
labi pazīstami literāti (Liāna Langa, Guntars Godiņš, Kārlis Vērdiņš), bet tekstu un recenziju autori, ar dažiem izņēmumiem, ir
svešādāki. Raksti tiecas būt gudri, pat pārgudri. Tie droši vien
pilnīgi var apmierināt intelektuālistus, kurmet „vienkāršajai
tautai”, ar vieglāku lasāmvielu saradušiem lasītājiem gudrības
līmenis kopā ar mazajiem burtiem un itin monotono grafisko
iekārtojumu varētu žurnālu padarīt mazāk pievilcīgu. No otras
puses, redakcijas centieni latiņu
uzlikt un saglabāt samērā augstu
šai krāsainu bilžu un skaļu skaņu
laikmetā nebūtu peļami.
Eduards Silkalns
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Pārliecība ir galvenais. Otrā saruna

Turpinājums sarunai ar Nacionālās apvienības (NA) līdzpriekšsēdi, 11. Saeimas deputātu Raivi Dzintaru
Ko jūsu apvienība darīs, lai
plaisa starp varu un cilvēkiem
nebūtu tik milzīga?
Mums ir izvēle – vai uz īsu laiku mēģināt, kā aizpildīt tukšo
vietu, un nogrimt kopā ar nepopulāru valdību vai vismaz cīnīties par pārmaiņām, lai šī valdība kļūtu populārāka, paveiktu
kaut ko stratēģisku, kas vismaz
iezīmē citu attīstības virzienu
Latvijas valstij. Ja tas neizdodas,
tad ir iespējams organizēt jaunu
centru, ap ko sabiedrība gribētu
pulcēties. Tas varbūt skan ambiciozi, varbūt katra partija iedomājas, ka pati būs tāds centrs,
bet mūsu skatījumā Rīgas domes vēlēšanu rezultāti rāda, ka
mums ir zināmas morālas tiesības tā domāt (vēlēšanās NA ieguva 12 vietas, „Vienotība” – 9, „Saskaņas centrs” – 39 – aut.). Gribētu teikt, ka, iespējams, mums, arī
gaidot Saeimas vēlēšanas nākamgad, būs jāmobilizē latviskie spēki.
Tomēr jautājums ir par sistēmu, ko mēdz veidot partijas,
un izskatās, ka pirmām kārtām
to dara Saskaņas centrs, – cilvēki tiek iesaistīti darbā, no kuŗa
viņiem un arī partijai tiek nelikumīgs papildu labums, aiziet viņi nevar, jo tad tiek nodoti tiesībsargājošo iestāžu rokās
vai arī viņiem tiek izteikti
draudi. Ar cilvēkiem, kuŗi ir
iesaistīti šādās schēmās, vairs
nav jēgas runāt ne par valsti, ne
par polītiku. Vai to var mainīt,
un kā to izdarīt?
Man nav brīnumnūjiņas, ar
kuŗu to mainīt. Ja es zinātu, kā to
darīt, tad droši vien ar Nobela
prēmiju vien nepietiktu. Tomēr,
manuprāt, ir viena vienkārša atbilde: ja tu nevari mainīt pasauli, rūpējies par savu tuvāko
apkārtni. Mēs varam lepoties, ka
vēlēšanu rezultāti vienmēr tiek
sasniegti vismaz ar desmit reižu
mazāku financējumu nekā citām partijām. Tas nozīmē arī
mazāku atkarību no sponsoru
naudas un iespēju rīkoties neatkarīgi no finanču apstākļiem.
Protams, nav iespējams rīkoties
pilnīgi neatkarīgi no financējuma, bet rokas ir sasaistītas daudz
mazāk. Brīdī, kad kaut kādas
naudas barotavas tiek noslēgtas,
izrādās, ka tas spēks patiesībā ir
liels vājums un tādi cilvēki vairs
nav spējīgi konkurēt bez naudas. Nav cita ceļa kā nedot iespēju tādu „sistēmu” cilvēkiem
iegūt vēlēšanās lielu balsu skaitu.
Kā to panākt?
Neaizmirst savu īsto darba devēju. Ja, esot pie varas, tiks domāts tikai par cipariem un kā
noturēt līdzsvaru amatu ziņā,
kā ieviest eiro un izpildīt Māstrichtas kritērijus, kas varbūt ir
svarīgi, bet nav tas, ar ko dzīvo
cilvēki, tad nevajag sūkstīties, ka
viena vai otra oligarcha cilvēki
gūst labus rezultātus.
Kā vērtējat kultūras ministres darbu, vai tas tiešām bija
ļoti profesionāls un pozitīvs,
un vai viņas demisijas pieprasījums bija vairāk polītisku iemeslu, nevis profesionālu trūkumu izraisīts?
Argumenti par neaizstājamo,
spožo un profesionālo vairāk

gan izskanēja attiecībā uz Operas direktoru Andreju Žagaru, ko
kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende bija atlaidusi. Mūs
saniknoja un lika domāt, cik
ļoti var mānīt cilvēkus, cik ilgi
var rādīt balto un teikt, ka tas ir
melns, un otrādi, bija tas, ka situācijā, kad vides un reģionālās
attīstības ministram vai iepriekšējam izglītības un zinātnes
ministram, veselības vai labklājības ministrei ir katastrofālas
attiecības ar nozari, teikt, ka
kultūras ministrei ir problēma
sastrādāties ar nozari un ka ministre ir atlaižama, ir cilvēku
muļķošana. Kultūras alianse,

nāti vērsties pret viņu publiski?
Es nedomāju, ka šie cilvēki ir
mūsu polītisko pretinieku uzpirkti, nekad tā neesmu domājis. Kultūras ministres opozicijā
allaž cilvēki ir bijuši saskaitāmi
uz vienas vai divu roku pirkstiem. Nevienas aktīvas amatpersonas darbību nekad visi nevērtēs vienādi. Reformas Operā ir
mēģinājis veikt katrs kultūras
ministrs, nevienam tas nav izdevies, jo nevienam nav pieticis
dūšas. Protams, reformām ir
opozicija, un ir cilvēki, kas to
neatbalsta. Jautājums ir - cik
kultūras nozares cilvēkiem ir
jāvēršas pret ministru, lai pa-

skaitliski lielākā organizācija,
kas apvieno kultūras organizācijas, kultūras jomas radošās savienības ne tikai mutvārdiem,
bet arī rakstveidā apliecināja,
ka beidzot ir izveidojusies situācija, kad ir sadarbība, ka ir izveidojusies komūnikācija, kuŗas
nekad iepriekš nav bijis, kultūras
izglītības iestādes, arī augstākās
izglītības, pauda atbalstu, beidzot bija izcīnīti līdzekļi budžetā, bija iespēja beidzot skaidri
atskaitīties par visiem valdības
deklarācijā noteiktajiem uzdevumiem un to izpildi, bet tika pateikts, ka ministre nespēj saprasties ar nozari...
Protams, es nebūtu objektīvs,
ja sacītu, ka kultūras ministres
darbā nav bijis problēmu, jo tādas ir katram ministram. Tomēr,
manuprāt, šīs problēmas pamatā
ir bijušas tēla veidošanā, nevis
pēc būtības. Atcerieties, ministrei tika pārmests gan svārku gaŗums, gan neveikla un neveiksmīga izteikšanās, komūnikācija
dažos jautājumos, nevis bija pārmetumi par lietas būtību. Situācijās, kad sākotnēji radās konflikti, – piemēram, ar kultūras
aliansi, tie vienmēr tika atrisināti, turklāt veiksmīgāk, nekā to
varēja gaidīt. Varu piekrist, ka
komūnikāciju ar sabiedrību vajadzēja uzlabot, bet manis minētos argumentus par labu
ministres darbam neviens tā arī
neatspēkoja. Lēmums vienas
dienas laikā – ministri atlaist,
mūsuprāt, bija nesamērīgs un
minētie argumenti atlaišanai
nebija īstais iemesls.
Vai domājat, ka režisors Alvis
Hermanis vai dzejniece Liāna
Langa tika speciāli noskaņoti
pret kultūras ministri un pieru-

nāktu demisiju? Pašlaik izskatās, ka daži cilvēki Ministru
prezidenta lēmumu ir ietekmējuši vairāk nekā kultūras nozares oficiālo un plašo organizāciju viedoklis. Mēs nesakām, ka
kultūras ministri atbalstīja visi
kultūras nozares cilvēki, tāda situācija nemaz nav iespējama. Šie
cilvēki aicināja ministri demisionēt pirms gada, viņi to darīja tagad, un es respektēju šos
cilvēkus un novērtēju viņu devumu kultūrā, bet, piedodiet,
nav iespējams iedomāties, ka
katrs šāds viedoklis ir absolūta
patiesība Latvijas kultūras laukā.
Vai tas nozīmē, ka centīsities
saglabāt bijušajai ministrei kādu amatu ministrijā?
Mums ir jārunā ar Žanetu
Jaunzemi-Grendi, man tādas
iespējas pēc viņas demisijas pagaidām nav bijis. Noteikti aicināšu bijušo kultūras ministri ar
savām zināšanām arī turpmāk
piedalīties gan partijas, gan arī
ministrijas darbā.
Jūsu ministrs Jānis Bordāns
ir publiski paudis, ka neredz
bijušo ministri amatā Kultūras ministrijā. Bordāna kungs,
protams, ir tieslietu ministrs
un pašlaik ir tikai kultūras ministra amata pienākumu veicējs, tomēr viņa nostāja acīm
redzami atšķiŗas no partijas
nostājas.
Tieslietu ministra amatā viņam nav jāredz oficiālā padomnieka vietā Žaneta JaunzemeGrende. Tas, ka bijušā ministre
būtu jāpiedāvā par padomnieci
tieslietu ministram – kultūras
ministra pienākumu veicējam,
ir kaut kur kuluāros radusies
bauma, tas vēl nav apspriests.
Pašlaik šis jautājums nav dienas

kārtībā. Tas, par ko mums ir
vienprātība ar Jāni Bordānu:
bijušās ministres zināšanas ir
nepieciešamas, bet tas konkrēti
vēl nav apspriests, un nav vienošanās, kādā veidā šīs zināšanas
izmantot.
No vēlētājiem nereti nākas
dzirdēt neizpratni, kāpēc plašsaziņas līdzekļos Nacionālo
apvienību visbiežāk pārstāv
Imants Parādnieks. Diemžēl
viņa reputācija dažādu personisku un arī biznesa darījumu pēc ir pretrunīga un bieži
vien nevairo atbalstu Nacionālajai apvienībai.
Ir personas, kas cilvēkus neatstāj vienaldzīgus, un Imants Parādnieks ir viens no tādiem polītiķiem. Tas nozīmē, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvji bieži
vien, dzenoties pēc reitingiem,
grib runāt ar cilvēkiem to, kas
rada emocijas – gan pozitīvas,
gan negātīvas, kur citāti ir spilgti
un reizēm arī provokātīvi. Viedokli bieži vaicā arī Jānim Iesalniekam, bet retāk to prasa Ilmāram Latkovskim vai Inārai
Mūrniecei. Tā nav partijas īpašā
polītka, tā ir mediju interese.
Mums nevienam nav aizliegts
individuāli runāt ar medijiem.
Mēs nevaram nevienam aizliegt
runāt.
Varbūt partijai tomēr ir vērts
vairāk padomāt par savu tēlu

putātu kandidātiem?
Mūsu prasības visos nozīmīgos amatos kandidātiem ir līdzīgas, tie ir četri kritēriji. Pirmkārt, tās ir spējas, kas nozīmē
gan konkrētās jomas kompetenci, gan spējas komūnicēt,
izturēt polītsko spiedienu. Otrkārt, reputācija, treškārt, ideoloģiskā saderība un, ceturtkārt,
spēja strādāt komandā.
Vai Eiroparlamenta deputātu kandidātiem nebūs papildu prasību?
Ļoti svarīga nozīme būs valodu prasmei, bet augstākās izglītības trūkums ir pieļaujams izņēmuma kārtā, ja cilvēks studē,
studijas vēl nav beidzis, bet ir
spējīgs cilvēks un var iekļauties
komandā.
Kā vērtējat kopīgu latviešu
partiju sarakstu 12. Saeimas
vēlēšanās, – vai tāds ir iespējams
un vajadzīgs?
Manuprāt, šādam pasākumam
būtu nozīme, ja koalicija būtu
vēl plašāka un tajā būtu arī zaļie
zemnieki. Pašreizējai koalicijai
nākamajās vēlēšanās iegūt pašreizējo rezultātu, trīs partijām
kopā saņemt balsu vairākumu
būs grūti. Tāpēc var gadīties,
ka tieši zaļo zemnieku savienība
būs tā, kas izšķirs, vai valda Saskaņas centrs vai pašreizējā koalicija. Mēs būtu ieinteresēti, lai
zaļie zemnieki tomēr būtu kopā

Mums ir izvēle – vai uz īsu laiku mēģināt, kā
aizpildīt tukšo vietu, un nogrimt kopā ar nepopulāru valdību vai vismaz cīnīties par pārmaiņām, lai šī valdība kļūtu populārāka, paveiktu kaut ko stratēģisku, kas vismaz iezīmē citu
attīstības virzienu Latvijas valstij. Ja tas neizdodas, tad ir iespējams organizēt jaunu centru,
ap ko sabiedrība gribētu pulcēties.

vēlētāju acīs un ko tā zaudē,
ļaujot pretrunīgi vērtētiem polītiķiem runāt partijas vārdā?
Jūs radāt man neērtu situāciju, jo man nākas runāt par
saviem kollēgām. Viena lieta ir
skaidra – mēs nebūsim aktieŗi, kādi mēs esam, tādi esam, mūsu
cilvēki runā pietiekami atklāti
un tā, kā runājamo saprot.
Ir skaidrs, ka Roberts Zīle
kandidēs nākamā gada Eiroparlamenta vēlēšanās. Kuŗi
Nacionālās apvienības biedri
vēl varētu būt šajā vēlēšanu
sarakstā?
Pašlaik mēs apzinām šos cilvēkus, bet saraksta vēl nav. Varu
apsolīt, ka savu sarakstu mēs
publiskosim pietiekami drīz,
bet šobrīd neko vairāk nevaru
pateikt. Iespējamiem kandidātiem ir paredzēti semināri, diezgan droši varu prognozēt, ka ar
pirmo numuru startēs Roberts
Zīle, viņš arī vadīs kampaņu.
Vai jums jau ir skaidrs, kādas būs prasības, kas tiks izvirzītas Eiroparlamenta de-

ar šo nosacīti valstiski orientēto
bloku. Šo aicinājumu mēs adresējam tām partijām, kas pašlaik
neformāli piedalās Satversmes
preambulas izstrādē. Nezinu, kā
beigsies šis ļoti svarīgais darbs,
bet kopdarbība un kopīgu virsvērtību atzīšana liek domāt, ka
teorētiski šāda koalicija būtu
iespējama. Saprotu, ka tas šķiet
nereāli, bet mēs nekautrējamies
izvirzīt mērķus, kas būtu labi,
bet šobrīd ir grūti sasniedzami.
Ja neizdosies sasniegt maksimumu, varbūt izdosies vismaz
pirms vēlēšanām jau vienoties
par kopīgu koaliciju pēc vēlēšanām.
Ekonomika ir svira, ar kuŗas
palīdzību var daudz uzcelt un
daudz nojaukt. Kas jūsuprāt
var palīdzēt Latvijai? Vai tā varētu būt pareiza ekonomiskā
polītka?
Domāju, ka pārliecība ir tā, kuŗas mums trūkst. Ja ir pārliecība
par sevi un valsti, mēs būsim
spēcīgāki. Ilgtermiņā mūs var pacelt izglītība un audzināšana.
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Jaunās mūzikas klausīšanās neprasa jaunas ausis
Ar mūziku ir
tieši tāpat kā ar
cilvēkiem. Laiku
pa laikam der noskaidrot attiecības. Gaŗais rudens
laiks ir tieši tam
piemērots. Kaut
gan mūzikālo attiecību pārbaude
ir visai sarežģīts un pat pretrunu
pilns process. Parasti saka: gaume
nosaka visu. Gaume var papildināties un, gadiem ejot, nedaudz
mainīties, tas saprotams, taču ko
ieteikt cilvēkam, kuŗa gaume ir
atkarīga galvenokārt no reklāmas piedāvājumiem? Mūsdienu
reklāma ir visuvarena, tā aizstāj
gadsimtos pieņemtās kristīgi humānās dzīves normas, jo spēj melus pārvērst „interpretācijās”, pareizāk sakot, puspatiesībās. Īpaši
Latvijā ziņģu banālitāte un bezgaumība, līdzīgi kā indīgie latvāņi, iekaŗo aizvien lielāku territoriju.
Dīvaini, bet profesionālos mūziķus - komponistus, diriģentus
tas maz uztrauc. Par to vairāk satraucas mākslinieki, dzejnieki,
režisori. „Vajag iegrožot komponistus, ziņģu maniakus, dziedā-

šanas šovu entuziastus!” laikrakstā Diena rakstīja pazīstamais režisors Alvis Hermanis. Ak vai!
Reakcija bija tik neganta, īpaši
tīmeklī, ka dažas klusās atbalsis
noslāpa „iemīļotā tautas žanra”
piekritēju rēcienos. Atteikties no
dziesmām, īpaši ar talanta piedevu sacerētām, nedomāju, kaut
gan pašam bieži nākas atmaskot sevī snobismu. Attiecību noskaidrošana ar mūziku, kas skan
mums apkārt, ir savā ziņā garīgā
profilakse. Nav vajadzīgas jaunas
ausis, jauns prāts. Vajadzīgs tikai
laiku pa laikam samērot savas
vājības, savu garīgo inerci ar savu
garīgo, emocionālo grandiozitāti,
kuŗa prasīties prasās pēc vārda.
Nesen klausījos latviešu komponista Pēteŗa Butāna koŗa kompoziciju Lux Aeternum (Debesu
gaisma). Šis nosaukums izmantots daudzu pasaules komponistu
rekviēmos (piemēram, V. A. Mocarta Rekviēmā, G. Ligeti Lux
Aeternum u.c.). Īpaši tuva radniecība bija saklausāma ar Ligeti
60. gados sacerēto darbu. Radniecība nav jānosoda, bet aizdomīgi likās pārāk atklātā Butāna
minētā ungāru avangardista mik-

rotonālā pakāpeniskā koŗa balsu
pieaudzēšana, tādējādi lēnām un
neatlaidīgi piepildot visu pirmo
daļu ar ciešu dažādu balsu
sablīvēšanu ceļā uz kulmināciju.
Pakāpeniski balsis izauž pamatīgu skaņu tepiķi. Jauki, hēdoniski, ausīm tīkami. Ja vēl to visu tur
uz gaŗum gaŗa vīru balsu vai sintezātora (?!) fona. Taču autoram
vajadzēja attālināties no Ligeti
1963. gada zviedru radio pasūtinātā Rekviēma tīšas replikas. Mēs
parasti atspeŗamies no iemīļotiem autoriem un cenšamies,
ejot savu ceļu, pateikt ko citu,
jaunu. Taču šoreiz Pēteris Butāns,
vīrs nu jau vairs ne pirmā jaunības plaukumā, tik ļoti bija aizrāvies ar Ligeti chrestomatiskajiem „sabiezinājumiem”, ka cerēja
šo opusu piedāvāt 21. gadsimta
klausītājiem. Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā diemžēl uz to
uzķērās. Acīmredzot Ligeti mūzika diriģentam nebija pazīstama. Vai varbūt te bija kārtējā
postmodernā rotaļa balināt avangarda laika mūzikas sasniegumus, atsildīt konkrēto darbu nedaudz citā mērcē.
Kā apliecinājums ir sekojošā

nākamā daļa krievu valodā, tipizētā bizantiskās pareizticīgās
baznīcas dziedājuma garā. Tā nostiprināja sitaminstrumentu un
sintezātora zvanveida skaņu kaskādes. Efektīgi, bet kādēļ? Kādēļ
koķetēšana ar citiem kultūras
kodiem? Pēc quasi Ligeti stila
kontemplācijas pareizticīgās mūzikas klātiene man atgādināja
baķuškas svētītā ūdens bļodas
saturu uz manas galvas. Iepriekšējā noskaņa tika teicami nomazgāta, bet jaunā neveidojās.
Komponista pārāk krasa un agresīva izrīcība ar nabaga klausītāju. Un atkal. Pēteris Butāns nevis ar šo mūziku grib pateikt ko
savu, svarīgu, ko citādi pateikt
nevar, bet rotaļājas. Rotaļai vajadzēja likt klausītājam atsacīties
no saviem priekšstatiem par
dzīves kārtību, revidēt to visu un
piedāvāt... Jā! Ko komponists Pēteris Butāns no Tukuma vēlas
man piedāvāt? Banālās, naīvās
sintezātora skaņas, koŗa skandētās akordu virknes, kuŗas visai
maz uzvedina uz domām par laika bezgalību un pašu īso atmiņu? Dzidrās koŗa solistu balsis
mijās un klājās cita uz citas

ilgstošās skaņu vīzijās.
Taču – atkal tas viss kaut kad
agrāk dzirdēts. Kur un kad, tas
nav svarīgi, jo ziņģes mums noīsinājušas atmiņu pieredzi. Ziņģei nav tradiciju, jo ziņģes dzimst
un mirst ātrāk par jebkuŗu tradiciju. Ziņģe fokusē mūs uz šī
brīža eksistenci, tai nav svarīga
ne pagātne, ne nākotne. Tai nav
svarīgas arī citas ausis, jo liesās
dziesmiņas cilvēki bieži radināti
uztvert ar citām sava ķermeņa
vietām. Ausis tiek atstātas mobilajiem tālruņiem, lai noskaidrotu, kuŗā vietā vēl varētu paspēt
kaut ko noķert. Prāts, intelekts,
emociju daudzums, kas mums
katram ir mērījams ar mūža gaŗumu, tiek atlikti malā. Izklaidēsimies! Tad vieglāk būs pieņemt
kārtējo postmoderno vakardienas ēdmaņu.
Lūdzu manus lasītājus neuztvert šīs pārdomas par absolūto
Latvijas mūzikas stāvokļa raksturojumu. Tā ir tikai mana pilsoniskā reakcija uz parādībām, kas
dzīvo un eksistē kaut kur ārpus
manis. Taču ar to visu esmu cieši
saistīts kā ar garīgu nabassaiti.
Pauls Dambis

Drīz viņiem piebiedrojas Džims Pēteris Gaudiņš. Un tad klāt ir
straujais Finbārs – Egons Dombrovskis – kopā ar savu paziņu
Valeriju, kuŗas lomā manis redzētajā izrādē dzīvoja Vita Vārpiņa. Pats interesantākais ir tas,
ka lugā nav nekāda strauja sižeta, un arī izrādē tāda nav. Katrs
no atnākušajiem viesiem atstāsta
kādu piedzīvotu epizodu, tad it
kā nejauši kāda piedzīvotā epi-

des režisors Dž. Džilindžers.
Neparasta ir Nila Labuta luga,
neparasta arī pati izrāde. Tās
darbībā ievijas dažādi deju elementi, ko iestudējusi Inga Krasovska, un var priecāties par
Dailes jaunās paaudzes teicamo
dejotprasmi. Reizumis izrādē atskan arī pa dziesmai, darbības
gaitā iejaucas starpainas jeb performances. Izrādē īpaši izceļas
viens no jaunās paaudzes aktieŗiem Gints Andžāns: daudzveidīgs, teicams dejotājs, dziedātājs
un – tēla veidotājs. Interesanti,
ka patiesu atraisītību un brīvības izjūtu iemantojusi Ilze Ķuzule-Skrastiņa Evas lomā. Prieku
sagādā vienmēr jaukā Dārta
Daneviča - Dženija. No izrādes
staro enerģija un spēlesprieks.
Izrāde kopumā atgādina tādu
kā bagātīgu kokteili, bet vai tā
pārliecina? Uz šo jautājumu atbildēt grūtāk, tāpat grūti sacīt,
par ko ir šī izrāde. Par trakulībām – jā, taču sižeta pavediens
pavisam vāji vijas kopā ar iezīmēto stāstu par to, kā skaista
meitene savā labā nejauki izmanto vīriešus. Tāda ir Eva, kas
izliekas mīlam Ādamu, ko tēlo
Artūrs Dīcis, taču viņš jaunajai
dāmai vajadzīgs tik vien, lai viņa
pakāptos pa karjēras kāpnēm.
Režisors par daudz uzmanības
un laika veltī atsevišķu ainu un
norišu izspēlei, līdz tās sāk apnikt. Piemēram, Ādams un Filips
sastrīdas un putu vannā mērojas
spēkiem. Vienu brīdi tas ir interesanti, taču atkal par ilgu. Tādi
epizodi ir vairāki. Izrāde katrā
ziņā ir spilgta, kā jau teicu, –
patiešām trakulīga, bet kas no
tās paliek pāri?
Ar šo izrādi tiešām sākās rudens – izrādi skatījos 22. septembrī. Kad devos mājup, lija
negants lietus, labi, ka lietussargs
bija līdzi.

Rudens klāt!
Vai daudzi mūsu lasītāji gaida
rudeni? – Nez vai!
Vismaz Latvijā tā
ir: siltās, saulainās
septembŗa sākuma dienas palikušas vakardienā,
cukurzirņi jau sen kā noēsti, pašu
dārza gurķi – arī, gladiolas noziedējušas, tikai asteres vēl priecē
skatienu, un – jā, pa kādam miķelītim sāk ziedēt. Tomēr, un tomēr – es gaidu rudeni, jo tad, par
spīti tumšajiem vakariem, sākas
it kā jauna diena: priekškaŗu veŗ
atkal teātŗi, sākusies jauna sezona. Un šogad – tā kā ar skubu, kā
ar joni abi lielie Rīgas teātŗi
gandrīz vienlaikus skatītājus aicināja – katrs ar trim! – pirmizrādēm. Visas noskatīties uzreiz
nav iespējams, tāpēc šodien varēšu pastāstīt tikai par dažiem iespaidiem.
Patiesu prieku man sagādāja
tikšanās Nacionālajā teātrī ar
drāmatiķi Raimondu Staprānu,
abi ar kundzi viņi bija ieradušies
noskatīties izrādi „… bagātā kundze”, kas veidota pēc Andreja
Upīša darbu motīviem. Gan jau
Staprāns par saviem iespaidiem
pastāstīs pats. Tajā pašā vakarā
Nacionālā teātŗa mazajās zālēs
notika vēl divas izrādes – Regnāra Vaivara veidotā kamerzāles
izrāde „Titaniks” un Dāvja Auškāpa iestudētā J. Griškoveca luga
„Satisfakcija”. Tajā pašā vakarā
saņēmu arī tādu kā sezonas repertuāra sarakstu: no tā var pat
apmulst, jo sarakstā minēti vairāk nekā četrdesmit iestudējumi,
protams, visās trijās zālēs. Tātad –
ja atbraucat Rīgā – Nacionālajā
teātrī būs ko skatīties!
Arī Dailes teātrī sezona sākās
ar trim pirmizrādēm – lielajā zālē pirmizrādi piedzīvoja Nīla
Labuta luga „Šeipings”, mazajā –
Konora Makfērsona „Slazdā” un
kamerzālē – Rasas Bugavičutes

viencēliens „Biedre Zariņa”.
Neesmu paguvis vēl apskatīt
Dāvja Auškāpa pirmo režijas
darbu Nacionālajā teātrī „Satisfakcija”, un tomēr gribas ticēt, ka
viņā mājo divu izcilu dzimtu –
Pētersonu un Auškāpu – genas.
Aizgāju arī uz otra iesācēja, žurnālista Dmitrija Petrenko režijas
pirmizrādi –viencēlienu „Biedre
Zariņa”. Petrenko ir zinīgs, inteliģents žurnālists, bet teātŗa
mākslā speŗ pirmos soļus, un
īsta atspēriena iespēju nedod
Bugavičutes ludziņa, kas vēstī
par kādu vecīgu kundzi, kuŗa padomju laikos ieņēmusi nozīmīgus posteņus, saņēmusi dažādus
ordeņus, bet laiks ritējis uz priekšu, daudz kas viņas atmiņā jūk,
taču biedre Zariņa atceras laiku,
kad varēja komandēt. Nekas šajā
ludziņā un izrādē uz priekšu nevirzījās, pēc būtības nekas tajā
nenotiek, tik vien mums atgādina, ka ir tādi veci cilvēki, kas
vēl joprojām dzīvo pagātnes rožaino iespaidu garā.
Ieguvums no šīs izrādes ir visai
mazs, piedevām režisors nav
pratis palīdzēt aktieŗiem tikt galā ar lomu risinājumu. Veco padomju laiku aizstāvi Zariņu tēlo
Olga Dreģe. Vienmēr esmu viņu
pazinis kā jaunu dāmu, nu viņai
pirmo reizi nākas tēlot veceni,
un to Dreģe dara pārliecinoši,
tikai žēl, ka vienveidīgā ludziņa
nedod aktrisei iespēju plašāk izmantot savu bagātīgo krāsu paleti. Samākslota izrādē ir jaunā,
talantīgā aktrise Inita Dzelme,
šoreiz - neveikla meitene. Un izrāde pati arī ir neveikla. Tās pamatdomu pasaka priekšā scēnografija: izrāde risinās tādā kā būrī. Saprotams, ka ir cilvēki, kas
joprojām dzīvo tādā kā pagātnes
būrī, no kuŗa nespēj izlauzties.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja cita pirmizrāde Dailes teātrī - īru rakstnieka Konora Makfērsona luga „Aizsprosts”, kam

bija likts virsraksts „Slazdā”. Iespējams, ka mūsu lasītāji Makfērsona lugas ārvalstu teātŗos
jau ir skatījušies, bet mums tā
bija jaunatklāsme. Lugu iestudējis Latvijā nu jau gluži labi
pazīstamais britu režisors Jans
Villems van den Boss. Izrāde
„Slazdā” pilnīgi paņēma savā varā, - tā ir viena no vislabākajām
pēdējā laikā redzētajām izrādēm.

Inga Misāne un Līga Liepiņa Emmas un viņas mātes lomā
Nacionālā teātŗa izrādē “...bagātā kundze”

Lugas darbība rit kādā lauku
krodziņā Īrijas rietumos, uz skatuves ieraugām parastu telpu ar
bāra leti, dažiem vienkāršiem
galdiņiem un krēsliem, un drīz
rodas sajūta, ka arī es labprāt
tur iegrieztos, ne jau lai baudītu
kausu alus vai glāzi stiprāka dzēriena, bet lai būtu kopā ar šī attālā nostūŗa vienkāršajiem cilvēkiem, kas iegriežas krodziņā, lai
satiktu sava pagasta cilvēkus, parunātos un „izkratītu” sirdi, jo ir
nelāgi, ja dzīvei pāri slejas vientulības lāsts. Aiz letes saimnieko
Brendans – mūsu iecienītais aktieris Artūrs Skrastiņš. Krodziņā
tiekamies ar Džeku - Juri Žagaru.

zoda pavedienu sāk šķetināt cits,
un atkal dzīvojam līdzi viņa
stāstam. Man patiesi uznāca vēlme būt šo cilvēku vidū – tik īsti
un patiesi viņi bija, lai gan man
dzīves pūrā nav tik aizraujošu
stāstu kā viņiem. Man šī izrāde
atgādināja, ka savās pārdomās,
izjūtās, situācijās bieži nonākam
tādā kā slazdā.
Mani gan gaidīja vēl viens
slazds – bija vēlreiz jādodas uz
Daili, kas sola vēl vienu izrādi.
Pirmizrāde – kā lai neaiziet!
Turklāt pprogrammā minēts, ka
tā būs „traka izrāde” ar nosaukumu „Šeipings”. ASV tai bijis
virsraksts „Lietu modelis”. Izrā-

Viktors Hausmanis
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Jauni vēderprieki Rīgas Rados un Draugos
Saruna ar HE’s restorāna šefpavāru Heinrichu Erhardu
Gastronomiskas un žurnālistiskas intereses dzīta, šajās dienās
iegriezos pusdienot jaunajā viesnīcas Radi un Draugi restorānā
HE’s jeb Heinricha Erharda, tātad – tavā restorānā. Pasūtināju
zandartu (Latvijā zvejotu!) ar dažādām pupiņām. Ēdiens bija tieši
tāds, kādu „parakstītu” profesionāls uztura konsultants, - pareizi
sabalansēts, garšīgs un smuki noformēts arī. Vai esi nolīdzis uztura konsultantu?
H.E. Neesmu vis, pats izdomāju
receptes. Paskaties uz mani! (Heinrichs ir apskaužami slaids un vingrs
jauns vīrietis. – L.K.) Un nenoliegsi,
ka tāds izskatās cilvēks, kas ēd sabalansēti. Tiešām domāju par to,
ko ēdu. Un pareizu uzturu piedāvāju arī saviem klientiem. Senie,
gudrie taču rakstīja, ka nedrīkst
„smagi” ēst – nelietoja treknu pārtiku, lai netērētu enerģiju. To izmantoja domāšanai, izziņai, filozofijai. Ja ēdam treknu ēdienu, tērējam enerģiju, esam noguruši, gausi,
vai ne? Ēdienam ir jābūt tādam,
kas pacilā prātu, cilvēkam pēc maltītes jājūtas viegli, priecīgi. Uzturam jābūt kvalitātīvam, lai arī dzīve būtu kvalitātīva.
Bet Latvijā augstu novērtētais
uzturzinātnieks, gastrologs, profesors Anatolijs Danilāns saka –
„speķītim ar’ nav nekādas vainas”. Un uz tava piedāvātā zandarta atradās trīs „cauraudzīša”
šķēlītes...
Speķītim tiešām nav nekādas
vainas, ja vien tas ir labi sagatavots.
Mēs savā virtuvē to speķīti taisām
no cūkas krūtiņas, ko paši esam

lēnām kūpinājuši, turklāt zinot, kā
cūka barota. Var jau arī to speķīti
nolikt malā un neēst – kā katram
patīk. Speķis ietilpst latviešu tradicionālajā virtuvē, un arī tautas tradicijas ēdienā es cenšos ievērot, –
kad gaileņu laiks, ēdienkartē būs
gailenes, kad rabarberi – būs rabarberi. Un zivis no Latvijas ezeriem un upēm.
Esmu uzaudzis lauku mājās Neretā, un mana vecmāmiņa bija
„kaucmindiete”. Tātad – ēšanas
tradicijas un kultūra mūsu mājās
tika stingri ievērotas. Vecmāmiņa
gatavoja tieši lieliski! Bet man pat
prātā nenāca, ka varētu kļūt par
pavāru. Īstenībā ēdiena gatavošana
man nemaz nepatika un nebija
prātā. Domāju, ka varētu būt, piemēram, jurists... Taču gadu gaitā
sapratu, ka cilvēkam ir jādara tas,
kas vislabāk padodas. Un es kļuvu
par pavāru.
Kā tad nonāci pie šādas pārliecības?
Pēc mācībām mana pirmā darbavieta bija viesnīcas Grand Palace
restorānā pie šefpavāra Anda Andersona. Tieši viņš man ierādīja,
ka ēdiens ir jāgatavo ar mīlestību,
aizrāvīgi. Šajos gados sapratu, ka
gribu būt labs pavārs, ka es to varu. Esmu strādājis arī pie Elmāra
Taņņa. Un tad aizbraucu uz Ameriku, Ņujorkā strādāju Daniel’s restorānā, kuŗam piešķirtas trīs Michelin zvaigznes, – ekskluzīvā restorānā, kas piedāvā izmeklētu, dabisku ēdienu...
...un, atbraucis mājās, Rīgā, atvēri restorānu Botanica, kas savulaik bija ļoti populārs (Anto-

nijas un Elizabetes ielas stūrī –
L.K.). Kur tas palika?
Tas ir „iesaldēts” projekts, kas
varbūt atdzims citā vietā un veidolā.
Tavos restorāns ir ļoti „īsa”
ēdienkarte – pāris ēdienu no zivs
un pāris no gaļas. Kāpēc?
Biju pirmais Rīgā, kas sāka praktizēt šo „īso” ēdienkarti, un kollēgas man teica, ka esmu traks...
Taču mana „filozofija” ir – jo mazāk
ēdienu, jo ātrāka produktu aprite,
tātad viss ir nepārprotami svaigs.
Tā ir tā sauktā „gurmetu”, nevis
„gurmanu” ēdienkarte, proti, cilvēki izvēlas attiecīgo restorānu,
lai ēstu noteiktu „firmas” ēdienu.
Šo ēdienu pamatā ir arī sezonas
raksturs. Turklāt ēdiens nav „sarežģīts” – tā sastāvā ir ne vairāk kā
četri komponenti. Manā ieskatā
ēdienam jābūt pēc iespējas vienkāršam, „atklātam”. Nu, varbūt, izņemot boršču, kur atkarībā no tā,
vai virums ir veģetārs vai ne, ir
vairāk sastāvdaļu. Bet nekas vairāk
par bietēm un citiem dārzeņiem
jau ne. Tā var izcelt to īsto garšu.
Vai Radu un Draugu viesi jau
ir tavu „filozofiju” novērtējuši?
Par restorāna kvalitāti nevar
spriest pēc tik neilga laika – jāpaiet
vismaz pusgadam, gadam. Taču
jau tagad ir savs cienītāju pulciņš,
kas labi novērtē to, ko es piedāvāju. Un man saka – es atbraukšu
oktobrī, un man, lūdzu, nepiedāvā
to un to, jo es to neēdu, bet labāk
ēdu... Es atcerēšos.
Vai tu, tāpat kā Mārtiņš Rītiņš,
ej restorāna zālē un runājies ar
viesiem, ielej vīnu?

Heinrichs Erhards

Cenšos. Man patīk runāties ar
viesiem, apkalpot. Taču šobrīd vēl
nepietiek laika. Restorāns ir kā vilciens „jānoliek uz sliedēm”, un es
esmu lokomotīves vadītājs. Vairāk
šobrīd strādāju virtuvē.
Īstenībā – divās virtuvēs, jo tev
taču ir vēl viena ēdināšanas
iestāde – bistro „Priedaine” Strēlnieku ielā, Rīgas „klusajā centrā”,
kur daudz biroju, iestāžu, vēstniecību. Un „Priedainē” ir citāda
„filozofija” – tur viesi nāk paēst
kārtīgas brokastis un pusdienas,
daudz nedomājot par kalorijām
un noformējumu.
Un arī šeit cenšos piedāvāt tradicionālus latviešu ēdienus atbil-

stīgi sezonai. Tas ir bistro, Rados un
Draugos ir restorāns. Starp citu,
„Priedaines” vārds nāk no Amerikas – tā sauc vietu netālu no Ņudžersijas, kur atrodas aktīvs Latviešu centrs. Man ļoti patika šī vieta
un cilvēki, ko tur satiku, tāpēc devu
šo vārdu savam bistro.
„Priedaine” atrodas netālu no
Laika un Brīvās Latvijas redakcijas,
steidzīgam un izsalkušam viesim
īsti pa rokai. Bet, ja gribas vakarēt
Vecrīgas romantikā, – laipni lūgti
tepat, Rados un Draugos, kur esat
apmetušies.
Heinricha ēdamvietās mielojās
Ligita Kovtuna

Viņa mājas tagad ir Latvijā
Piedzimis un uzaudzis Aldis ir
Austrālijā, Pertā, vienā no ceļotājiem mazāk zināmajām pilsētām.
Taču, kuŗš kaut reizi tur bijis,
uzskata to par saulaināko šīs valsts
pilsētu. Perta esot īsta pērle. Aldim
tomēr vairāk patīk Eiropa. Ne
jau velti pārcēlies uz dzīvi Latvijā.
Lai gan tam bijuši arī visnotaļ romantiski iemesli. No Bernšteinu
ģimenes viņš vienīgais ir pārcēlies
uz savu vecāku dzimteni.
Pirms pārcelšanās uz patstāvīgu dzīvi Aldis Latvijā bijis vairākkārt. Pirmo reizi – pārmaiņu laikā.
Un tad pavadījis šeit vairākus
mēnešus. Vēlāk sācis braukt gandrīz ik pa diviem gadiem. Latvijā
iepazinies ar Dagniju, un tas bijis
viens no galvenajiem iemesliem,
lai pārceltos te uz pastāvīgu dzīvi.
Novembrī būs jau septiņi gadi,
kopš Aldis dzīvo Rīgā un, var sacīt, te stabili iesakņojies. Ar Dagniju izveidota ģimene, kuŗā aug
sešgadīga meita Matilde. Dagnija
Āgenskalna sākumskolā māca vācu valodu. Matilde iet bērnudārzā.
Vai, pārceļoties uz pastāvīgu
dzīvi Latvijā, nemulsināja fakts,
ka daudzi cilvēki no Latvijas brauc
peļņā uz citām valstīm? Aldis atbild noraidoši. Turklāt toreiz šī
prombraukšana vēl neesot bijusi
tik izteikta. Latvijā Aldim ir interesants darbs, kas saistīts ar biotechnoloģiju lauksaimniecībā.
Vairākus gadus viņam bijusi sadarbība ar kollēgu Anglijā, kuŗš

Foto no Bernšteinu ģimenes personiskā archīva

Ar Aldi Bernšteinu tikās Armīda Priedīte

Aldis Bernšteins

ieviesis jaunu technoloģiju. Taču
pēc profesijas Aldis ir masieris.
Vai Latvijā iespējams izmantot šīs
savas profesionālās zināšanas?
„Ne sevišķi bieži,” viņš saka. „Turklāt, lai piepelnītos, pa laikam ir
jāpastrādā arī kaut kur citur. Pagājušā gadā kādu laiciņu strādāju
celtniecībā – krāsoju un veicu citus darbus.”
Pēc Austrālijas Aldis neilgojas
un pārcelšanos uz dzīvi Latvijā

nenožēlo. Vienīgi pietrūkstot labākā drauga Ādama (kas gan nav
latvietis), ar kuŗu savulaik apēduši pudu sāls. Sadraudzējušies,
mācoties teātŗa mākslas skolā.
Turklāt abiem bijusi liela kopīga
mīlestība – ēst gatavošana. Pirms
Ziemsvētkiem viņiem allaž bijis
ļoti daudz darba. Gan dāvanu sarūpēšana draugiem, gan dažādu
ēdienu gatavošana. Aldis stāsta,
ka viņš gatavojot ēst arī šeit, Lat-

vijā. Ģimenē Aldis ir galvenais
pavārs un gādā, lai abas ģimenes
dāmas būtu labi aprūpētas. Kas
Aldim pašam vislabāk garšo?
„Tas ir ļoti grūts jautājums,” viņš
saka. „Man garšo ne tikai latviešu
ēdieni. Mūsu ģimenes ēdienkarte
ir daudznacionāla.”.
Kad vaicāju, vai Aldis vēlētos,
lai vecāki un brālis arī pārceļas uz
Latviju, viņš atbild, ka tas neesot
reāli. Vecākiem dzīve lielā mērā
saistīta ar Austrāliju. Taču katru
vasaru viņi vairākus mēnešus pavadot Latvijā. Savukārt brālis pārcēlies uz dzīvi Anglijā, Mančesterā.
„Pirms mēneša ar Dagniju un
Matildi bijām pie viņa ciemos.
Austrālijā gan viņas nav bijušas.
Tā kā Austrālijas atklāšana manām dāmām vēl ir priekšā.” Pārceļoties uz dzīvi Latvijā, Aldis esot
bažījies, kā panesīs šejienes ziemas. Taču bažas bijušas veltīgas.
„Man loti patīk ziema Latvijā,”
viņš saka. „Patīk minus piecpadsmit gradi un vēl zemāka temperātūra. Tad gaiss ir tik svaigs! Protams, patīk arī karstums, taču ne
sutīgs. Rietumaustrālijā man patika turienes sausais karstums. Tas
ir viegls.”
Mazajai Matildei intervija ar tēti
bija interesants notikums, kuŗā
viņa vēlējās būt klāt. Meitene ir
ļoti komūnikabla un izdarīga. Ar
izteiktu fantaziju. Vienmēr prot
atrast nodarbošanos un iesaista
tajā arī citus. Labi zīmē. Labprāt
klausās klasisko mūziku. No lite-

rārajiem varoņiem patlabam sevišķi mīļa esot Mērija Popinsa.
Matilde ir arī ļoti saimnieciska un
lepojas, ka protot pagatavot dārzeņu salātus un rasolu. Nākamgad
viņa sāks mācīties Āgenskalna sākumskolā, kuŗā strādā mamma.
Vecāki cer, ka meita labi apgūs
vācu valodu.
Aldim patīk Latvijas daba, meži.
Bet vai kaut kas te arī nepatīk?
„Daudz ko es labprāt vēlētos mainīt,” viņš saka. „Man nepatīk birokratija. Un nepatīk tas, ka polītiķi domā tikai paši par sevi. Pieņemot kādu lēmumu, viņi vairāk
skatās uz cipariem, nedomājot
par to, ka aiz cipariem ir cilvēki.
Un ar savu rīcību viņi ietekmē
šos cilvēkus, viņu dzīvi. Man nepatīk arī tas, ka Latvijā daudziem
ir ļoti mazas algas. Arī bērnudārza audzinātājām, kas audzina
Latvijas nākotnes cilvēkus.”
Aldim rūp arī zinātnieku stāvoklis Latvijā. Organiskās sintezes
institūtā tiek radītas efektīvas zāles, taču zinātnieki savus izgudrojumus spiesti pārdot ārzemju firmām. „Bet nauda par izstrādājumiem varētu palikt Latvijā, ja
vien valdība būtu ieinteresēta zinātniekus atbalstīt. Un varētu veidoties eksportspējīgs bizness.”
Un tomēr Aldim Latvijā patīk.
Pat ar visām daudzajām nebūšanām. Te viņš ir iesakņojies. Un
te ir viņa Mājas.
Armīda Priedīte
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Atceroties 1944. gada septembŗa
kaujas pie Mores
Ik gadu septembŗa pēdējā sestdienā Latvijā godina un atceras
Mores kauju varoņus. Šogad no
Anglijas Latvijā bija ieradies toreizējo nežēlīgo kauju dalībnieks, 19.
divīzijas 44. pulka 3. rotas vada komandieris leitnants Paulis Vanags ar nodomu aizbraukt uz Mori un
apskatīt seno kauju vietas. Diemžēl
dienu pirms paredzētā saieta viņam bija jālido atpakaļ uz Angliju.
Studentu korporācijas Ventonija biedrs filistrs Arturs Hartmanis
ar tēvu Matīsu šoruden izpildīja
viņa lūgumu godināt kritušos cīņu
biedrus un aizveda Pauli uz Mori.
Braucienā piedalījos arī es, lai tuvāk iepazītos un dalītos pārdomās
ar tiešo kauju virsnieku, kas ievainots vadīja savu vadu Mores kauju epicentrā pie „Mazratniekiem”.
Esmu šo kauju dalībnieks.
Pirmā pieturas vieta bija Mores
kaujā 117 kritušo kaŗavīru brāļu
kapi pie Roznēnu ozola, kur P. Vanags meklēja sava vada kritušo kaŗavīru uzvārdus. Pagājis daudz gadu. Daudz arī aizmirsts. Ziediem
greznojām atjaunoto pieminekli,
ko mūsu nelabvēļi 1990. gada 5. decembrī uzspridzināja kopā ar četriem citiem pieminekļiem Latvijā.
Uzposts un ziediem rotāts, mūs
sagaidīja Mores Kauju mūzejs. Pie
daudzajiem ekssponātiem un kartēm plašu informāciju sniedza
un interesantus faktus atcerējās viesis no Anglijas. Noskaidrojās patiesība par leģendāro tanku, par
triecienlielgabalu ar mirušo vācu
kaŗavīru grupu uz tā, kas piebraucis netālu no viņu ierakumiem.

2

3

4

Daugavpili 25.-26. septembrī apmeklēja Īrijas ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks Latvijā Aidans Kirvans (Aidan Kirwan). Vizīte sākās Daugavpils universitātē (DU), kur diplomāts iepazinās ar
augstskolas zinātnisko potenciālu un nolasīja lekciju par Īrijas prezidentūru ES. Skāra arī Latvijai aktuālo reemigrācijas plānu. Vēstnieka
ieskatā Latvijai jāspēj izmantot aizbraukušo cilvēku iegūto pieredzi
un potenciālu. Arī Īrija tam ir gājusi cauri un spējusi šo problēmu
atrisināt.
Pie pieminekļa Mores kauju varoņiem

Pēc mašīnpistoļu kārtas tanks atpakaļgaitā paslēpies netālajā mežiņā. Vēlāk tuvojies cilvēks vācu armijas lietusmētelī, to nošāvuši, jo
bijis redzams, ka zem aizsega paslēpies ienaidnieks. Ar prettriecieniem atvairīti neskaitāmi ienaidnieka uzbrukumi.
Šodien velti meklēt „Mazratnieku” drupas. Viss iznīcināts. Aizbērti ierakumi ar kritušajiem abu
armiju kaŗavīriem. Velti meklēt
bunkuru un ložmetēju ligzdu toreizējās atrašanās vietas. Netālu ganās melnraibās govis, kas ar interesi noskatās atnācējos.
Tālāk dodamies pie pieminekļa
Mores aizstāvjiem, kuŗi izglāba
vācu 8. armiju no ielenkuma un
nodrošināja iespēju daudziem bēgļiem rast patvērumu svešumā. Piemiņas parkā ir memoriāls ar krus-
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Līmeniski. 1. Stingri vīta zīda
aukliņa, ko lieto tērpu rotāšanai.
4. Nosodāms notikums, rīcība.
10. Sievietes vārds (okt.). 11. Lakstaugs, ko audzē šķiedras un eļļas
ieguvei. 12. Ezers R-Kanadā. 14.
Priekšmets diega uztīšanai. 15.
Publiska (kā) demonstrēšana un
vērtēšana. 16. Šķidrums, kas cirkulē mugurkaulnieku limfatiskajā sistēmā. 20. Sarežģīts, risināms
uzdevums. 21. Naktssveču dzimtas augs. 24. Tāds, kas iegūts at-

tu, kas veltīts Mores kaujās 186
kritušo un pazudušo piemiņai. Netālu atrodas virsleitnanta Rolanda
Kovtuņenko 1. rotas ierakumi, kas
saglabājušies un daļēji atjaunoti.
Mūs, tāpat kā viesi no Anglijas,
priecē lielais darbs un rūpes, kas
izveidojušas Mores cīnītāju varonībai veltītu atceres un piemiņas
kompleksu, kuŗu var rādīt interesentiem plašajā pasaulē. Šķiroties
novēlam Paulim Vanagam veselību
un ilgu mūžu, lai citu gadu varētu
atbraukt un tikies vēl ar citiem bijušiem kauju biedriem tieši Mores
kauju atceres dienā - septembŗa pēdējā sestdienā.
Mores kauju dalībnieks
Aldis Hartmanis,
19.div. Artilerijas pulka 3. diviziona 7. baterijas kaŗavīrs

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

8
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Daugavpilī 23. septembrī atklāja Latvijas Nacionālā vēstures
mūzeja izveidoto ceļojošo izstādi „Ceļā uz Latvijas brīvību”, kas
veltīta Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai. Oktobrī un novembrī
izstāde ceļos uz citām Latvijas pilsētām.
AS „Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinājusi mācību stipendiju konkursu. Stipendijas tiks piešķirtas vides, komūnikācijas, dabas aizsardzības, ģeografisko informācijas sistēmu un citu ar meža
apsaimniekošanu saistītu jomu augstskolu studentiem. Īpašas stipendijas saņems Ogres Valsts meža technikuma izcilākie audzēkņi,
topošie mežsaimniecības techniķi, meža technikas operātori un
mechaniķi. 1. kursa audzēkņiem piešķiŗ veicināšanas stipendijas, kas
tiek izmaksātas mācību gada 2. sēmestrī.

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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bilstīgi darbam, nopelniem. 25.
Ļaunais gars latviešu mītos. 27.
Transportlīdzekļa brauciens no
maršruta viena punkta līdz otram. 29. Blāvs, nespodrs. 30.
Tāds, kam ir mazs slīpums. 34.
Augsts tornis pie mošejas. 36.
Audummalas. 37. Bišu kāpuri.
38. Masu skatu dalībnieks. 39.
Tradicionāla rīcības, izturēšanās
kārtība.
Stateniski. 1. Šķidrums, kam
ir augsts alkohola saturs. 2. Ienā-

kumu un izdevumu iepriekšējs
aprēķins. 3. Aušanas piederums.
5. Šķidrs saldais ēdiens no svaigiem un žāvētiem augļiem. 6.
Ātrs, veikls. 7. Droši vien, iespējams. 8. Saņemta nauda vai materiālas vērtības. 9. Lietus periods.
13. Algots kaŗavīrs. 17. Pārbaudījums mācību iestādē. 18. Labības noliktava. 19. Pēriens. 22.
Stieple ar vairākiem apgriezieniem ap centru. 23. Pie virsdegunes piestiprināmas brilles. 26.
Izjaukt iepriekšējo kārtību. 28.
Importēt. 31. Eksāmenu laiks
augstākajās mācību iestādēs. 32.
Transportlīdzekļi (kā) pārvietošanai vertikālā virzienā. 33. Saldūdens zivis. 35. Galvas daļa.
Krustvārdu mīklas (BL Nr.
36) atrisinājums
Līmeniski. 1. Birkerts. 5.
Stenders. 11. Lielvārde. 12. Stabu. 13. Asums. 14. Spiestuve. 15.
Dziesmas. 19. Saskatīt. 22.
Kroplis. 23. Komanda. 26. Kristaps. 29. Slaistīt. 33. Neredzēts.
35. Sērga. 36. Āzēja. 37. Horvātija.
38. Smaganas. 39. Estētika.
Stateniski. 1. Biljards. 2. Rietumi. 3. Elvis. 4. Torpēda. 6. Turaida. 7. Nasks. 8. Evakuēt. 9.
Students. 10. Veiss. 16. Ezops. 17.
Milda. 18. Sesks. 19. Sekas. 20.
Summa. 21. Aknas. 24. Skandāls. 25. Atvasara. 27. Izraēla. 28.
Prēmija. 30. Liberts. 31. Termiņi.
32. Psihe. 34. Dvaša. 35. Skādē.

Rēzeknē no 25. līdz 28. septembrim notika Lietuvas kino dienas. To atklāšanā pilsētas Kultūras namā piedalījās Lietuvas Republikas vēstnieks Ričards Degutis. Lietuva ar 1. jūliju ir Eiropas
Savienības Padomes prezidējošā valsts. Kino dienās varēja noskatīties astoņas lietuviešu spēlfilmas. Lietuvas kino dienu programmas
filmas no Rēzeknes ceļos tālāk uz Ventspili (1. – 2. un 4. – 5. okt.),
Daugavpili (17. – 20. okt.) un Jelgavu (27. okt.).
Viesītes pilsētā notika pirmais dievkalpojums uz jaunceļamās
Sv. Franciska Romas katoļu baznīcas pamatiem. Piedalījās Jelgavas
diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Jēkabpils dekanāta dekāns Jānis
Bratuškins un Viesītes katoļu draudzes priesteris Viktors Siļčonoks.
Vidzemes romantiskais Alūksne – Gulbene bānītis septembrī
nosvinēja 110. gadskārtu ar dažādām atraktīvām izdarībām
dzelzceļa stacijās Alūksnē, Stāmerienā un Gulbenē. Bija koncerti,
uguņošana un svētku tortes, kā arī zaļumballes lielajiem un nodarbības bērniem.
Daugavpils Tramvaju uzņēmuma depo 26. septembrī uz sliedēm
uzlikts pirmais no Baltkrievijas uzņēmuma Belkommunmash piegādātais jaunais tramvaja vagons. Līdz gada beigām tiks piegādāti vēl
11 vagoni. Pirms diviem gadiem Daugavpils uzņēmums nosvinēja
65 gadu jubileju. Tā rīcībā ir 45 vagoni. Jaunos vagonus financē no
ES fonda un pilsētas domes budžeta līdzekļiem.
Raiņa mājā Berķenelē, Daugavpils novada Kalkūnes pagastā,
septembrī notika ikgadējais skatuves runas konkurss ZELTA
SIETIŅŠ skolu jaunatnei, lai populārizētu Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumu. Konkursu Raiņa bērnības zemē rīkoja Daugavpils novada domes Kultūras pārvalde. Dzejoļu krājuma „Dagdas piecas
skiču burtnīcas” nodaļa „Vienīgā aina” pilnīgi veltīta Berķenelei.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Lasiet tīmeklī!
Rietumeiropas latviešu laikrakstu

www.brivalatvija.lv
Lasiet tīmeklī!
ASV latviešu
laikrakstu
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22. jūnijā Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļos ar
mācītāja Laŗa Saliņa svētību tika salaulāti Brita Z.
Stepe un Evan W. Brand.
Jaunais pāris apmetīsies
Berwick Maine, kur Brita
strādā par mācību spēku
Berwick School un gatavojas pabeigt savu maģistra
darbu zinātnes paidagoģijā, kamēr Evans turpina
mācības doktora grada
iegūšanai matēmatikā.
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Tālr: 973-746-3075

Nepārspējama
komēdija
divās daļās

“Mēs un
mūsu sieva”
par Aīdas Ozoliņas
spēlētās varones sirdi
un vietu viņas dzīvē
cīnīsies latviešu komiķi
Jānis Kirmuška un
Imants Vekmanis
Režisore: Indra
Vaļeniece

Priedainē

Svētdien,
13. oktobrī, 2PM
Ieeja $25

Lasiet
tīmeklī!
www.laiks.us

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 ...............................................
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Sietlas latviešu draudzes skolai
jauns mācību gads
– 9 gadu vecie bērni; bērnudārzā
– 12 bērnu. Skolā strādā četri
skolotāji, būs arī palīgi, un tiks
aicināti speciālisti, pēc vajadzības.
Skolas mērķis ir veidot ciešas
attiecības starp skolēniem, skolotājiem un ģimenēm, kā arī sirsnīgu, jauku vidi, kuŗā bērni var iepazīties ar latviešu kultūru, valodu
un tradicijām. Ļoti svarīgi ir, lai
bērniem būtu prieks nākt uz
skolu. Galvenie priekšmeti būs latviešu valoda, dziedāšana, dejošana,
rokdarbi. Lielākiem bērniem būs

Foto: Inta Wiest

Sietlas latviešu skolas bērni,
vecāki un skolotāji 14. septembrī
pulcējās latviešu baznīcā uz skolas
atklāšanu. Kā citus gadus, skolēni
bija atnesuši līdzi puķes, un ar vecāku palīdzību katrs ielika savu
puķi lielā vāzē pie altāŗa, veidojot
krāšņu rudens buķeti. Mācītāja
Daira Cilne vadīja īsu svētbrīdi,
sveica bērnus pirmajā skolas
dienā, un visi kopā nodziedāja
,,Svētī, Kungs, šo rītu svētu”. Mācītāja iepazīstināja bērnus ar
jauno skolotāju Mārci Rāceni.

Foto: Inta Wiest

Bērni atnes puķes, pa labi mācītāja Daira Cilne

Skolēni un vecāki baznīcā pirmā skolas dienā
Inta Wiest apsveica bērnus un arī koklēšana. Mācītāja Daira
skolotājus no Latviešu biedrības Cilne katru skolas rītu iesāks ar
Vašingtona štatā un pasniedza kopīgu lūgšanu, kuŗā piedalīsies
skolai biedrības atbalsta čeku. gan bērni, gan skolotāji, gan vecāVisi kopā teica Tēvreizi, nodzie- ki, kuŗi ir klāt. Mācību progamma
dāja ,,Āmen, āmen, alelūjā”, un ir veidota ap dažādiem ikdienas
bērni devās lejā uz kamīna telpu, tematiem, kā piemēram: ,,iepazīkur viņus iepazīstināja ar skolo- simies”, ,,manas mājas un ģimene”,
tājiem un sadalīja pa klasēm.
,,iesim pirkt pārtiku” u. c., ar mērķi
Sietlas latviešu skolu šoruden bērniem, kas maz runā latviski,
vada divas skolotājas, Aleksa iemācīt svarīgākos vārdus un
Overby un Ann-Marie Pētersons. izteicienus.
Skolā mācīsies 26 – 28 skolēni: jauVēlam Sietlas latviešu skolai seknākie bērni, 3 gadus veci, – ,,Ku- mīgu, prieka pilnu mācību gadu!
meliņu” grupā; vecākajā klasē – 8
I. M.

Fonda “Sibirijas bērni” tulkotā
un izdotā grāmata “The Children
of Siberia” angļu valodā, divos sējumos apbalvota ar Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas grāmatu
mākslas konkursa “Zelta ābele
2012” balvu kā skaistākā grāmata. Skaistākā un arī smagākā grā-

mata, bet drīz vien tā varētu kļūt
par bibliografisku retumu. Grāmata ir nozīmīga tāpēc, ka tā ir
mūsu tautas atmiņa nākamajām
paaudzēm.
Aicinām pasteigties ar grāmatas iegādi. Ja jūsu pēcnācēji to
nelasīs, tad dāviniet savām
universitātēm un bibliotēkām.
Aicinām iegādāties grāmatas
“Sibirijas bērni” abus sējumus latviešu un angļu valodā. Grāmatas
varam nosūtīt pa pastu.
Pirmais sējums ar piegādi ASV
70 USD vai 37 LVL (53 eiro)
Otrais sējums ar piegādi ASV
80 USD vai 43 LVL (60 eiro)
Abi sējumi ar piegādi ASV 150
USD vai 80 LVL (115 eiro)
Tālr. +(371) 26598498 vai
e-pasts: sibirijasberni@gmail.com
Čekus sūtīt A.Jerumanim,
1600 El. Rito Ave, Glendale, CA
91208, USA, Tel.- 818-247-8390
Fonds “Sibirijas bērni”

2013. gada 5. oktobris – 11. oktobris

S A R Ī KOJ U M I / DI E V K A L P OJ U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes zālē, 58
Irving St. Brookline, MA
27. oktobrī plkst. 13:00 koncerts Trio: Šmite, Kārkle, Cinkuss.
Rīko ALTS – Ilga Richtere 978
706-1089.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa. Piektdienās 20:30
notiek koŗa dziedātāju tikšanās.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
(531 N 7th Str, Philadelphia, PA
19123).
10. oktobrī 19:00 tikšanās ar
Latvijas Saeimas priekšsēdi Solvitu Āboltiņu. Visus Filadelfijas
apkārtnes latviešus laipni ielūdz
Filadelfijas organizāciju padome!
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 dalībnieku 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 Kirmuška 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 Daugavas Vanagu
saime. Automašīnu novietošana
Masoņu laukumā ir atļauta.
10. novembrī 12:30 notiks
Klīvlandes Daugavas Vanagu apvienības 62 gadu darbības atceres
un Lāčplēšu piemiņas sarīkojums.
Pēc svētbrīža sekos svētku akts,
godinot Lāčplēšu un citu varoņu
piemiņu, kā arī konspektīva atskaite par apvienības 62 gadu darbību. Programmā tālāk paredzēti
apsveikumi un apbalvojumi. Svētku koncertu sniegs Toronto Trio.
Sekos mielasts. Dalības 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 Memories. Koris dziedās Forē Rekviēmu
un sadarbosies ar diviem Ņujorkas māksliniekiem: apgaismotāju
Annu Etsuko Tsuri un mākslinieku 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)
Milvoku Latviešu nams (8843 W
Lynx Ave, Milwaukee, WI 53000).

11. oktobrī 19:00 Spēļu un
dziedāšanas vakars. Novuss, zolīte un vēl – visām paaudzēm;
uzkodas un bārs.
20. oktobrī 17:00 Milvoku DV
apvienības 62 gadu darbības atceres vakars. Programmu sniegs
Trio: Šmite, Kārkle, Cinkuss. Ieeja
$ 20, atlikums par labu latviešu
namam. Koncertam sekos saviesīgais vakars ar uzkodām.
ŅUJORKA (NY)
11. oktobrī 20:00 Santas Bušs
jaundarba eagla pirmatskaņojums IAWM koncertā Henry
Street Settlement koncertzālē
(184 Eldridge St, NY NY 10002).
Koncertu rīko IAWM un The
Performance Project @ Henry
Street Settlement. Ieeja brīva.
30. oktobrī 19:30 ansambļa
Trio: Šmite, Kārkle, Cinkuss koncerts Igauņu namā (243 E 34th
St, NY NY). Trio sastāvs: Zane
Šmite – dziedātāja; Kristīne Kārkle
– vijole; Ivars Cinkuss – dzied un
diriģē. Rīko Ņujorkas latv. org.
Padome (ŅLOP): www.nylatvian.
org, sadarbībā ar latviešu kultūras
biedrību TILTS: www.tilts.org.
Info: Baiba Pinne, tālr.: 917-2704786, e-pasts: pinnis@banet.net.
PRIEDAINE (NJ)
5. oktobrī 17:00 Ņūdžersijas
Baltiešu vienības dienas sarīkojums 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.
13. oktobrī 14:00 Nepārspējama komēdija 2 daļās „Mēs un
mūsu sieva”. Par Aīdas Ozoliņas
spēlētās varones sirdi un vietu
viņas dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis Kirmuška un Imants
Vekmanis. Režisore Indra Vaļeniece. Ieeja $ 25. Šo izrādi var
uzskatīt par turpinājumu lugai
„Pērku jūsu vīru”.
25. oktobrī 14:00 Dziesmu
svētku atskaņas. Rādīsim Juŗa
Zēberga video no Dziesmu svētku gājiena, kā arī nobeiguma
koncertu un deju lieluzvedumu
”Tēvu Laipas”. Laipni lūdzam
ņemt līdzi groziņus! Ieeja brīva.
SAGINAVA (MI)
Baznīcas lejas telpās (128 N
Elm St, Saginava)
13. oktobrī 15:00 notiks Saginavas 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.
seattlelatviancenter.com
6. oktobrī draudzes dāmu komiteja rīko Pļaujas svētkus pēc
dievk. Latviešu centrā. Pusdienas,
loterija, priekšnesumi. Pieteikšanās pusdienām pie Intas Wiest
425- 678- 8774, e-pasts: intawiest@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 Vanagu apvienības Floridā gadskār-

tējais 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 Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku garīgās mūzikas koncerts
Doma baznīcā. Kafija un cepumi.
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums, sākot ar $ 3.
VAŠINGTONA (DC)
No 20. septembŗa līdz 19. oktobrim piektdienās 12:00-19:00,
sestdienās 12:00-17:00 Latvijas
vēstniecība aicina apmeklēt izstādi „Rīga un Vašingtona: Jūgendstila un spāņu stila salīdzinājums
privātajos namos”. Izstādē tiek
salīdzināta Latvijas vēstniecības
ēka (Alice Pike Barney Studio
House) ar Jūgendstila mūzeja
(Alberta iela 12, Rīgā) ēku, tajā atrodas dzīvoklis, kuŗā līdz 1907. gadam dzīvojis un strādājis izcilais
latviešu architekts Konstantīns
Pēkšēns. Abas ēkas ir būvētas
1903.gadā kā privātās mājas; abās
ēkās ir atradušās mākslinieku
darbnīcas (Rīgā-Jaņa 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 Memories. Koris dziedās Forē Rekviēmu
un sadarbosies ar diviem Ņujorkas māksliniekiem: apgaismotāju
Annu Etsuko Tsuri un mākslinieku 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)
12. oktobrī 16:00 Trio: Šmite,
Kārkle, Cinkuss koncerts.
15. oktobrī 20:00 pirmais rudens sezonas koŗa mēģinājums,
turpmāk katru otrdienu.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr.: (58 Irving St, Brookline,
MA 02445). 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” draudzes
zālē. 20. oktobrī 11:00 dievk. Pēc
dievk. draudzes Atvadas no māc.
Jogitas draudzes zālē. 27. oktobrī
11:00 dievk. ar dievg., Ticības atjaunošanas diena. Māc. Jogita Mazura. Info: trimdasdraudze@aol.com
• Čikāgas katoļu kopa: Immaculate Church (7211 W Talcot
Ave, Chicago 60631). 6.oktobrī
12:00 dievk., pēc dievk. saiets
lejas zālē ar siltām pusdienām.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās
9:30 dievk. Pēc dievk. sadraudzība.
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DIEVKALPOJUMI
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas.
Trešdienās 15:00 – 17:00 un
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja
pieņemšanas stundas. Māc. H.
Godiņa, tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (20623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI).
Draudzes māc. Aija Greiema
(Graham), tālr.: 517-614-4853.
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte,
R. Ozoliņš, Ē. Lenšs. Info: www.
detdraudze.org
• Dienvidfloridas latv.ev.lut.
dr.: Shephard of the Coast Lutheran Church (1909 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale, FL).
17.novembrī 14:00 dievk.,seko
kafijas galds. Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766) kārtējie dievk. ar dievg.
tiek noturēti 11:00. 6. oktobrī
11:00 Pļaujas svētku dievk. ar
dievg.
• Filadelfijas latv.ev.lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073). 6. oktobrī 11:00 dievk.
ar Sv.vakarēdienu. 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, Kalamazoo MI 49996). 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. 16.
oktobrī 16:00 Bībeles stunda
ciemā Latvija. 20. oktobrī 10:00
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafija.
27. oktobrī 10:00 Vārda dievk.,
pēc dievk. kafija.
• 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.
• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg 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 Ziedonis
(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 sarīkojums.
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. 3. oktobrī 11:00
Pensionāru biedrības saiets. 6.
oktobrī 10:00 Pļaujas svētku dievk.
ar dievg. un uzrunu bērniem.
Seko draudzes saiets un Garezera
panelis! 13. oktobrī 10:00 dievk.
ar uzrunu bērniem. Seko pusstundas „Dziļāk un plašāk” pārrunas. 20. oktobrī 10:00 Ralph
Story will lead us in Bible study. A
Time of fellowship and sharing
will follow. Ralph Story vadīs
Bībeles stundu. 27. oktobrī 10:00
Ticības atjaunošanas Reformācijas svētku dievk. ar dievg. un
uzrunu bērniem. Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts:
pastorlauma@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.mndraudze.org. 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. vakarēdienu,
sekos sadraudzība. Ar mūsu māc.
Dāgu Demandtu var satikties
pēc dievk., kā arī trešdienās
baznīcā no 10:00 – 14:00 un sestdienās latviešu skolas laikā. Visi
laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-2809333, e-pasts: dagdemandt@hotmail.com
• Montrealas latv. Trīsvienības
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
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
5. oktobrī 9:45 dievk. Springfīldā
Holy Cross Lutheran ChurchŅudžersijas skolas telpās (639
Mountain Ave, Springfield, NJ
07081). Māc. Saivars, 11:00 sekos
māc. J.Cālīša un māc. R. Kokina
uzruna par LU Teoloģijas fakultāti. 12:00 kafijas galds ar grāmatu
galdu.Visi mīļi aicināti! 6. oktobrī
10:00 Pļaujas svētku dievk. ar
dievg. Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers, NY 11705).
Māc. Saivars. 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 pusdienas,

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

fil! EDVĪNS

DĒMUTS

kafija un izloze „Uz kārā zoba”.
Laipni ielūdz Salas novada dāmu
komiteja! 13. oktobrī 12:00 Kapu
svētki Katskiļu brāļu kapos (414
Bloomer Rd, Tannersville, Ny
12485). Prāv. O.Sniedze. 19.oktobrī 14:00 dievk. Manhatenā
Seafarers & Intl House (123 E
15th St, NY NY 10003). Māc.
Saliņš. 20. oktobrī 10:00 dievk.
Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln,
Yonkers NY 11705). Māc. Saivars.
20. oktobrī 10:30 dievk. Salas bazn.
(4 Riga Ln, Melville, NY11747).
Māc. Saliņš. Seko Bībeles stunda.
27. oktobrī 10:00 dievk. Jonkeru
bazn. (254 Valentine Ln, Yonkers,
NY 11705). Māc. Saivars. 27. oktobrī 10:30 dievk. Salas bazn. (4 Riga
Ln, Melville, NY 11747). Māc.
Saliņš. 27. oktobrī 14:30 dievk.
Moristaunā St. Mark’s Lutheran
Church (100 Harter Rd, Morristown, NJ 07960). Māc. Saivars.
• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester, NY
14618). 19. oktobrī 14:00 dievk..
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Grace Lutheran Church (3967
Park Blvd, San Diego, CA 92103,
ieeja no sētas). 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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us
Kārtējam avīzes numuram
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas
PIRMDIENĀS.

ILMĀRS KALNS
Dzimis 1925. gada 14. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2013. gada 23. augustā Three Rivers, MI, ASV
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Pateicībā un mīlestībā viņu piemin
SIEVA DAIGA, AUDŽUMEITA DIANA UN ZNOTS BRYAN

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 46. c. filistre

SOLVEIGA DRUMALDS,
dzim. VAITS

Dzimusi 1943. gada 21. decembrī,
mirusi 2013. gada 26. septembrī
Viņu mīļā piemiņā paturēs
IMERIAS, LOS ANDŽELOSAS KOPAS LOCEKLES

Mūsu tēvs
Chief Warrant Officer

RUDOLFS PAULS
SALENIEKS
CW3, QM, USAR, RET.
* 1923. gada 13. augustā Jelgavā,
† 2013. gada 5. septembrī

Dzimis 1927. gada 25. maijā Latvijā,
miris 2013. gada 24. septembrī ASV
LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

aigaide@yahoo.com. Diakone
Aina Avotiņa, tālr.: 416-9208491, e-pasts: avotinsa@aol.com.
Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 613471-1180, 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. 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, Willimantic, 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. oktobrī 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. Sakramento, 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).

Dieva mierā aizgājis mans mīļas vīrs un manas meitas audžutēvs

ing., 1968 II

Sit tibi terra levis!

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).
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. oktobrī 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.
seattlelatvianchurch.org
• St. Pētersburgas (FL) latv.
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek
Mūsu pestītāja (Our Savior) bazn.
(301 – 58th Street S, St. Petersburg, FL 33707). 4. oktobrī 11:00
Draudzes valdes sēde Biedrības
namā. 6. oktobrī 11:00 Pļaujas
svētku svētbrīdis Biedrības 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.: 416-9213327, e-pasts: baznica@bellnet.
ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326,
e-pasts: fritz.kristbergs@sympatico.ca . Māc. Dr. Anita Gaide,
tālr,: 905-477-7042, e-pasts:

Per aspera ad astra

Dziļās sērās
DĒLS, MEITA UN MAZDĒLS

LAIKS

20

2013. gada 5. oktobris – 11. oktobris

SPORTS

Golfa sacīkstes Sietlā

Pirmās vietas ieguvēji, no kreisās: Kārlis Krastiņš, Niks Krastiņš, Krīstīne Krastiņa, Grants
Osvalds

Sacensībās piedalījās ne tikai
Sietlas apkaimes, bet arī Mičigenas, Kalifornijas, Oregonas, Ari-

Sacensību dalībnieki. Priekšā:
Edvarts Abermanis, aizmugurē
no kreisās: Edmunds Leitis, Rolands Abermanis, Aivars Nollendorfs

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

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

Raivis Zaķis

vietu, Aigars Matisons – 2.31:39
(72.v.). Dāmām maratona distancē debitēja Baiba Muzikante
un izcīnīja 95. vietu– 3.07:42.

Berlīnes maratonā Kenijas
skrējējs Vilsons Kipsangs sasniedza jaunu pasaules rekordu,
42,195 m gaŗo distanci veicot
2.03:23. Iepriekšējais pasaules
rekords labots par 15 sekundēm.
Labāko 100 sportistu vidū
iekļuva arī vairāki Latvijas
skrējēji. Raivis Zaķis sasniedza
rezultātu 2.25:13, kas deva 42.

Clayton Helms, Noah Hostetler
un Jay Grocott (67 sitieni). Trešā
vietā – Māris Galiņš, Jean Galiņš,
Ints Luters un Jose David (69
sitieni).
I. Leitis

Rīko Latviešu biedrība Vašingtona štatā – Sarmīte Dāvidsone – 206 232-6813
Sietlas latviešu garīgais un sab. centrs,11710 3rd Ave, NE, Seattle, WA

Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēsnieks izcīnīja čempiona titulu
Tallinā Eiropas U-23 meistarsacīkstēs.

Berlīnes maratonā
sasniegts jauns
pasaules rekords

atbalstītājiem, bez kuŗiem to
nebūtu iespējams sarīkot – Latviešu biedrībai Vašingtonas pavalstī (LBVŠ), Harijs Zommers
Interiors, Kārlim Krastiņam,
Glass Work Ceramics (Irene
Cota), Kulits Orthodontics (Pauls
Kūlītis), Holmquist & Gardiner
Attorneys At Law (Imants Holmquist), Rauda Scale Models
(Sigurds Rauda), Remy Cointreau
(Brent Young) un Chaffey Building
Group.
Par visizskatīgāko vienību atzina skaistās rozā, violetās un
baltās krāsas uniformās tērpušās
golfistes – Marisu Way Rogaini,
Breezy Freimani, Ainu Lorbergu
un Sandru Raisteri.
Pēc vakariņām paziņoja uzvarētājus. Pirmo vietu ieguva Kārlis
Visizskatīgāk ģērbtā vienība, no Krastiņš, Niks Krastiņš, Kristīne
kreisās: Marisa Way Rogaine,
Breezy Freimane, Aina Lor- Krastiņa un Grants Osvalds (63
sitieni). Otrā vietā – Edvars Raisters,
berga, Sandra Raistere

SIETLA – piektdien, 11. oktobrī, plkst. 19:00

Plēsnieka zelts
Eiropas
meistarsacīkstēs

Plēsnieks startēja svara katēgorijā līdz 105 kilogramiem,
raušanā sasniedza 175, grūšanā
- 221 kg kas kopsummā deva
396 kilogramus un pirmo vietu.
Otrās vietas ieguvējs polis Mihaļskis Artūram zaudēja sešus
kilogramus.
Eiropas meistarsacīkstēs junioru vecuma grupā svara
katēgorijā līdz 48 kg trešo vietu
izcīnīja šobrīd tikai 15 gadus
vecā Rebeka Kocha – 150 kg
(68+82). Kocha laboja sev piederošos Latvijas rekordus raušanā, grūšanā un abu vingrinājumu summā.

baznīcai un skolai.
Latviešu centra zālē apmeklētāji uz ekrāna skatījās Helēnas
Abermanes un Valža Atvara sacensību laikā tapušās fotografijas. R. Abermanis pateicās turnīra

Foto: Valdis Atvars

zonas un Vašingtonas DC golfisti.
Visi 72 spēlētāji tika sadalīti 18
vienībās. Sacensības sākās pulksten desmitos no rīta. Turnīrs
notika scramble formātā. Vērtēja
arī tālāko sitienu, tuvāko pie
karodziņa un tālāko putt.
Pēc sacensībām sportisti devās
uz Sietlas latviešu centru, kas atradās tikai piecu minūšu brauciena attālumā. Rīkotāji bija sagādājuši gardas uzkodas un atspirdzinājošus dzērienus. Uz vakariņām un apbalvošanu ieradās
apmēram 130 personu. Turnīra
12 gadu laikā tas bija viskuplākais
apmeklētāju skaits.
Golfa turnīru rīkoja un vakaru
vadīja Edmunds Leitis un Rolands Abermanis. Viņiem palīdzēja Kārlis Grendze, Jānis Šulcs,
Valdis Atvars un daudzi citi.
Edmunds Leitis un Rolands Abermanis pateicās visiem palīgiem
un dalībniekiem, paskaidroja par
izlozi un paziņoja, ka šogad balvu
nebūs, bet naudu, ko lietotu
balvu iegādei, sadalīs un ziedos
Rietumkrasta latviešu izglītības
centram, Kursai, Sietlas latviešu

Foto: Helena Abermanis

Foto: Helena Abermanis

Sietlas latviešu golfa apvienība
(SLGA) kārtējo golfa turnīru
rīkoja 7. septembrī Džeksona
Parka (Jackson Park) golfa laukumā Sietlā. Diena bija jauka,
tieši piemērota golfa turnīram,
bez lietus, saulīte jauki sildīja.

Tomam Skujiņam
piektā vieta
pasaules
meistarsacīkstēs
Florences apkaimē pasaules
meistarsacīkstēs šosejas riteņbraukšanā U-23 grupas braucienā augsto piekto vietu izcīnījis Latvijas riteņbraucējs
Toms Skujiņš. Tas ir pēdējās
desmitgades Latvijas šosejas riteņbraucēju augstākais sasniegums.

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. 13:00

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
Toms Skujiņš

Elites sportistu konkurencē
individuālajā braucienā (57 km)
Aleksejs Saramotins ierindojās
23. vietā – 1.09:32,97. Saramotins trasē devās devītais un pēc
veiksmīga starta ilgu laiku bija
līderis. Grupas braucienā Aleksejs izcīnīja augsto 27. vietu.
272,2 km gaŗā distancē izstājās
daudzi favorīti.
P. Karlsons

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

