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AMERIKAS LATVIEŠU TAUTISKĀS SAVIENĪBAS
95 GADU DIBINĀŠANAS ATCERES SVĒTKI

svētdien, 2013. gada 27. oktobrī, plkst. 13:00
Bostonas Trimdas draudzes nama zālē, 58 Irving St., Brookline MA.

Svētku koncertā tautas mūzikas TRIO no Latvijas:
Zane ŠMITE, Kristīne KĀRKLE, Ivars CINKUSS

Ieejas maksa: $15.-, skolniekiem ieeja par brīvu

Visi laipni gaidīti

PBLA, būdama ārzemju lat-
viešu organizāciju augstākā pār-
stāvība, apvieno sešas mītņu 
zem ju centrālās latviešu organi-
zācijas – Amerikas latviešu ap  -
vie nību, Eiropas latviešu apvie -
nību, Latviešu nacionālo apvie -
nību Kanadā, Latviešu Apvienī-
bu Austrālijā un Jaunzēlandē, 
Dienvidamerikas un Karību 
Latviešu apvienību un Krievijas 
Latviešu kongresu. PBLA dalīb -
organizācijas arī šajā valdes sēdē 
ziņoja par darbu savās mītnes 
zemēs, lēma par nākotnes mēr -
ķiem un darbības prioritātēm,  
kā arī pārrunāja 1. oktobrī spēkā 
stājušos Pilsonības likuma grozī-
jumus un to ieviešanu dzīvē. Šo -
brīd, kad strauji pieaudzis lat -
viešu jaunizbraucēju skaits visā 
pasaulē, viens no PBLA uzdevu-
miem ir viņu integrēšana lat-
viešu organizācijās ārzemēs, lat-
viskās izglītības un kultūras sa -
glabāšana un stiprināšana svešu-
mā. Šogad aprit 22 gadi, kopš 
PBLA savas gadskārtējās valdes 
sēdes notur Rīgā, un 57 gadi 
kopš PBLA dibināšanas ASV 
1956. gadā.

(Vairāk lasiet
 nākamajā numurā!)

Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes sēde aizritējusi
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēde notika Rīgā no 2. līdz 4. oktobrim

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2013. gada 2. oktobrī Rīgas Mazās ģildes Lielajā zālē.
Pirmajā rindā no kreisās: PBLA pārstāvības vadītāja vietniece Lelde Liepa-Liepiņa, Amerikas latviešu apvienības (ALA) un PBLA projektu 
vadītāja Ilze Garoza, PBLA Izglītības padomes priekšsēde Daina Grosa, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, ALA 
Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis Andrejs Mežmalis, LR Ār  lietu ministrijas 
speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, ALA priekšsēde Anita Bataraga, ALA Informācijas noza-
res vadītāja Taira Zoldnere, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, Latviešu kopības Vācijā pārstāve Zuze Krēsliņa-Sila un 
Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā priekšsēde un PBLA valdes priekšsēža vietniece Lilija Zobens
Otrajā rindā no kreisās: PBLA kasieris Valdis Kārklis, PBLA priekšsēdis no 1970. līdz 1975. gadam Uldis Grava, Latviešu nacionālās 
apvienības Kanadā (LNAK) priekšsēdis Andris Ķesteris, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāvis Juris Ruņģis, 
LAAJ valdes priekšsēdis Pēteris Strazds, LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Aldis Putniņš, ALA pārstāvis Jānis Grāmatiņš, Latvijas Brīvības 
fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, LNAK pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, LNAK padomes priekšsēdis Alberts Upeslācis un PBLA pārstāvības 
vadītājs Jānis Andersons

Latvijas Tautas frontei – 25
ok    tobrim apskatāma 70 lielfor-
māta fotodarbu izstāde, kas stāsta 
par LTF veikumu Latvijas ceļā uz 
neatkarību. Latvijas Tautas frontes  
mūzeja ēka ir izremontēta, un tajā 
iekārtota jauna ekspozīcija “Atmo-
da – LTF – Neatkarība”. Izmantojot 
jaunāko technoloģiju iespējas, iz -
stāde saistoši stāsta par laiku, kad 
tika atjaunota Latvijas neatkarība. 
Ministru prezidents Valdis Domb-
rovskis, apmeklējot izstādi, atzina, 
ka tās ekspozīcija ļauj ikvienam 
saprast dažādus faktus, kā arī  sa -
just tā brīža gaisotni un emocijas. 

Pie Brīvības pieminekļa runā Dainis Īvāns. 2013. gada oktobris

Šoruden aprit 25 gadi kopš 
Latvijas Tautas frontes (LTF) iz -
veidošanas. Pēc vērienīgas Tautas 
manifestācijas Mežaparkā sākās 
Latvijas Tautas frontes dibināša-
nas kongress un 1988. gada 8. ok   -
tobrī kongresā tika nodibināta 
LTF. Tas bija pavērsiena punkts 
ceļā uz Latvijas valstiskās neat  - 
ka rības atjaunošanu. LTF bija sa -
bied riski polītiska kustība, kas pa -
stāvēja no 1988. līdz 1999. gadam. 
LTF darbība aizsāka Trešo Atmo-
du jeb Dziesmoto revolūciju, kas 
beidzās ar neatkarības atjauno-
šanu Baltijas valstīs. 

LTF 25 gadu jubileju svinēja ar 
vairākiem vērienīgiem sarīkoju-
miem. Rīgā  svinības sākās pulks-
ten 13 ar dievkalpojumu Rīgas 
Domā, sekoja tā laika polītiķa un 
aktīva līdeŗa Daiņa Īvāna jaunās 
grāmatas “Garaspēka zemes atgū-
šana” atvēršana un Askolda Sau-
līša dokumentālās filmas “Atmo-
das antoloģija” pirmizrāde Rīgas 
Kongresu namā.

Rīgā, Doma laukumā, līdz 18. 

“Tautas fronte bija būtiska ne tikai 
Baltijas valstīm, bet arī citām vals-
tīm. Tā parāda tautas spēku, ka 
tauta ir spējīga mainīt vēsturi,” 
sacīja Dombrovskis. Ministru pre-
zidents  mūzejam uzdāvināja viesu 
grāmatu.

Pēc neatkarības atgūšanas 1991. 
gadā LTF sašķēlās vairākās gru-
pās, bet vēlāk pārtapa par Kris -
tīgo tautas partiju un 1997. gadā 
pie  vienojās Kristīgi demokratis-
ka jai savienībai. 1999. gadā tika 
pie  ņemts lēmums par LTF likvi - 
dā ciju.
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

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

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

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

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

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

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

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

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

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

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Vai Jums ir apnikuši lieli kuģi?
Brauciet pa Eiropas upēm ar "barges"!

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

Pētīt 
Pēteri  

Pētersonu
Nu jau ceturto gadu septem-

bŗa beigās Latvijas Kultūras 
akadēmija rīko teātŗa festivālu 
„Patriarcha rudens”, kuŗa ie -
tvaros tiek parādītas jauno un 
vēl tikai topošo režisoru un 
aktieŗu darbi, notiek spilgti 
teātrāla festivāla atklāšanas 
performance Āgenskalna tirgū, 
bet šogad, pieminot drāmatiķi,  
režisoru, teātŗa teorētiķi, aktieri 
Pēteri Pētersonu viņa 90 gadu 
jubilejā, 30. septembrī Eduarda 
Smiļģa Teātŗa mūzejā notika 
viņa personībai un daiļradei 
veltīti lasījumi „Pētīt Pēteri 
Pētersonu”. 

Lasījumu norisi vadīja profe-
sore Inga Pērkone. Tos atklāja 
Ieva Struka ar uzrunu Drāma 
kā kritērijs. Viņa neapšaubāmi 
ir līdz šim nopietnākā  Pēterso-
na personības pētniece, divu 
apjomīgu grāmatu autore, tādēļ 
arī laikā ierobežotā uzrunā 
katram vārdam varēja sekot ar 
neatslābstošu interesi. Profeso-
re Valda Čakare skāra temu 
Pētera Pētersona poētiskais te  āt-
ris. Akadēmijas rektors Jānis 
Siliņš, kuŗš ir gan festivāla, gan 
šo lasījumu iniciātors, uzstājās 
ar priekšlasījumu Priede un 
Pētersons: dzīvā procesa teātris. 
Bagātīgi illustrējot savu stās-
tījumu ar attēliem no izrādēm 
un videomateriāliem, J. Siliņš 
izsekoja Gunāra Priedes drā-
matiķa gaitām un sadarbības ar 
režisoru Pētersonu attīstībai. 
Docente Zane Šiliņa atklāja 
Pētersona daiļrades saikni ar 
Šekspīra drāmaturģijā skartiem 
motīviem. Savukārt Rita Grīn-
felde atgādināja latviešu teātŗa 
100 gadu atcerei veltīto iestu-
dējumu Lai top! Dailes teātrī 
1968. gadā. Teātŗa mūzeja spe-
ciāliste Dace Liepniece runāja 
par temu Laika zīmes vēstulēs, 
uzsveŗot, ka interesants ir ne 
tikai vēstulēs paustais tiešais 
saturs, bet arī netieši nolasā-
mais laikmeta konteksts. Pro-
fesore Inga Pērkone skāra, do -
mājams, vismazāk zināmo Pē -
teŗa Pētersona māksliniecisko 
izpausmju sfairu, kas saistās ar 
kinomākslu. Kā zināms, nevie-
na filma pēc Pētersona scēnarija 
netika uzņemta, tomēr viņa vei-
kums ļāvis runāt par Pēteŗa 
Pētersona kino teoriju.

Lasī jumu noslēgumā LKA 
Audio vizuālās un skatuves 
māk slas teorijas 4. kursa stu-
denti uz  stājās ar divu iestu-
dējumu teorētiskām rekon-
struk cijām: Idiots Dailes teātrī 
(1969) un Spēlē, Spēlmani! 
Jaunatnes teā trī (1972). Veido-
jot šīs rekonstrukcijas, studenti  
apzinājuši jo plašu izziņas ma -
teriālu: iz  lasījuši recenzijas, 
iepazinušies ar P. Pētersona re -
žijas eksem plāriem un pie  zī-
mēm, tikušies ar scēnografu 
Ilmāru Blum bergu un izrāžu 
aktieŗiem, pie meklējuši foto-
attēlus un ne  daudzos pieejamos 
kinokadrus, tā apliecinot cieņu 
un interesi par Pēteŗa Pētersona 
spilgto personību. 

Rita Rotkale
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Pirmajā mā -
cību dienā, 2. 
s e p t e m b r ī 
Jelgavā, Jāņa 
Čakstes bul-
vārī pie Mīta-
vas tilta, tika 
atklāta skulp-
tūra „Jelgavas 
students”.

Vismaz Jelgavā ir ļoti popu-
lāra dziesmiņa „Ir vakars vēls, 
un lietus līst, pa Jelgavu kāds 
students klīst”. Tā bijusi par 
pamatu tēlnieka Kārļa Īles 
skulp tūrai, kas ieguva atbalstu 
šogad notikušajā konkursā par 
tēlniecības darbu atjaunotajā 
Jāņa Čakstes bulvārī.

Tēlnieks pilsētā ir labi pazīs-
tams. Viņš savu ledus un smilšu 
skulptūru karjeru sācis tieši 
Jelgavā un tagad ir ļoti daudzu 
prestižu starptautisku smilšu, 
ledus un metalla skulptūru fes- Jelgavas students

Gaujas leja 1891. gads

Krīta kalni. Ap 1881. gadu Rīta migla Koknesē. Ap 1900. gadu

M Ā R I S  B R A N C I S  I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

Māris Brancis

„Pa Jelgavu kāds students klīst...”

Kad Koknese un Sigulda izskatījās citādāka
Jūlijam Federam 175

tivālu un simpoziju dalībnieks 
un balvu ieguvējs. Jelgavnieki 
viņu gandrīz vai sauc par savējo, 
lai gan dzīvesvieta viņam ir 
Rīga. Tomēr daļu sava radošā 
darba laika viņš pavada Jelgavā, 
gan piedalīdamies dažāda veida 
festivālos, gan vadīdams darba 
grupas un radošās darbnīcas. 
Jāatgādina, ka pie Kultūras na -
ma jau stāv viņa veidotā pie-
miņas zīme jelgavniecei, pop-
dziedātājai Norai Bumbierei. 

Bronzā veidotais Jelgavas 
students ir apaļskulptūra cil-
vēka lielumā (2,25 m), kas no -
vietota ielas līmenī. Jaunietis 
korporeļa naģenē un ar grāmatu 
kaudzīti padusē lēni slāj, mek-
lēdams naktsmājas. Lietus līst, 
un viņu sargā caurs lietussargs. 
Tēlnieks Kārlis Īle studentam 
devis arī vārdu – tas ir Jēkabs 
Ceriņš, viņš mācās 3. kursā un 
savu dzimšanas dienu svin 26. 
jūlijā, dienā, kad skulptūra šajā 

vietā tika novietota testēšanai.
Skulptūras atklāšanas diena 

bija varen lietaina – kā nakti 
sāka līt, tā visu dienu līdz vēlai 
naktij debesis nepārtrauca liet 
no gaisa ūdeni. Un tieši pašā 
svinīgākajā brīdī, kad runāja 
pilsētas galva Andris Rāviņš un 
tēlnieks, lietusgāzes pieņēmās 
spēkā, it kā simbolizējot dzies-
mā un nu jau bronzā tērptā 
studenta bēdīgo likteni. Nāka-
mās dienas bija jo saulainas, 
taču lietus studentu joprojām 
vajā un vajās vēl ilgi – no lietus-
sarga dziesmas ritmā līst ūdens 
strūklas, savukārt naktīs nelai-
mīgo tēlu apspīd trotuārā 
iemontētas spuldzes. 

Bet šis nav vienīgais tēlniecī-
bas darbs, kas tapis vai top 
pilsētai par rotu. Patlaban tēl-
nieki Donats Mockus un Inese 
Valtere darina metallā Jelgavas 
alni, kas sagaidīs pilsētas 
ciemiņus.

Vairāk nekā divus mēnešus –  
līdz 10. novembrim Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja Māk-
slas mūzejs Rīgas birža savu 
lielo izstāžu zāli atvēlējis latvie -
šu vecmeistaram Jūlijam Fede-
ram (1838-1909), iekārtojot 
plašu gleznotāja 175 gadu ju -
bilejas skati „Ainava”.

Droši vien daudzi mākslas 
cienītāji, domājot par Jūliju Fe -
deru, savā iztēlē redz kādu no 
populārākajiem meistara dar-
biem – piemēram, plašo Sigul-
das skatu ar Gauju, kas met 
lokus lēzenajā mežu un krū-
māju piesētajā ielejā, un silto 
sauli, kas ieskauj šo katram lat-
vietim tik dārgo ainavu. Tā 
iededz lepnumu krūtīs un paceļ 
spārnos garu, liekot dziedāt 
dvēselei par dzimtenes skaistu-
mu un varenumu. Dažs atce-
rēsies vienu no Kokneses ska-
tiem ar pilsdrupām un toreiz 
vēl neapplūdināto Daugavas sen -
leju, cits stādīsies priekšā laipu 
pāri strautiņam, kas ved uz ka  -
pu kalniņu ar dīvainiem koka 
krustiem. Parasti šo gleznu sa -
saista ar mūsu senču atdusas 
vietām, lai gan pētnieki to no -
liedz, pierādot, ka latviešu kap-
sētas parasti bija apjoztas ar 
sētu, ar vārtiem žogā, zvanu 
torni vai kapliču tuvumā.

Pēdējo Federam veltīto izstādi 
varēja skatīt pirms 25 gadiem – 
1988. gadā, kad svinējām viņa 
150 gadu jubileju. Kopš tās ir 
aizritējis ļoti daudz laika, tāpēc 
var saprast skatītāju lielo in  te-
resi. Kaut arī kāda paziņa uzde-
va man jautājumu: „Vai tu esi 
padomājis, kāpēc tik daudz cil-
vēku apmeklē šo izstādi? Tur 
nav nekā moderna, nav reklā mas 
skaļuma ap to, bet zāle ir pilna.”

Sacītais lika piestāt un apcerēt 
notiekošo. Kā jaušams, mākslas 
cienītāji atdod godu latviešu 
ainavu glezniecības pamatli cē-
jam, un jaunākās paaudzes Jū -
lija Federa mākslu nav varējuši 

detālizētāk iepazīt. Ļaudis ap -
stājas pie katra darba, lēni ap -
skata, gribas teikt – izgaršo, iz -
bauda šos klusa miera un saules 
pielietos, harmoniskas dzīves 
uztveres piesātinātos dabas ska-
tus, lai kur tie gleznoti, šepat 
Latvijā pirms saviem 150 ga -
diem, kad Sigulda un Koknese 

gleznotāju, līdz ar izstādi izdots 
pamatīgs albums (apgāds „Ne -
putns”), ko sagatavojuši vairāki 
pētnieki. Izdevumu ievada Ed -
vardas Šmites raksts par Jūlija 
Federa dzīvi. Kā liecina mākslas 
zinātniece, jubilāra biografijā 
trūkst precīzu ziņu, daudzi fakti 
prasa izpēti archīvos. Pats māk-

tieso Jūlija Federa izcelsmi. Kā 
apstiprinājies, viņš patiesi ir 
Kokneses krodzinieka dēls un 
acīmredzami latvietis. Toties 
par viņa skolas gaitām ir vēl 
juceklīgāka informācija. Autore 
lielu uzmanību pievērsusi Jūlija 
Federa Jelgavas periodam un 
viņa darba gaitām Krievijā un 

ar sava laika mākslas tenden-
cēm. Profesors Eduards Kļaviņš 
skrupulozi pievērsies Jūlija Fe -
dera radošās darbības sākuma 
posmam, kas saistāms ar aka-
dē miskā romantisma tenden-
cēm 1860.-1870. gados, anali-
zējot tās tuvību krievu un Di -
seldorfas skolai. Pēc 1880. ga -
diem, kad mākslinieks kļuva 
par pedagogu Belgorodas Sko-
lotāju institūtā Kurskas guberņā, 
Dienvidkrievijā, arvien lielāka 
nozīme viņa gleznās ir reālis-
tiskam pasaules attēlojumam, 
pamazām iestrāvojot arī impre-
sionisma ieskaņām.

„No vecmeistaru tradicijās 
balstītās, akadēmijā kultivētās 
vispārinātās ainavas Feders no -
nāca pie izteiktas reālisma kon-
cepcijas, rūpīgi un precīzi fik-
sējot dabā noskatītās formas, 
bet ar laiku, emocionālajai gam-
mai intensificējoties, pietuvojās 
salona mākslas principiem, sa -
vu kārt mūža izskaņā pievērsās 
gadsimtu mijas estētikai, lieto-
jot atsevišķus impresionisma 
un jūgendstila paņēmienus,” 
secina Kristīne Ogle.

Ne mazāk saistošs ir Intas 
Pujātes pētījums par Jūliju Fe -
deru kā Jelgavas fotografu. 

Pārdomas rada gleznu repro-
dukcijas, kuŗas šajā izdevumā ir 
jo bagātīgi publicētas, ļaujot sīki 
iedziļināties daiļrades attīstībā, 
katra darba uzbūvē un krāsu pie-
  lietojumā. Prieks, ka tās ir izmē-
ros lielas, taču gleznas daudz ko 
zaudē, līdzko tās pub licētas atvē-
rumā – pa divām lap   pusēm; tā 
nevaram uztvert glez nu kopumā, 
jo lappušu sadurā pazūd dau-
dzas detaļas, nianses.

Domājot par izstādi, jāsecina, ka 
acīmredzot skatītājs ir izslāpis pēc 
klasikas skaidrības, patie sības un 
īstuma, pēc mākslas, kas sniedz 
dvēselei prieku, pēc apgarotības 
un cēluma, pēc augstas meista-
rības, ko ne vien mēr var redzēt 
jaunlaiku māk slas darbos.

izskatījās citādāk, vai Krievijā 
un Ukrainā, kur atklājas turie-
nes āŗu plašums, stāvie krīta 
krasti vai nabadzīgās sādžas. 

Lai jo plašāk pastāstītu par 

slinieks ir dažkārt sniedzis visai 
kļūdainas ziņas, daudz kas no -
klusēts, pārprasts. E. Šmite, 
ciktāl sniedz archīvu dati, cen-
tusies izzināt, piemēram, pa -

Ukrainā, atklājot ne vienu vien 
ļoti interesantu faktu.

Savukārt Eduards Kļaviņš un 
Kristīne Ogle iedziļinājusies 
meistara daiļradē un tās saistībā 
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Pēc labi pavadītas vasaras 15. 
septembrī jau trešo reizi kopā 
sanāca Amerikas Austrumkrasta 
latviešu uzņēmēji (AALU), lai 
turpinātu paplašināt un stiprināt 
savus biznesa kontaktus un lai 
baudītu saviesīgu pēcpusdienu 
pie vienas no mūsu aktīvākajām 
dalībniecēm, Valdas Rainey. Jau 
pirms sarīkojuma Valda mūs bija 
sakārdinājusi ar stāstiem par 
pašmāju kūpinājumiem un laša 
zupas vārīšanu uz ugunskura, 
bet to, kas mūs sagaidīja, nebūtu 
par sapnī nosapņojusi. Tad nu 
visu pēc kārtas. 

Par saimnieci Valdu 
un viņas labo roku 

Innu
Kad Valdai bija izdevies mūs 

beidzot sasaukt vienkopus no vi -
 ņas milzīgā dārza visām malām, 
mēs sēdāmies krēslos, lai, kā mū   su 
pasākumos pieņemts, savstarpēji 
iepazītos un pastāstītu cits 
citam par savu biznesu. Tikšanos 
ievadīja pati saimniece ar laipnu 
un īsu iepazīšanos ar sevi un vīru 
Charles Rainey, un tā bija viena 
no retajām reizēm, kad vakara 
gaitā dzirdējām angļu valodu. 

Valdas mājā jau krietnu laiku ir 
tradicija reizi gadā, rudenim tu -
vojoties, saaicināt kopā latviešus. 
Kā jau pieredzējusi saimniece, 
Valda zina, ka tematiskas tikšanās 
ir interesantākas gan viesiem, 
gan pašiem rīkotājiem, un tāpēc 
labprāt piekrita savu gadskārtējo 
latviešu ballīti apvienot ar trešo 
AALU tikšanos. Bet ar to Valdas 
uzņēmība nebeidzās! Valda un 
viņas labā roka Inna Pelse vaka-
ra saviesīgajai daļai bija sagata-
vojušas īpašu programmu ar ret ro 
tērpu modes skati un sadziedā-
ša nos! Uz modes skati “no Parīzes 
slavenākajiem modes namiem” 
bija ieradušās modeles – mūsu 
pašu daiļās uzņēmējas un viņu 
burvīgās meitiņas. Modeļu gra-
cio zais iznāciens, retro tērpu 
krāš ņums un rūpīgi izstrādātais 
dizains burtiski apbūra modes 
skates skatītājus, jo kaut ko tik 
pamatīgu mēs tiešām nebijām 
gaidījuši. Un droši varu teikt, ka 
uz kaut ko tik grandiozu ir spējīgs 
tikai tik čakls, neatlaidīgs un 
talantīgs cilvēks kā Valda. Valdai 
ir kāzu tērpu šūšanas bizness 
Gowns by Valda, kas viņai laika 
gaitā ir ļāvis sakrāt plašu dāmu 
tērpu kollekciju. Valda pati ir 
savu tērpu dizainere un šuvēja, 
un viņa darina tērpus gan pēc 
pasūtinājuma, gan izīrēšanai. 

Trešās AALU tikšanās līdzorga-
nizatore Inna Pelse Latvijā strā dā  ja 
par pasākumu vadītāju un ir lie-
liska dziedātāja. Pateicoties Innai, 
mūsu grupas dziesmu pa  matre per -
tuārā tika iekļautas dvē seli vel dzē-
jošās latviešu dziesmas “Pie Die-
viņa gaŗi galdi” un “Svēt vakars”. 

Un tagad laiks iepazīties ar 
pārējiem trešās AALU tikšanās 
dalībniekiem. 

Jaunākie dalībnieki
Mūsu grupas jaunāko dalīb nie-

ku vidū bija trīs ļoti enerģiskas 
dāmas – Mary Kay skaistum kop-
šanas konsultantes – Līga Balo de, 
Aija Linde un Simona Torstere. 
Viņas vairākām klātesošajām dā -
mām dāvāja Mary Kay kosmētikas 

Trešā Amerikas Austrumkrasta latviešu uzņēmēju tikšanās
individuālu piemeklēšanu un uz -
likšanu. Interesanti, ka Aija Linde 
ar Mary Kay kosmētiku strādāja 
jau Latvijā (Mary Kay ir ASV 
firma). Līga, Aija un Simona pie-
 dāvā skaistumkopšanas nodar bī-
bas individuāli pie klienta mājā, 
to laikā Mary Kay speciālistes pa -
līdzēs noteikt ādas tipu, iemācīs, 
kā pareizi kopt ādu un palīdzēs 
izmēģināt un atrast katram ādas 
tipam un vēlmēm piemērotāko 
kosmētiku. 

Simona Torstere ir arī jogas 
instruktore, un viņa pirms kāda 
svarīga pasākuma var atvieglot 
gatavošanās drudzi, savienojot 

cināja arī arhitekte Ilva Skarai -
ne, viņa strādā par projektu 
menedžeri architektu birojā Ben 
Herzog Architect un Mārtiņš 
Roze, kurš izmēģinājis roku 
uzņēmējdarbībā, investējot 
dažādos projektos Latvijā. 

Reklāmas pauze 
latviešu 

organizācijām
Latviešu pasākums nebūs pil-

nīgs, ja tanī netiks pārrunātas un 
reklāmētas latviešu organizācijas, 
kuŗās daudzi no mums piedalās 

les, iebūvētas istabas, bārus un 
telpu apšuvumu. Pēc viņu pro-
jektu fotoattēlu apskatīšanas es -
mu pārliecināta, ka par Nila un 
Vaiŗa darbu jūsmo ikviens viņu 
klients. Nila sieva Liene Kaspar-
sone arī ir AALU dalībniece un ar 
prieku palīdzēs nekustamā īpa-
šuma darījumos. Liene pār svarā 
darbojas Ņujorkas štata Orandžas 
un Roklandes novados, bet pie 
viņas var griezties arī pēc ietei-
kumiem par nekustamā īpašuma 
brokeriem Ņudžersijas štatā. 

Skaita ziņā galdniekus pārspēja 
grāmatveži – manu profesiju pār-
stāvēja četri dalībnieki, ieskaitot 

son mūs ieinteresēja ar jaunumu, 
ka šovasar veiksmīgi izmēģinājusi 
un sākusi izplatīt Icagenix pro-
duktus, kas palīdz uzlabot dzīves 
stilu un dzīves kvalitāti. Sindijas 
piedāvāto produktu klāstā ir 
dzērieni ātrai svara zaudēšanai 
un fiziskās un garīgās enerģijas 
uzlabošanai. Līdzīgi Vita San do-
val pārstāv skaistumkopšanas un 
veselības preču zīmi Arbonne, šo 
produktu izgatavošanas pamatā ir 
augļu valsts sastāvdaļas, kas ne -
satur kontraversiālos parabenus 
vai citas organismam kaitīgas 
vielas.

Ilona Vilciņa, kuŗa tuvu un 
tālu ir labi pazīstama kā latviešu 
portāla www.latvianusa.com īpaš  -
niece un vadītāja, ir arī imūnitāti 
stiprinošu veselības produktu 
4Life izplatītāja un reiki dzied-
niece-meistare. Laika, nervu un 
naudas ietaupīšanai Ilona mums 
ieteica arī juridisko apdrošināšanu 
LegalShield, kas apdrošinātajai 
personai nodrošina advokāta pa -
līdzību juridiskas konfliktsi tuā-
cijas risināšanai. Tiem, kam kād-
reiz ir bijusi nepieciešamība pēc 
advokātu palīdzības, noteikti at -
ceras, ka tas krietni patukšoja 
viņu maciņu, bet cilvēkam ar 
juridisko apdrošināšanu par šā -
dām lietām nav jāraizējas, jo par 
lielo advokāta rēķinu apmaksu 
rūpējas juridiskās apdrošināša-
nas kompānija.

Arī Valda Rainey jau daudzus 
gadus nodarbojas ar reiki, jogu 
un citām netradicionālām ve  se-
lības atjaunošanas programmām. 
Ja kādam ir nopietnas veselības 
problēmas, varat griezieties pie 
Valdas, viņa jums palīdzēs iz -
strādāt individuālu veselības at -
jaunošanas un stiprināšanas pro-
grammu. Turklāt Valdai ir arī 
Elderly Assist Home Care bizness, 
ar kuŗa starpniecību Valda palīdz 
atrast vecu ļaužu kopējas sirm-
galvjiem, kuŗi vēlas palikt dzīvot 
mājās, bet vieni paši vairs netiek 
galā ar ikdienas darbiem kā maz-
gāšanos, ēst gatavošanu, veļas 
mazgāšanu, pastaigām utt.

Pateicība par jauko 
pasākumu un 

aicinājums
pie vienoties AALU
Nobeigumā vēlos vēlreiz pateik-

  ties visiem, kuŗi ieradās uz trešo 
AALU tikšanos un paldies Val dai, 
viņas ģimenei un draugiem par 
milzīgo darbu, kas tika ieguldīts 
pasākuma sagatavošanā. Valda, 
tavi kūpinājumi garšoja fantas-
tiski, laša zupa bija burvīga, un 
ugunskura siltums kombinācijā 
ar rudenīgo dzestrumu un lie-
lisko kompaniju padarīja mūsu 
tikšanos par īstiem svētkiem.

Ja vēl kādi no lasītājiem arī ir 
uzņēmēji un vēlas piedalīties 
AALU, sazinieties ar mums, lai 
mēs turpmāk varam informēt 
par mūsu grupas aktīvitātēm. Jo 
vairāk mūsu būs, jo tālāk varēsim 
izplatīt informāciju par saviem 
uzņēmumiem un jo labāk spēsim 
palīdzēt cits citam piesaistīt 
klientus, darbaspēku, financē-
jumu un sadarbības partneŗus, 
kā arī stiprināsim latviešu kopie-
nu Amerikā.

Veiksmīgi un ar cieņu – 
Dace Spanier

Tikšanas dalībnieku kopbilde

jogas vai meditācijas nodarbību 
ar uzkrāsošanos. Simona pa  stās-
tīja arī par viņas vīra Pēteŗa Tors -
tera uzņēmumu Spray Foam 
Insulation, vīrs diemžēl pats ne -
bija ticis uz uzņēmēju tikšanos. 
Pēteŗa uzņēmums veic ēku silti nā-
šanu ar putām, jumta seguma 
un ēku apšūšanas darbus, kā arī 
logu un durvju montāžu. 

Savukārt pie Līgas Balodes var 
griezties, ja nepieciešams scē nā-
rijs kādam sarīkojumam. Līga 
raksta scēnārijus kāzām, bērēm, 
šūpuļsvētkiem un dažādiem ne -
tradicionāliem svētkiem, un vi  ņai 
šinī jomā ir gan Latvijā, gan 
Amerikā iegūta pieredze.

Un beidzot mūsu rindās ir 
kāda ilgi meklēta amata pratēja, 
proti, Aija Linde ir floriste! Brīdī, 
kad Aija pateica, ka viņa ir flo-
riste, starp uzņēmējiem iestājās 
neparasts klusums, jo daudzi no 
mums zināja, ka mūsu grupas 
dalībniece Terēze Apsīte bija ļoti 
meklējusi floristu sarīkojumam, 
kas, ironiski, bija noticis dienu 
pirms Aija pievienojās mūsu gru  -
pai. Katrā ziņā mēs tagad zināsim, 
ka var kontaktēties ar Aiju, ja ne -
pieciešami florista pakalpojumi. 

Pirmo reizi uz uzņēmēju tik-
šanos bija atnākusi arī Žanna 
Slaveniece. Žanna veido autiņ bik-
sīšu kūkas, kas ir izdekorētas ar 
skaistām lentām un praktiskiem 
aksesuāriem, kā piemēram, rotaļ-
lietām un apģērbu, un ir iecienīta 
dāvana baby shower vai mazuļu 
raudzībās. 

Ar savu ierašanos mūs ieprie-

un kuŗas ir neatņemama mūsu 
dzīves daļa. Tika pārrunātas lat-
viešu skolas, jo nupat bija sācies 
jauns mācību gads un vairāku 
uzņēmēju bērni apmeklē apkārt-
nes latviešu skolas. Jonkeru sko lu 
pārstāvēja un lielīja Simona Tor s-
tere un Līga Balode, par Ņu  džer-
sijas skolu stāstīja un jūsmoja 
Agita Jaber, Sindija Johnsone, Mār-
 tiņš Roze un es, Dace Spanier. 

Līga Balode deva savu ārtavu 
jaunu dalībnieku iedvesmošanā 
Ņujorkas latviešu korim un In -
grīda Valdmane pastāstīja par 
Baltic Unity Days, kas notiks 
5. oktobrī Leikvudā, Ņudžersijā.

Klātesošie uzzināja arī par Dau-
 gavas Vanagiem, kuŗi devuši 
atbalstu Ilonas Vilciņas portāla 
www.latvianusa.com atjauno ša-
nai. Daugavas Vanagi, Ņujorkas 
latviešu koris, latviešu skolas, 
tāpat arī Priedaine, ko pārstāv 
mūsu grupas dalībnieki Sarmīte 
un Jānis, ir piemēri mūsu grupā 
izplatītas informācijas noderīgu-
mam – vienmēr ir kāds, kuŗš par 
vienu vai otru latviešu organi-
zāciju nekad nav dzirdējis vai 
viņam nav bijis iemesla iedziļi-
nāties kādas latviešu organizāci-
jas būtībā. 

Galdnieki un 
grāmatveži 

Uz tikšanos bija ieradušies divi 
galdnieki – Nils Kasparsons un 
Vairis Dravenieks. Abi vīri strā dā 
pēc pasūtinājuma un veido ūni-
kālus un ekskluzīvus interjera 
elementus, kā piemēram, mēbe-

Valdas Rainey vīru Charles Rai ney. 
Es, Dace Spanier, CPA sniedzu 
nodokļu konsultācijas un pa -
līdzu klientiem tikt galā ar no -
dokļu atskaitēm. Man krājumā ir 
padomi, kā samazināt nodokļus 
un, ja kādam ir vēlēšanās vai ne -
pieciešamība, labprāt padalīšos 
šajos padomos. Labi sakārtota 
nodokļu stratēģija un nodokļu 
grāmatvedība palīdz izprast un 
uzlabot finanču situāciju gan pri-
vātpersonām, gan organizācijām. 
Tāpēc, ja jums ir jautājumi par 
nodokļiem, droši sazinieties ar 
mani, un es jums palīdzēšu rast 
atbildes un risinājumus, kas būs 
saprotami un ļaus izdevīgāk kon-
trolēt naudas ienākšanu, iziešanu 
un uzkrāšanu. Ingrīdas Vald ma  -
nes piedāvātajos grāmat ve dības 
pakalpojumos ietilpst algu grā-
matvedība, nodokļi un uzņē-
mumu formēšana gan Amerikas 
uzņēmumiem, gan Latvijas uzņē-
mējiem, kuŗi vēlas nodibināt uz -
ņēmumu Amerikā. Ceturtā grā -
matvede Agita Jaber nupat uz -
sāka grāmatvedības karjeru lielā 
firmā, darbojoties par auditori. 
Vēlam Agitai veiksmīgu karjeru! 

Veselības produktu 
un pakalpojumu 

piedāvātāji
Grāmatveži un grāmatvedība 

ir ļoti svarīgi, bet vēl svarīgāka ir 
mūsu veselība un labsajūta. 
AALU pulkā ir speciālisti, kuŗu 
bizness vienlaicīgi ir rūpes par 
citu cilvēku veselību un labklājību. 
Grafiskā dizainere Sindija John-



LAIKS 52013. ga da 12. oktobris – 18. oktobris

un viņu trīs meitas 
– Ieviņa (12), Ruta 
(8) un Aija (6), kas 
dzīvoja Rīgā. 

Es īsti nevarēju sa -
prast, kāpēc mums 
būtu jā  brauc ar 
kuģi uz Vāciju. Bei-
 dzot mamma to 
izskaidroja, atgā  -
dinādama, ka 
1941. gadā, Pa -
domju Savienības 
okupācijas laikā, 
paps bija atlaists 
no darba Valsts 
kontrolē un dzī vo-
 ja pie mums “No -
glūžos”. Pa dienu 
viņš bija saimnie-
cībā, no tās varēja 
redzēt ceļu, pa ku -
ŗu no Lim ba žiem 
varētu braukt čeka, 
meklējot viņu – 
bijušo Latvijas ar -
mijas virsnieku. Pa 
nakti tēvs slēpās 
Dūņezeŗa purvājā. 
Tad es atcerējos 

čekas ielaušanos naktī mūsu mā -
jās, kad meklēja tēvu, un sapratu, 
ka mums dzīves zem otrreizējas 
komūnistu okupācijas nebūtu.  

Līdz pat Latvijas atbrīvošanai 
1991. gadā, jau sen dzīvodams 
Amerikā, turpināju murgot, kā 
poļitruki ielaužas mūsu mājās un 
ķeŗ mani. Tas bija viens iemesls, 
kāpēc komūnistu okupācijas lai-
kos man nekad nebija vēlēšanās 

P i e d z ī v o -
jums vai ļauna 
pieredze? Es 
nezinu. Tagad 
pēc 75 gadiem, 
to pārdomājot, 
liekas, ka man 
tas bija pie -
dzīvojums, bet 
ma  nai 43 ga -

dus vecajai mātei ne vien ļauna 
pieredze, bet murgs. Tēvs bija 
Latviešu leģionā, un mātei pēkšņi 
nācās atstāt visu un ar trīs bēr-
niem 1944./45. gadā šķērsot kaŗa 
plosīto Eiropu. Pagāja seši mē -
neši, līdz tikām drošībā, nokļūs-
tot rietumos – Šlēzvigā, netālu 
no Dānijas robežas. Daudziem 
latviešu bēgļiem tas neizdevās – 
viņus sagūstīja Padomju Savie-
nības armija.

Sākotnēji šis stāsts bija rakstīts 
angļu valodā maniem mazbēr-
niem Amerikā, bet, Latvijas radu 

Edgars Zariņš

„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

meklējuši, un 2003. gadā ap  mek-
lēju mūsu bēgļu gaitu vietas 
Vācijā. Kur vien tas iespējams, 
savu stāstu papildinu ar foto at -
tēliem no šiem ceļojumiem.

Māju atstāšana
Pirmo reizi savas mājas netālu 

no Limbažiem esošajā Noglūžu 
saimniecībā mēģinājām atstāt 
15. augustā. Abas Zariņu ģimenes 
bija nolēmušas doties ar kuģi no 
Rīgas uz Vāciju, lai izbēgtu no 
padomju okupācijas. Mūsu ģi -
menē bija mana māte Alīde un 
mēs, trīs brāļi. Man tolaik bija 
vienpadsmit gadi, Silvestrim de -
viņi un Jurim septiņi. Mans tēvs, 
47 gadus vecs bijušais cara kaŗa-
skolas un Latvijas armijas brīvī-
bas cīņu virsnieks, bija iesaukts 
Latviešu leģionā.

Otrā ģimenē bija tēva brālis Va -
lentīns Zariņš ar sievu Anto niju 

apmeklēt Latviju, jo biju pārlie-
cināts, ka mani – aktīvu latviešu 
skautu vadītāju – aizturēs čeka, 
un, lai arī esmu ASV pavalstnieks, 
ASV necīnīsies par manu atbrī-
vošanu. Otrs iemesls – esmu dzi-
mis rīdzinieks, bet uzaugu Lim-
bažos, no kurienes man ir atmiņas, 
taču komūnistu laikos ārzemnieki 
legāli nevarēja atstāt Rīgu un ceļot 
pa Latviju. Rīgu es iepazinu un 
iemīļoju tikai savos vēlākajos Lat-
vijas apmeklējumos.  

Pāris čemodānos sakravājām, 
ko varējām, katram puikam pa 
somai uz muguras, un braucām 
ar vilcienu no Limbažiem uz 
Rīgu, lai ar kuģi “Santa Rosa” 
dotos tālāk uz Vāciju. Iemeslu 
nezinu, bet šis kuģa brauciens 
tika atsaukts, un pēc pāris die-
nām mēs ar vilcienu devā mies 
atpakaļ uz Limbažiem. Bija labi 
būt atkal mājās, bet vajadzēja 
jau nojaust, ka labi nebūs, jo, 
ierodoties Lim  bažu stacijā, 
satikām Latviešu leģiona 15. 
divīzijas pēdējās vie nības, kas 
ar lielu steigu devās uz Rīgu. Šī 
divīzija pēc smagu kauju iz  cie-
šanas Latvijas austrumos 1944. ga -
da jūlijā bija nometināta Lim-
bažu apkārtnē. Arī “Noglūžu” 
dārzā zem lielajām kļavām mi -
tinājās viena latviešu rota. Šajā 
laikā es pieredzēju pirmos kaŗa 
trokšņus. Kaŗavīri gāja zvejot 
Dūņezeŗā, spridzinot rokas gra-
nātas, bet vienu nakti notika 
ap  šaude ar kaimiņmājās “Lāšās” 
izvie totiem vācu žandarmiem 
(mili tāro policiju). Ļoti ātri 
iemācījos, ka drošākā vieta ir 
zem gultas.

Uz šīs 1939. gada Eiropas kartes var redzēt frontes stāvokli 1944. gada augustā. Rietumu sabiedrotie 
jau bija atbrīvojuši lielāko daļu no Francijas un Itālijas. No austrumiem Padomju Savienība bija 
atbrīvojusi savu zemi un iebrukusi Baltijas valstīs un Polijā. Stāvoklis norādīja uz drīzu nacistiskās 
Vācijas sabrukšanu un Latvijas otrreizējo komūnistu okupāciju. Zariņu dzimtai draudēja otrreizējas 
briesmas. Baltās zvaigznītes parāda frontes līnijas1944. gada vasarā augļu dārza malā mēs, trīs Zariņu puikas – 

Silvestris (9), Juris (7) un es (11) nezinājām, ka šī ir beidzamā vasara 
„Noglūžos” un ka vectēvu Ādamu (80) mēs vairs nekad dzīvu 
neredzēsim. Es „Noglūžus” nākamo reizi redzēju 1995. gadā

Zirgu pajūgā, kuģī un vilcienā mēs krustojām daļu no Eiropas, lai 
izbēgtu no Padomju Savienības nežēlīgiem slazdiem. 1944./45. 
gadā mums pagāja seši mēneši, lai mēs nonāktu pietiekoši tālu uz 
rietumiem un kaŗa beigas sagaidītu angļu armijas rokās
     ir pilsētas, kur mēs apmetāmies
              mana bēgļu laika ceļojuma maršruts
       uz austrumiem no šīs frontes līnijas valdīja Padomju SavienībaVectēvam Ādamam patika sēdēt saulītē pie 

savas istabas loga

aicināts, esmu to mēģinājis uz -
rakstīt latviski. Uz dažām kartēm 
un skicēm mani angliskie pa -
skaidrojumi vēl joprojām ir, bet 
bildēm un paskaidrojumos esmu 
šo informāciju uzrakstījis lat-
viski. Ceru, ka būs saprotami un 
izskaidrojoši.

Kopš Latvija ir atguvusi brīvī -
bu, esam to vairākas reizes ap -

Septembŗa vidū Valmieras 
pa  malē sāka dunēt lielgabali. 
Nolē mām, ka šoreiz brauksim 
uz Vāciju zirgu pajūgos pa 
zemes ceļu. Tāpēc ka tēvs bija 
prom leģionā, ar mums kopā 
brauca mūsu ilggadīgais kaimiņš 
Jānis Rostoks (dzimis 1906.g.), 
saukts Lāšiņš – no mājas vārda 
“Lāšas”. Māte un Jānis katrs va -
dīja savu pajūgu. Vectēvs Ādams 

Zariņš, 80 gadus vecais tēva tēvs, 
nolēma palikt savās mājās, kur 
bija dzīvojis sešdesmit gadus. 
Viņš teica: „1905. gadā mani 
ne  pakāra kazaki, 1919. gadā es 
pārdzīvoju komūnistu laikus, 
bez tam kādam jau jā  gādā par 
mājām, lopiem un dzīv niekiem, 
līdz jūs atgriezīsieties.”

(Turpinājums sekos)
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Lilita Bērziņa Spīdolas lomā 
Raiņa lugā "Uguns un nakts" 
Dailes teātrī

Divi dažādu laikmetu Liliomi – jubilārs Uldis Dumpis (pa labi) un 
jaunākā iestudējuma galvenais varonis Ivars Kļavinskis

Latvijas Nacionālajā teātrī 
septembŗa nogalē un oktobŗa 
pirmajās dienās valdīja svētku 
noskaņojums – ar veselu izrāžu 
parādi tika atgādināts, ka vie -
nam no ansambļa „dūžiem”, 
ak tierim Uldim Dumpim tu -
vojas 70 gadu jubileja. Par 
svētku kulmināciju, protams, 
kļuva 3. oktobris – tautā iemīļotā 
skatuves mākslinieka dzimša nas 
diena, kuŗā jubilārs kopā ar savu 
vienīgo teātri savus cienītājus 
un draugus aicināja uz F. Mol-
nāra lugas „Lilioms” izrādi. (Te jā  -
pie zīmē, ka Latvijas teātŗu ska-
tītājiem ir īpašas attiecības ar šo 
lugu. To savulaik, 1971. gadā, 
ļoti spilgti iestudēja Alfreds Jau-
nušans, toreiz galveno varoni 
pārmaiņus tēloja Uldis Dumpis 
un Ģirts Jakovļevs. Bet visas iz -
rādes noskaņu emocionāli ba   gā-
tināja Imanta Kalniņa kom    po-
nētās dziesmas ar Māŗa Čaklā 
tekstiem. Kopš tā laika Lilioma 
dziesmu Latvijā prot un mēdz 
dziedāt arī tie, kas teātrī pat 
nemaz nav satikušies ar šo ro  man-
 tisko karuseļa iekšāsaucēju.)

Jau studiju gados režisors 
A. Amtmanis-Briedītis jauno 
censoni ievadīja Nacionālā (to -
reiz Drāmas) teātŗa saimē, uzti-
cot pirmos uzdevumus lielajos 
inscenējumos. Pēc aktieŗ māk-
slas studijām Uldis Dumpis 
kļūst par pilntiesīgu šī ansambļa 
dalībnieku, un nākamgad viņš 
varēs atskatīties jau uz piec-
desmit darba gadiem staltajā 

Uldis Dumpis  – jubilārs

Spīdolas aicinājums

namā Rīgas kanāla malā. Šai 
pusgadsimtā darba arvien ir 
bijis daudz, un Dumpja vei-
kums nekad nav bijis atdalāms 
no teātŗa kopējām veiksmēm 
vai virzības. Pavisam poētiski 
izsakoties (zinu, ka jubilārs par 
to varētu arī pavīpsnāt), Uldis 
Dumpis un viņa mūža darbs 
šobrīd asociējas ar vienu no 
atlantiem, kas uz saviem ka  mie-
šiem tur Nacionālā teātŗa ēku. 
Aktieŗa līdzdalība iestu dē jumā 
neapšaubāmi ceļ tā vērtību, viņa 
tiešums un skatuves patiesības 
mērs kalpo par katalizatoru 
visam tēlotāju ansamblim, arī 
tad, ja Dumpja loma tajā ir 
apjomā neliela. Ap Uldi Dumpi 
arvien pulcējas teātŗa jaunā 
paaudze, kas liecina par to, ka 
jubilārs pats arī sirdī jūtas jauns, 
kaut jubilejas vakarā publiski 
atzinās, ka nule kļuvis par vec-
vectētiņu.

Ievērojamo skatuves māksli-
nieku jubilejas tagadējos laikos 
tomēr tiek svinētas klusinātāk, 
bez tik liela vēriena un parādes 
alkām kā tas dažkārt notika vēl  
pirms gadiem pārdesmit. Tomēr 
jāatzīst arī tas, ka skatītāju un 
kollēgu godinājumi un atzinība 
teātŗa jubilejās parasti atbilst 
godināmās personības rakstu-
ram un vērienam. Vienkāršība, 
labs humors, darbabiedru ne -
viltota sirsnība un skatītāju 
zāles atsaucība raksturoja šo 
Ulda Dumpja jubilejas vakaru, 
kad pēc Lilioma dziesmas, ko 

izrādes finālā dziedāja skatuves 
spēki kopā ar skatītājiem zālē, 
jubilāram tika uzdāvināts baltās 

nieciskas viltības sakausējumu.
Režisoram Edmundam Frei-

bergam, kas pēc ilgiem gadiem 

varoņa atveidotāju. Pēc tam abi 
pārmaiņus priekšpēdējā ainā, 
kas norisinās kādā „debesu 
kantorī”, atveido Debesu Reģis-
trātora lomu. 

Taču kollēgas jubilejas vakarā 
skatītājiem  bija sagatavots īpašs 
pārsteigums – pēdējā izrādes ai  nā, 
kuŗā pēc sižeta galvenais va  ro-
nis, kas miris pirms gadiem 
sešpadsmit, pēc šķīstīšanās pār-
baudījumiem tiek sūtīts atpakaļ 
uz zemi, lai paveiktu līdz galam 
kādu nepadarītu darbu. Lilioms 
ierodas apraudzīt savu meitu, 
kas, viņam dzīvam esot, vēl ne -
bija nākusi pasaulē. Šajā ainā 
Lilioma tēlotājs Ivars Kļavinskis 
bija labprātīgi „atkāpies” malā, 
dodot vietu kādreizējam Lilo-
mam – Uldim Dumpim. Jubilārs 
nospēlēja šo ainu precīzi un 
saviļņojoši, brīnišķīgā part ne-
rībā ar jaunajām kollēģēm Ingu 
Misāni Jūlijas un Sanitu Pušpuri 
Luizas lomā. Šai ainā teātŗa 
maģijas varā, šķiet, bija it visi – 
kā uz skatuves, tā zālē. Lilioms 
bija atgriezies! Laika un gadu 
skrējiena loģiku bija uzveikusi 
mākslas darba patiesība, kuŗā 
allaž vieta ir asociācijām, zem-
tekstiem un nojausmām. Tāpēc 
jau arī skatītāji tik spēcīgi mīl 
reiz iepazītus varoņus un viņu 
vietā vairs nekad nevēlas skatīt 
citus. Par šo emocionāli piesā-
tināto, netveŗamām illūzijām 
piepildīto acumirkli liels paldies 
kā režisoram, tā aktieŗiem!

Gundega Saulīte

akācijas koks (ar mājienu uz 
izrādē dziedāto mīlestības 
dziesmu par balto akāciju pa -
lagu) un fotoportrets ar rukša 
kautķermeni priekšplānā. Tas 
savukārt sasaucās ar populāro 
izrādi „Latgola.lv”, kuŗā Dumpis 
tēlo lauku vīru Ontunu un 
skatītājus apbuŗ ar skatuves iz -
pausmēs gluži vai dokumentālu 
naivitātes, vienkāršības un zem-

no jauna iestudējis „Liliomu”, 
šai izrādē izdevies īpaši izteik-
smīgi un emocionāli uzsvērt 
dzīves ritējuma nebeidzamo 
plū dumu. Jau sākotnēji abi 
aktieŗi, kas Liliomu tēlojuši 
iepriekšējā iestudējumā septiņ-
desmitajos gados – Uldis 
Dumpis un Ģirts Jakovļevs –, 
izrādes pirmajā ainā darbībā 
ievada jauno, tagadējo galvenā 

Pieminot izcilās Dailes teātŗa 
aktrises Lilitas Bērziņas 110. 
gadskārtu, 26. septembrī Rīgas 
Latviešu biedrības Līgo zālē 
notika māksliniecei veltīts sa  rī-

Kultūras akadēmijas E. Smiļģa 
Teātŗa mūzeju. Vakaru ievadīja 
kinokadri no Raiņa „Uguns un 
nakts” leģendārā iestudējuma 
Dailes teātrī 1947. gadā, kuŗos 
līdzās Lilitai Bērziņai Spīdolas 
lomā bija skatāmi spožie aktieŗi 
Irma Laiva un Artūrs Filipsons 
kā Laimdota un Lāčplēsis. 

Akadēmiķis Viktors Haus-
manis sniedza plašu ieskatu 
aktrises mūža veikumā, atgā-
dinot arī daudzās sarunas ar 
mākslinieci par lomu tapšanu, 
kā arī ieskatoties kritiķu vēr-
tējumos. Teātŗa mūzeja spe-
ciāliste Rita Rotkale atcerējās 
nedaudzos, bet spilgtos sadar-
bības momentus ar Lilitu Bēr-
ziņu, kā arī zīmīgus notikumus, 
kas kļuvuši par leģendām. Tā 
1977. gadā, pavadot Dailes 
teātri viesizrādēs Maskavā, nā -
cies piedzīvot, ka, parādoties uz 
skatuves Lilitai Bērziņai vecas 
muižnieces lomā izrādē „Bar-
bari”, no zāles atskanējis sau-
ciens – Spīdola, Spīdola! Tātad 
priekš 30 gadiem viesizrādēs 
skatītā „Uguns un nakts” izrāde 
skatītājai bijusi tik spilgtā at -
miņā, ka gribējies to paust skaļi. 
Ko tad sacīt par latviešu ska-
tītājiem okupētajā Latvijā, kam 
Raiņa Spīdolas pravietojums ne 
tikai par brīvu un laimīgu, bet 
par mūžīgu Latviju bija kā 
cerību stars! 

Ausma Kantāne, kas vairākus 
gadus strādājusi līdzās Lilitai 
Bērziņai un vairākās izrādēs 
bijusi arī viņas partnere, ap -
brīnoja mākslinieces spēju kā 
bērnam katru reizi no jauna 

tuvoties kārtējai lomai, it kā 
aizmirstot gan savu statusu 
teātrī, gan visu iepriekšējo vei-
kumu. Aktrise baudījusi nevil-

No 22. oktobŗa līdz 15. decem-
brim aktrise Laila Robiņa pie-
dalās Ričarda Nelsona četru lugu 
“Scenes From Life In The Country” 
uzvedumos Public teātrī Ņujorkā. 
Laila visās četrās lugās tēlo vienu 
un to pašu personu. Ceturtās lu  gas 
“Regular Singing” pirmuzvedums, 
tāpat kā iepriek šējie, norit kādas 
ģimenes mājā Rainbekā (Rhine-
beck, N.Y.) drā matisku notikumu 
laikā ASV, pieminot atentātu pret 
prezidentu Kenediju pirms 50 ga -
diem (izrādes no 19. līdz 24. nov. 
un no 1. līdz 13. dec.). Pirmā luga 
“That Hopey Changing Thing” 
2010. gadā ri  sinās vēlēšanu dienā 
(izrādes  no 22. līdz 27. okt. un 29. 
nov. / 10. dec.); otrā luga “Sweet 
and Sad” 2011. gadā, pie  min ter-
roristu uzbrukumu 11. sep  tembrī 
pirms 10 gadiem (izrādes no 31. 
okt., 1., 3., 26. nov. un 10. dec.) un 
trešā luga “Sorry” risinās 2012. 
gada vēlēšanu dienā (izrādes no 
6. līdz 10. nov., 27. nov. 1. un 12. dec.). 
Autors, pats būdams arī režisors, 
lugas pārstrādājis tā, ka ir iespē-
jams noskatīties visas četras lugas 
divu dienu laikā (30.nov./1.dec.; 
7./8. dec.;14./15. dec.) vai arī 
četrās dienās (10.-13. dec.).

The New York Times teātŗa kri-
tiķis Bens Bentlijs raksta: “Ričarda 
Nelsona lugu serija pamazām vei  -
dojas par vienu no nozīmīgākiem 
sasniegumiem Amerikas teātrī 
šajā gadu simtenī.”

Teātris atrodas 425 Lafayette 
St., New York, N.Y. 10003, tāļr. 
212-967-7555. Mājaslapa: pub-
lictheater.org.

JR

Laila Robiņa
teātŗa maratonā 

Nujorkā

kojums „Spīdolas aicinā jums”, 
ko bija sarūpējusi RLB Teātŗa 
komisija sadarbībā ar Latvijas 

totu cieņu, bijusi novērtēta, 
tomēr visas tautas mīlestība pie 
viņas atnāca ar Mirtas tantes 
lomu filmā „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”. Režisore un aktrise 
Venta Vecumniece atcerējās 
Lilitu Bērziņu kā cilvēku, kas 
dzīvoja mākslai, pildīja misiju, 
līdz pēdējai mūža lomai izrādē 
„Krauja” atbildīgi strādāja. Vi -
ņas aktrises talantam piemitis 
tāds mērogs, ka nav bijis viegli 
turēt līdzi. Venta Vecumniece 
atgādināja arī Lilitas Bērziņas 
atveidoto lomu milzu amplitū-
du: no Džuljetas, Dezdemonas, 
Grietiņas jaunībā, Spīdolas, 
Marijas Stjuartes, Annas Kare-
ņinas brieduma gados, Ekebijas 
majorienes, karalienes Ģert-

rūdes mūža otrajā pusē līdz  
drastiskām, komiskām un tra -
ģikomiskām lomām 

(Pēterene J. Janševska „Dzim-

tenē”, titulloma J. Smūla „Pulk-
veža atraitnē”, Trauklaižu saim-
niece „Īsā pamācībā mīlēšanā”, 
Amālija E. Vetemā „Rožu dārzā” 
u.c.). V. Vecumniece stāstīja arī 
par mākslinieces saimniecisku-
mu, viesmīlību, arī izpalīdzību, 
kad tas bijis vajadzīgs. Vakara 
gaitā tika demonstrēti arī vai-
rāki izrāžu videofragmenti ar 
Lilitas Bērziņas līdzdalību.

Videoversijā tika parādīts arī 
režisora Jāņa Streiča stāstījums 
par sadarbību ar mākslinieci, 
kinotēlus veidojot.

Sarīkojums bija pulcējis pilnu 
zāli aktrises talanta cienītāju, to 
bija pagodinājusi arī māksli-
nieces meita Lilita Vāciete un 
mazdēls Edgars Vācietis.

Rita Rotkale

Dažādu gadu portreti
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Klusinātā tonālitātē ieturētas 
eļļas gleznas ar tautumeitām, 
atpazīstamiem Latvijas skatiem, 
kāda dabas ainava, klusās dabas 
– nenoliedzami skaisti un augst-
vērtīgi latviešu trimdas vecmeis-
taru darbi, kas, gadiem ilgi 
rotājot Latviešu biedrības nama 
zāles sienas, iegājuši klasikas 
zelta fondā. Bet  gadu no gada, 
no vienas saviesīgas būšanas līdz 
nākamajai – nemainīgi un tādi 
kā sastinguši. It kā šodienas 
latviešiem vairs nebūtu ne ied-
vesmas, ne prasmju, ne vēlēšanās 
radīt jaunus mākslas darbus. 

Bet tad Ināra Beitlere beidzot 
nolēma ienest jaunas vēsmas 
Oregonas Latviešu biedrības 
nama zālē un vienu sienu at -
dzīvināt ar dzīvām un mainīgām 
laikabiedru mākslas izstādēm. Jo 
izrādījās, ka ne tikai profesionālu 
izglītību guvušie mākslinieki un 
radošu profesiju pārstāvji, bet arī 
ārsti, skolotāji, rēķinveži un citi, 
aktīvās darba gaitas beidzot, 
uzsākuši tiešām radošu dzīves 
posmu, akvarelējot, gleznojot, 
fotografējot un apliecinoties arī 
citos mākslas veidos. Arī Ināra 
pati brīvajos brīžos glezno jau 
kopš studiju laikiem un atzīst, ka 
izstāžu iekārtošana ir darbs, kam 
nepieciešama trenēta acs un 
izjūta.

Pirmajai Mainīgās Mākslas 
sienas izstādei sekoja nākamās.  
Apmierināti bija ne tikai paši 
mākslinieki, bet arī pārējie bied-
rības nama apmeklētāji – ne 
tikai latvieši, bet arī nama viesi. 
Izstādītos darbus var no māksli-
niekiem arī nopirkt, 10% komisi-

Mainīgās mākslas izstādes
jas naudas atstājot biedrības 
kasē.

2013. gada ziemā atklāja pār-
steidzoši bagātīgo Māras Cepu-
rītes Reynolds izstādi. 

Pirms izstādes atklāšanas lie-
lākā daļa Oregonas latviešu pa -
zina Māru kā bibliotekāri un 
biedrības grāmatu grupas vadī-

sora Kugas gleznas „Bērzi” atda ri-
nājums, kā arī dažas klusās dabas.

Bet lielākā un arī pārsteidzošākā 
izstādes daļa bija pēdējo gadu 
fotografijas, kurās Māra fiksējusi 
gan neparastas gaismas rotaļas 
dabā, gan īpašā gaismā vai 
rakursā tvērusi kokus, cilvēkus, 
ainavas.

rasti saulrieti mākoņainās de -
besīs virs Kolumbijas upes un 
Baltijas jūras. Triptichs ar zie do-
šas pļavas tuvplāniem burtiski 
smaržo pēc Latvijas vasaras ap 
saulgriežu laiku. Varena ozola 
zari tiecas pret sauli – „Ozols 
raksta debesīs”; un vecs, zālēm 
apaudzis celms kā piemineklis 
mūžīgajam dabas ritumam –  
„Pārtapšana”. Māra Reynolds 
spēj brīnumainu citiem parādīt 
pat nosūnojušu laukakmeni 
(„Pelēkie raksti”), bet viņas glez-
nieciskās iemaņas pārliecinoši 
iezīmējas fotografijā ar balto olu 
baltā šķīvī uz balta galda, kur 
gaismēnu spēlē nekas vairs nav 
balts. 

2013. gada septembrī Oregonas 
latviešu namā atklāja pēc kārtas 
jau astoto Mainīgās Mākslas 
izstādi. Tajā apskatāmi Anitas 
Pētersones akvareļi.

Anita Ziediņa-Pētersone dzi-
musi Madonā, uzaugusi Bostonā, 
studējusi komerciālo mākslu un 
interjera dizainu. Vēlāk kopā ar 
ģimeni 25 gadus dzīvojusi Ho -
landē un Anglijā, bet pēc aktīvo 
darba gaitu beigšanas 2005. gadā 
pārcēlusies uz Portlandi. 

„Eiropā pavadītajos 25 gados 
rēgulāri apmeklēti mākslas mū -
zeji un izstādes, ko turpinu darīt 
arī šeit, Amerikas Rietumkrastā. 
Tas man sagādā patiesu baudu 
un prieku, iedvesmo gleznot. 
Priekšroku dodu akvareļiem un 
jauktajai technikai,” stāsta Anita.

Aplūkojot Anitas darbus, pir mā 
doma bija – tikpat, cik mēs katrs 
esam dažādi, tik arī atšķirīgs ir 
veids, kādā katra radoša per-

sonība izpaužas mākslā. 
Anitas izstādītajos darbos var 

redzēt viņas eksperimentus visai 
dažādos stilos un technikās – 
pastelī zīmētais tumšos toņos 
ieturētais zilganām un zeltainām 
gaismēnām piesātinātais Svētā 
Marka bazilikas iekšskats izceļas 
akvarelēto gaisīgo pilsētas skatu 
un koši krāsaino kluso dabu 
vidū.

Viegli caurspīdīgajos archi tek-
tūras gleznojumos, kuŗos ietil-
pināts ne mazums smalku deta-
ļu, atpazīstama Vecrīga un  Am -
sterdama, kā arī Dienvideiropas 
vecpilsētu romantiskās ieliņas. 

Atšķirīgā manierē gleznoti 
ziedi un klusās dabas. Anitas ota 
nav baidījusies no košas krāsas 
triepieniem uz pavisam gaiša vai 
pat balti neskarta papīra fona. 
Bet turpat pretstatā ir darbi, 
kuŗos fona detaļās ieskicētie 
ziedi un ornamenti gleznai 
piešķiŗ gluži austrumnieciskas 
noskaņas.

Ināras spēja veidot harmoni-
sku ekspozīciju, izkārtojot atšķi-
rīgos stilus vienas sienas plaknē, 
pārsteidza pat pašu darbu autori, 
jo Anita nebija savu vairāk nekā 
20 gadu gaŗo veikumu redzējusi 
labā apgaismojumā vienkopus 
izstādītu. 

Tā nu atkal Latviešu biedrības 
nama viesiem ir aplūkojama 
jauna un interesanta 20 darbu 
izstāde.  Bet tikmēr top un izrādi 
gaida jauni vēl neredzēti Ore-
gonas latviešu talantīgās saimes 
darinājumi.

Gundega Šnepste

No kreisās: Anita Pētersone, Māra Reynolds un Ināra Beitlere

tāju ar plašām zināšanām lite-
rātūrā. Izstāde atklāja Māras cie-
šo saistību ar mākslu visā dzīves 
gaŗumā, ko apliecina MA grads 
mākslas vēsturē, studijas Bruk-
linas mūzeja Mākslas skolā un 
pie prof. Jāņa Kugas Bostonā – 
fakti, kas lielākajai daļai bija 
zināms pārsteigums. Izstādē va -
rējām aplūkot dažas no Māras 
mācekļa gados tapušajām eļļas 
gleznām. Viena no tām – profe-

„Zīmējot, gleznojot, fotogra-
fējot es pētu pasauli, meklēju un 
atrodu dabas un cilvēka būtības 
brīnumus... Laiku pa laikam 
māksla mums liek ieraudzīt 
nesaredzēto, atklāj neredzamo, 
kas tad kļūst redzams un vieglāk 
uztverams,” izstādes anotācijā 
raksta Māra.

Gluži neticams ir attēls ar zel-
taino ūdeni pelēku klintsbluķu 
ielenkumā – „Īstais zelts”. Ne  pa-

Tā kā esmu 
latvietis, kuŗš 
p i e d z i m i s 
ārpus Latvijas, 
bet pirms 23 
gadiem at  grie-
zies Latvijā uz 
dzīvi un lai 
strādātu, man 

laiku pa laikam žurnālisti ir 
jautājuši, kāpēc visi latvieši, kas ir 
ārzemēs, nebrauc mājās? Mana 
atbilde vienmēr ir ļoti vienkārša 
– es ceru, ka nebrauks. Iemesls ir 
tas, ka mums šie latvieši, kas 
tagad dzīvo ārzemēs, ir mil zīga 
vērtība un resurss, kaut arī mēs 
vēlamies, lai to atgriešanās skaits 
būtu pēc iespējas lielāks. Latvijai 
šodien ir 44 diplomātiskās pār-
stāvniecības, vairāki simti dip-
lomātu, 151 goda konsuls, bet ar 
tiem vien mēs nevaram ietekmēt 
un kontaktēties ar visu pasauli. 
Tāpēc katrs latvietis, kas atrodas 
ārzemēs, ir potenciālais diplomāts 
un var kļūt par Latvijas interešu 
pārstāvi.

Ārzemju latvieši ir ļoti daudz 
sasnieguši savās mītnes zemēs – 
viņi ir līdeŗi biznesā, zinātnē, 
kultūrā, kā arī citās nozarēs. 
Viņiem ir pieredze, zināšanas un 
kontakti, kādu mums šeit, Latvijā, 

„Patriotisms nebeidzas
pie valsts robežas”

Deputāta, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēža Ojāra Ērika 
Kalniņa runa par diasporas interešu pārstāvēšanu mītnes zemēs, 

LR Saeimā, š. g. 30. septembrī

nav. Mums ir jāprot to izmantot 
Latvijas labā. 

Kā mēs zinām, Ārlietu minis-
trijai ir atbildība par diasporas 
programmu, un tajā ir trīs būtiski 
mērķi: pirmais – saglabāt tautiešu 
latvisko identitāti svešumā un 
saiknes ar Latviju. Mēs zinām, ka 
vismaz kultūrā tas notiek – ār -
zemēs tiek rīkoti dziesmusvētki, 
organizēti teātŗi, darbojas latviešu 
organizācijas. Otrais mērķis –  
„smadzeņu” apzināšana – ko 
kuŗš dara, kur un kā to vislabāk 
varētu izmantot, lai tās kalpotu 
Latvijas interesēm. Šogad Pasau-
les brīvo latviešu apvienība orga-
nizēja Pasaules latviešu biznesa 
forumu, kur tieši norisinājās šo 
cilvēku apzināšana – kādi uzņē-
mēji mums ir, ko viņi dara un 
kādā veidā viņi varētu labāk sa -
darboties ar Latviju un Latvijas 
uzņēmējiem. Trešais mērķis ir 
līdzdalības paplašināšana polī tis-
kajos un sabiedriskajos procesos.

Man ļoti patīk termins – glo-
bālais latvietis. Šodien, globāli-
zācijas apstākļos viss ir iespējams 
– ir vieglāk sazināties, ir vieglāk 
sadarboties un pat uzzināt par to, 
kas notiek pašreizējā brīdī Latvijā. 
Tā kā vismaz no augsto tech no-
loģiju viedokļa viss ir iespējams, 

lai uzturētu saiknes. Mēs zinām, ka 
Twitter, Facebook un citos sociā-
lajos medijos vairs nešķi ro jam, kas 
ir „iekšzemes” vai ār   zemju  latvie-
tis, jo mēs pat nezi nām, kuŗš ir 
kuŗš. Taču katram ir ko teikt un 
ir interese par kopīgu lietu. 

Protams, ņemot vērā Latvijas 
demografisko situāciju, mums 
vēl joprojām galvenais mērķis ir 
panākt, lai visi tie, kas vēlas at -
griezties Latvijā, to arī varētu iz -
darīt, bet mēs arī zinām, ka tas 
nekad nenotiks par visiem 100 
procentiem. Tātad mūsu mērķis 
ir saprast, kā mēs varam izman-
tot šo milzīgo resursu, kas mums 
ir ārzemēs, papildus tam darbam, 
ko dara mūsu diplomāti, ir svarīgi 
apzināt uzņēmējus, kā arī kul tū-
ras pārstāvjus un zinātniekus un 
vēl citus, lai tie varētu kalpot 
Latvijai. 

Patriotisms nebeidzas pie valsts 
robežas, un katrs latvietis, kas 
jūtas kā latvietis, katrs Latvijas 
pilsonis, kas grib kalpot Latvijai, 
to var darīt, taču mūsu uzdevums 
šeit, Saeimā un valdībā, kā arī 
starp uzņēmējiem, ir saprast, kā 
vislabāk varētu veicināt ne tikai 
patriotismu, bet arī izmantot šo 
resursu, lai veicinātu Latvijas 
izaugsmi un labklājību. 

Ojārs Ēriks Kalniņš

Nāk rudentiņis... Pēc tam, kad 
Toronto pensionāri skaistā sau-
lainā dienā Sidrabenē pateica 
“Ardievas vasarai”, bija laiks sa  gai-
dīt rudeni Rudens svētkos Sau-
lainē 15. septembrī, māko ņai nā 
dienā, kad jau šur tur kokos 
pavīdēja pa dzeltenīgai lapai. 

Pensionāru pilnais autobuss 
ieradās Saulainē tieši laikā uz mā -
cītājas Dr. Anitas Gaides va  dīto 
dievkalpojumu. Savā svēt runā viņa 
ieteica baudīt dzīvi un priecāties 
par katru dienu, ko Dievs devis. 
Paklausot šim ieteikumam, pēc 
dievkalpojuma visi devās uz Saul-
šķūni, kur notika mākslas izstā-
des atklāšana. Pie sienām bija liels 
gleznu un mākslas fotografiju 
klāsts, bet telpas vidū varēja ap -
skatīt no lūžņiem darinātas izteik-
smīgas metallskulptūras. Varēja 
tikai brīnīties, ka mākslinieciskā 
acs saredzējusi skaistumu un de -
rīgumu vecās mašīndaļās, kam 
citi nicīgi paietu gaŗām.

Pēc garšīgām pusdienām bija 

Toronto pensionāru
Rudens svētki

laiks bagātīgajai rudens ražas iz -
lozei, ko ar humoru vadīja Guntis 
Tannis. Laimestu dažādību visla-
bāk varētu aprakstīt, sakot, ka tur 
bija mantas, sākot no A (ābolu 
biezenis) līdz Z (ziedošas mārtiņ-
rozes). Laimētāju netrūka. Bet 
visam reiz pienāk gals, un, kad 
laimestu galds beidzot bija tukšs, 
brauciena organizētāja Helena 
Bērziņa sāka vākt savus ļaudis 
atpakaļbraucienam uz Centru.

Ceturtdien, 19. septembrī saie tā 
bija iespēja skatīties un klausīties 
turpinājumu “Opera Gala” kon-
certam no Bādenbādenas, kuŗa 
sākumu ar Elīnas Garančas pie  da -
līšanos pensionāri redzēja 1. au -
gustā. Šinī koncerta daļā bija trīs 
ārijas no Verdi operām, kā arī di  vas 
no Sensansa un pa vienai no Bizē, 
Pučīni un Deliba ope rām. Šis bija 
baudījums klasiskās mū  zikas cie-
nītājiem, bet ar to vēl koncerts 
nebeidzās. Vēl palika trešā daļa, 
kuŗu cienītāji gaidīs ar prieku.

 da
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Cik labi ir tad, ja kādu reizi, 
pārmaiņas pēc, satikšanās un 
laba laika pavadīšana nav 
ierastajās ikdienas telpās, kur 
viss ir tik pazīstams un arī labi 
paredzams! Tikpat labs un 
vērtīgs ir laiks, ko latviešu 
skolasbērni var pavadīt kopā ar 
latviešu draudzi. Tā kā skola 
parasti notiek sestdienās, tad 
tik bieži vienam otru satikt 
neizdodas.

Tā nu Mineapoles latviešu 
skola kopā ar latviešu draudzi 
rīkoja kopēju izbraukumu uz 
skaistu vietu – Bush Lake Park 
– tepat Mineapoles apkārtnē.

Izbraukums iesākās ar diev-
kalpojumu plkst. 10:00 no rīta. 
Diev kalpojumā arī bērniem bija 
iespēja piedalīties. Dziedājām 
divas bērnu dziesmiņas, kur va -
rējām izkustēties, jo dziesmas 
bija ar kustībām. Tāpat arī 
draudzes māc. Dāgs bija saga-
tavojis uzrunu bērniem par 
visiem tik ļoti pazīstamajiem 
Oreo cepumiem. Kāds no māc. 
Dāga skolas, kur viņš studēja, 
viņam šos cepumus bija ieteicis 
pamēģināt. 

Esot ļoti labi un garšīgi! Tā nu 
viņš uzticējās tam, ko draugs 
teica. Pamēģināja un tiešām – 
bija labi! Citreiz, kad ir brīži, 
kad kāds tuvs draugs mums 
kaut ko stāsta, kā piemēram, 
kaut ko par Dievu, Viņa dēlu 
Jēzu Kristu, tad ir vērts ie  klau-
sīties un pārbaudīt, ko tad 
draugs man ir teicis. Uzrunas 
sākumā bērniem bija jānosauc 
visi Oreo cepumu veidi, ko viņi 

Mineapoles latviešu skolas un draudzes
kopējais izbraukums – Bērnu svētki

Ticība kopīgam darbam

pazīst. Saraksts bija gaŗš. 
Pēc dievkalpojuma visi bijām 

izsalkuši pēc labumiem, ko paši 
bijām atveduši līdzi. Mēs bijām 
pacentušies, jo galds tiešām bija 
bagātīgi klāts. Kad kārtīgi pa -
ēsts, tad ir pienācis laiks spēlēm. 
Klasiskā jēlas olas nešana uz 
karotes no punkta A līdz punk-
tam B, virves vilkšana un ūdens 
meloņu ripināšana pa kalnu 
lejā bija tikai dažas no spēlēm, 
kuŗas vecāki ļoti cītīgi bija 
sarūpējuši. Arī pieaugušie aktīvi 
piedalījās  spēlēs,  dažbrīd kopā 
ar bērniem bija izveidojušās 
veselas trīs komandas ar asto-
ņiem dalībniekiem katrā.

Šis bija ļoti labs laiks bērniem, 
lai tie pēc gaŗās un notikumiem 
bagātās vasaras atkal satiktos, 
kopā pavadītu laiku un atjauno-

tu to tuvību, kas bija izveidoju-
sies latviešu skolas noslēguma 
dienā pagājušajā mācību gadā. 
Jau pēc nedēļas sākās jaunais  
2013./2014. mācību gads.

Mineapoles latviešu skola 
jaunā mācību gada gaitas ir 
uzsākusi ar pārmaiņām. Jaunās 
skolas pārzines ir Indra Hal-
vorsone un Eva Tone. Skolā 
šogad mācās 35 bērni, strādā  
10 audzinātāji.  Tam klāt vēl nāk 
atsevišķu nodarbību skolotāji, 
kā piemēram, rotaļām, ticības/
ētikas mācībai, mūzikai, dejo-
šanai un kokles mācībai, kur 
kopā ir 7 skolotāji.

Lai mums visiem ražens jau-
nais mācību gads! 

Edija Banka-Demandta

Pēcatmodas periodā Latvijas 
izglītībai un kultūrai atdzimt no 
jauna un virzīties uz priekšu 
palīdzējuši mūsu pašu zemē 
dzīvojošie tautieši, ārzemju lat-
vieši, starptautisku projektu no 
Ziemeļvalstīm, Kanadas, ASV, 
Vācijas, Lielbritanijas un Aus-
trālijas iniciātori un vadītāji, kā 
arī atsevišķas personības valsts 
pārvaldē. Viens no šādiem ilg-
laicīgiem projektiem ir 1993. ga -
dā iedibinātais „Luža Bērziņa 
piemiņas fonds”, kuŗa mecenāts 
jau 20 gadu gaŗumā ir pasaulē 
atzītais latvietis – chirurgs, leto-
niķis, Jēlas Universitātes izcilais 
profesors Kristaps Keggi – dižās 
Bērziņu dzimtas – mācītāja un 
paidagoga, folklorista un lite-
rātūr zinātnieka Luža Bērziņa 
mazdēls. Latvijā profesoru Kris-
tapu Keggi pazīst ne tikai kā 
izcilu chirurgu, P. Stradiņa Uni-
versitātes Goda doktoru, kā 
zi nātnieku, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Goda locekli un kā 
aktīvu sabiedrisko darbinieku 
kultūrā, sportā un medicīnā, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. 
Tik apjomīgs ir nopelnu uz  skai-
tījums, lai apliecinātu latviešu 
genu stiprumu, dzimtas vērtību 
apziņu un darba mīlestību, 
izcilību visā, ko dara, un pāri 
visam – dzimtenes mīlestību.

Zemgale var lepoties ar sa -
viem dēliem, ar viņu centie -
niem pēc labas izglītības, ar 

spēju pārvarēt gan polītiskas 
nesaprašanās, gan financiālas 
grūtības. Tāpat kā Barontēvs, 
arī Ludis Bērziņš kājām ir 
izstaigājis Kurzemes jūrmalu, 
Kurzemi un Zemgali, vācot tau-
tasdziesmas, interesējoties par 
teikām un tautskolu vēsturi. 
Viņa darbība rezultējusies sešos  
„Latvju Dainu” sējumos un 
rodama arī Dainu skapja at -
vilkt nītēs. Latviešu valodas 
tīrība un latviskās tradicijas, 
valodu prasme, mīzikalitāte, 
sengrieķu vēstures un kultūras 
izzināšana lieti noderējusi visa 
mūža gaŗumā, arī mūža otrā 
pusē, veicot mācītāja pienā-
kumus ASV. Luža Bērziņa mūža 
darbs ticis novērtēts ar piec-
reizēju Kr. Barona prēmiju, 
divas reizes Triju Zvaigžnu 
ordeņa Goda zīmi, Humbolta 
medaļu un lielāko atzinību 
mūža nogalē – Tautas balvu.

Latvijas jaunatnei bija jāgaida 
50 padomju varas gadi, lai pub-
liski varētu godināt izcilā tautas 
dēla darbību un iepazīt viņa 
devumu. 1997. gadā mazdēls pro  -
fesors Kristaps Keggi vectēva 
un vecāsmātes Minnas Bērziņas 
urnas pārveda uz Latviju, un 
archibīskaps Jānis Vanags no 
Doma baznīcas zemgaliešus iz  -
vadīja uz dzimtajiem Džūkstes 
kapiem.

Pēcatmodas 20 gadu laikā ir 
paveikts ievērojams darbs, lai 

Luža Bērziņa vārds un darbi 
būtu latviešu vēsturiskajā man-
tojumā. Savu ieguldījumu de -
vuši ne tikai izcilā profesora 
audzēkņi Latvijā (Jēkabpils 
tirdzniecības skola, Dubultu ģim-
  nazija, Rīgas skolotāju in  stitūts, 
Latvijas Universitāte) un plašajā 
pasaulē, bet arī mūs dienu stu-
denti – medicīnas, sporta, iz  glī-
tības, valodniecības, teoloģijas, 
folkloras un paida goģijas vēs-
tures pētnieki, pie miņas fonda 
locekļi un Latvijas augstskolu 
profesori. Visu šo laiku atbalstu 
pētniecībai snie dza arī Kanadas 
Daugavas va   nadzes, mecenāti 
no ASV un Austrālijas, kā arī 
žurnāls Jaunā Gaita u.c.

1994. gadā Luža Bērziņa pie-
miņas fonda paspārnē nodi-
bināja Starptautisko Luža Bēr-
ziņa paidagogu radoša darba 
konkursu ar mērķi veicināt lat-
viskās izglītības populārizēšanu 
un mudināt pārmaiņas izglītībā, 
zinātniski pamatot, izsvērt to 
nepieciešamību pašiem sko lo-
tājiem, augstskolu mācīb spē-
kiem piedalīties izglītības pa -
mat vērtību tālāknodošanā, jau -
nu ideju un teoriju aprobēšanā. 
Konkursa idejai visus 19 gadus 
ir atsaukušies gan skolotāji, gan 
studenti, gan grāmatu autori, 
gan augstskolu mācībspēki, 
kultūras darbinieki, folkloristi 
un novadpētnieki. Laika gaitā 
pieteikto darbu līmenis audzis 

no vienkārša mācību stundas 
plāna līdz starptautiski atzītai 
monografijai, kas vēlreiz aplie-
cina latviešu tieksmi pēc labas 
izglītības un inteliģences.

Laikā no 1994. līdz 2013.ga -
dam konkursa žūrija ir saņē -
musi ap 1600 darbu no 1400 
autoriem. Izvērtējot pieteiku-
mus, 520 autoriem ir piešķirts 
laureāta Goda nosaukums. 
Laureātu pulkā ir ap 80 zi  nāt-
nieku un ap 70 skolu vadītāju 
un vietnieku. Laureātu godā ir 
Ludis Keggi un Irēne Eberšteina 
no Bērziņu dzimtas, Roberts 
Zuika un Vilis Miķelsons no 
ASV, Ingrīda Bulmane un Elga 
Dāboliņa no Kanadas, Dīters 
Šulcs no Vācijas, Anita Li -
tauniece un Inguna Grietiņa – 
latviešu diasporas izglītotājas 
Īrijā, Nikolajs Kalniņš un Baiba 
Stevens no Austrālijas.

Konkursa laureāti ir iedi bi-
nājuši jaunus virzienus pēc -
padomju izglītības saturā: so -
ciālās zinības pamatskolā, ve -
selības mācību vidusskolā, eko-
nomiku (biznesa ekonomiku) 
vidusskolā, vizuālo mākslu, kul-
turoloģiju, polītiku un tiesību 
zinātni  vidusskolā. 2-7 gadus 
veciem bērniem pirmās iema-
ņas latviešu svētku svinēšanā, 
sevis izzināšanā, latviešu kul-
tūras apzināšanā (tautasdzies-
mas un dejas, rotaļas, u.c.), 
mūzikas kultūrā un, kā to sauc 

Latvijā, ētikā.
19 gadu laikā tikai vienā 

izdevniecībā „RaKa” vien izdo-
tas vairāk nekā 300 laureātu 
grāmatu: mācību grāmatas; uz -
ziņu literātūra; rokasgrāmatas 
skolēniem, skolotājiem un ve -
cākiem; sērijizdevums teorijā 
un metodikās „Paidagoģiskā 
bibliotēka”; paidagoģiskais žur-
nāls „Skolotājs” (1997. – 2012.); 
paidagoģijas vēstures zinātnisko 
rakstu krājumi latviešu, igauņu, 
lietuviešu, angļu un vācu valo-
dās; pētniecisko rakstu krājums 
par izcilām personībām Latvijā 
„Laikmets un personība”, to 
skaitā arī trimdas latvieši; bib-
liografiski izdevumi par Latvi-
jas Universitātes ievērojamiem 
profesoriem u.c. 

Konkursa 19 gadu noslēgums 
septembrī notika Rīgas Valsts 
2. ģimnazijā ar plašu 2013. gada 
laureātu – Edgara Vītola un 
Haralda Bārzdiņa vadītā koŗa un 
simfoniskā orķestŗa (skolēnu) 
patriotisku koncertu, evanģēlis-
 ki luteriskās draudzes prāvesta 
Klāva Bērziņa svētrunu un 40 
laureātu apbalvošanu.

Jāpiekrīt Luža Bērziņa teikta-
jam, ka „latviskās domas un 
atziņas, jūtas būtu jāiekļauj 
vispārcilvēciskās atziņās. Katrs 
var visos laikos iztikt pa godam, 
nebūt neslēpdami savus uzska-
tus un nacionālo pašapziņu.”

Anita Šmite



LAIKS 92013. ga da 12. oktobris – 18. oktobris

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

(Turpinājums 10. lpp.)

Māksliniece Džemma Skulme 
(88) bija viena no tām sabiedrī-
bu iedvesmojošajām personī-
bām, kas piedalījās Tautas fron-
tes dibi nāšanā 1988. gada okto  -
b rī. Dažus mēnešus pirms tam, 
jūnijā noti k u šajā Radošo savie-
nī bu plēnu mā, viņa teica runu, 
kas līdz ar citu viedokļu līdeŗu 
sacīto iedvesmoja Atmodas pro-
cesus.

Žurnālā IR publicēta intervija ar Džemmu Skulmi. Viņai jautāja:
 Kas pašlaik ir latviešu lielākā problēma? 
Nekad nevajag darīt kaut ko vienu. Līdzībās runājot – ja ir revo-

 lūcija, tad cilvēki pārstāj kokus stādīt, dārzu kopt. Tas ir galīgi ap -
l  am. Viss ir jādara harmoniski un vienoti. Tagad pateikt – valstij 
jārūpējas par ekonomiku un cilvēku sociālo stāvokli – nevar tik 
vien  pusēji! Mums laikus bija jāapzinās: kur ir mūsu kā nācijas spē-
 jas? Katrai tautai ir savas spējas. Noteikti mums arī. Pie tā ir jā  -
strādā. Varbūt tā varētu būt kultūra un technoloģiju innovācijas? 
Polītiķi varētu drosmīgāk par to runāt, mudināt meklēt. Bet baidās 
izteikties. Klausos, arī prezidents Andris Bērziņš tikai rezonē, nevis 
rada idejas. Viņš bija Tautas frontē, labi pazīstu kopš tā laika. Ļoti 
patīkams, kārtīgs latviešu vīrs. Saimnieciska rakstura, patriotisks. 

Ko Tautas frontes laiks devis Latvijai?
Tas cilvēkus pievērsa nevis savām individuālajām problēmām, 

sadzīves risinājumiem, arī ne mākslai (es vairākus gadus tajā laikā 
negleznoju), bet kopīgam mērķim. Tas ir fainomenāli. Vai mēs šo 
vērtību spējam apzināties? (..)

Cilvēkus bieži vajā apnikums – pašiem pret sevi, savu iekšējo 
pasauli.

Sevi pētījot, sevi patiešām var atrast. Atbildes būs. Tikai jāuzdro-
šinās atmest ierasto, teikt skaidros vārdos. Neliekuļot. Neglaimot. Tas 
viss ir uzvedības slānis, kas mums kā slogs uzlikts, ar ko mēs rī -
kojamies. Ir jau tas civīlizēti. Bet cilvēks grib brīvībā tikt. Kad ir tik 
liela gadu nasta kā man, cilvēks ilgojas patiess būt. Visu apgūto, ie -
mācīto nosviest un savienoties ar to, kas viņš savā tīrajā būtībā ir. 

Tautas fronte pievērsa 
cilvēkus kopējam mērķim

Saeimas priekšsēde vizītē ASV
Saeimas priekšsēde Solvita Ābol-

 tiņa  no 7. līdz 11. oktobrim uztu-
ras darba vizītē ASV. ASV Vācijas 
Maršala fondā (The German Mar-
 shall Fund of the United States) 
Va   šingtonā  notika diskusija par 
Lat vijas lomu Eiropas Savienībā  
un par Eiropas nākotni. Uzrunā 
Āboltiņa uzsvēra, ka galvenajam 
akcentam jābūt vērstam uz ES eko-
 nomikas izaugsmi un efektī vu 
darb ību. Līdz ar Saeimas priekš -
sēdi sarunā piedalījās Saeimas sek-
retāra biedrs Jānis Vucāns un Ār -
lietu komisijas priekšsēdis Ojārs 
Ēriks Kalniņš.

***
Atklāj piemiņas plāksni 
Richardam Vāgneram    

Vācijas vienības dienā, 3. okto-
b rī, Melngalvju nama vestibilā  at -
klā ja piemiņas plāksni  vācu kom-
ponistam Richardam Vāgneram, 
kas šajā ēkā vairākkārt diriģējis 
simfoniskos koncertus.

Valsts prezidents Andris Bēr - 
z iņš 2012. gadā, tiekoties ar Rīgas 
Meln galvju brālības delegāciju no 
Brēmenes, pauda atbalstu Richar-
da Vāgnera 200. jubilejas gada 
svi nēšanai ar piemiņas plāksnes 
uzstādīšanu Melngalvju namā. 
Tēlnieks Jānis Strupulis piemiņas 
plāksni darinājis no balta mar-
mora ar zeltītiem burtiem, uz tās 
piestiprinot oriģinālu bronzas  
me  daljonu, kuŗā Vāgners attēlots 
profilā. Tolaik, kad komponists 
uz  ņēmās Rīgas mūzikas dzīves 
va  dīšanu, viņam bija tikai 27 - 28 
gadi, un tādu - jaunu, trauksmai-
nu, bet apņēmības pilnu - viņu ir 
attēlojis Strupulis. Piemiņas plāks-
nes atklāšanas sarīkojumā pieda-
lījās arī Rīgas Melngalvju brālības 
loceklis Andreass Bunnemans, 
kas ziedojis līdzekļus piemiņas     
zī  mes veidošanai, un citi Rīgas 
Meln  galvju brālības locekļi. Mūzi-
kologs prof. Arnolds Klotiņš klāt-
esošos iepazīstināja ar R. Vāg -   
ne ra lomu Rīgas kultūrā un viņa 
darbību Melngalvju namā.

***
Šūpuļdziesma „Aijā, žūžū” 
iekļauta pasaules skaistāko 

šūpuļdziesmu izlasē
Latviešu šūpuļdziesma “Aijā, 

žū   žū” iekļauta visas pasaules šū  -
puļ dziesmu izlasē un dziesmu 
grā matā Lullabies of the World (iz -
devusi izdevniecība Carus).

Šī albuma tapšanai savas dzim-
tenes populārākās un visbiežāk 
dziedātās šūpuļdziesmas ieska ņo-
juši dziedātāji un instrumentā -  
listi no visas pasaules, izmantojot 

autentiskus konkrētās tautas in  -
strumentus. Albumā ir iekļautas 
šūpuļdziesmas no Armēnijas, 
Beļģijas, Vācijas, Ķīnas, Somijas, 
Fran  cijas, Grieķijas,  Indijas, Itali-
jas, Japānas, Korejas, Libānas, 
Jaun  zēlandes, Ziemeļamerikas, 
Norvēģijas, Portugales, Krievijas, 
Spānijas, Dienvidafrikas, Čechi-
jas, Turcijas, Ungārijas, Ebrēju šū -
puļdziesma, kā arī dziesma no 
Lat vijas.

Latvijas dziesmu iedziedājusi 
Berlīnē dzīvojošā  dziedātāja un 
dzies mu autore no Latvijas Dia -
na Moon Cerne (attēlā). “”Aijā,  
žūžū” melodija kombinācijā ar 
manu dziedājumu un latviešu au -
tentisko kokli padarīja šo dzies  -
mu par pilnīgu vācu producentu  
albuma favorītu. Nu mūsu “Aijā,  
žūžū” sasniegs visas pasaules ma -
zuļu austiņas. Esmu ļoti ganda -
rīta par to. Mūsu Latvija ir maza 
valsts, bet mums ir ļoti skaista 
mūzika, talantīgi cilvēki, un man 
ļoti gribētos, lai mēs, latvieši, ne -
kad nebaidītos rādīt citiem to 
skaisto, kas mums ir, un lepotos ar 
mūsu bagāto tautas pūru,” stāsta 
dziedātāja.

***
Marisam Jansonam pasniegts 

Vācijas Nopelnu krusts
 4. oktobrī par godu Vācijas Vie-

 nības dienai Vācijas Federātīvās 
Re  publikas prezidents Joachims 
Gauks  svinīgā ceremonijā pa -
sniedz Vācijas Nopelnu krustus.

Lielais Nopelnu krusts ar zvaig-
zni tika piešķirts arī latviešu diri-
ģentam Marisam Jansonam (attē-
lā) par nopelniem Bavārijas radio 
simfoniskā orķestŗa un koŗa galve-
nā diriģenta amatā. Īpaši augstu 
tiek novērtēts Marisa Jansona ie  -
guldījums jauno mūziķu izglīto -
šanā un darbs Bavārijas radio 
simfoniskā orķestŗa akadēmijā.

***
Elīna Garanča saņem augsta  
prestiža Echo Klassik balvu

Izcilā latviešu dziedātāja Elīna 
Garanča saņēmusi augsta prestiža 
Vācijas mūzikas balvu Echo Klas-
sik. Šī viņas karjērā ir jau trešā 
Echo Klassik balva – 2007. un 
2009. gadā viņa tika atzīta par Ga -
da dziedātāju. Nozīmīgā balva 
dziedātājai piešķirta par albumu 
Romantique (2012), kas uzvarēja 
katēgorijā „Gada labākais vokā -
lais soloieskaņojums (dueti/operu 
ārijas)”.

Albumu vairākās Eiropas val- 
stīs pērn klajā laida klasiskās mū -
zikas ieskaņojumu apgāds Deut- 
s che Grammophon, savukārt Lat-

vijā to izplatīja „Mikrofona ierak-
sti”. Albumā Romantique iekļautas 
vairākas visu laiku romantiskā -
kās operu ārijas, ko sacerējuši 19. 
gadsimta klasiķi Šarls Guno, Ga  e-
tā no Doniceti, Kamils Sen-Sanss, 
Pēteris Čaikovskis, Hektors Ber-
liozs u. c. Elīna Garanča tās dzied 
ar Boloņas Filharmonijas orķestri 
diriģenta Īva Ābela  vadībā.

***
LNO dodas uz vērienīgām 

viesizrādēm Makao
No 2. līdz 12. oktobrim Latvijas 

Nacionālās operas mākslinieki 
vie  sosies 27. Makao Starptautis-
kajā mūzikas festivālā ar Richar -
da Vāgnera operu “Reinas zelts”, 
Džu  zepes Verdi “Rekviēmu” un 
divām operas “Aīda” izrādēm, go  -
dinot abus ģeniālos komponistus 
200. gadskārtā. Uz Ķīnas autono-
mo administrātīvo apgabalu Ma  -
kao devusies plaša LNO delegā -
cija - gandrīz 250 cilvēku. Makao 
Starptautiskā mūzikas festivāla 
direktors ir ievērojamais ķīniešu 
tenors Vorens Moks, kas labi pa  -
zīs  tams arī Latvijas publikai un 
LNO vairakkārt uzstājās pagāju-
šajā sezonā. 

***
Organizē Kembridžas Baltijas 

konferenci 2013
Latvijas vēstniecības pārstāvji 

pie dalījās Kembridžas universitā-
tes Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
biedrības organizētajā Kembri-
džas Baltijas konferencē. Konfe-
rence paredzēta ikvienam, kas in -
teresējas par Baltijas valstu tagad-
ni, pagātni un nākotni. Konfe -
ren ce notika vēsturiskajā Kemb ri-
  džas biedrībā (Cambridge Union). 
Ar saistošām uzrunām uzstājās 
va  došie Baltijas valstu speciālisti 
par aktuālitātēm polītikā, zinātnē 
un biznesā, tostarp no Latvijas – 
bijušais izglītības un zinātnes mi -
nistrs Roberts Ķīlis.

Studentiem un dažādu jomu 
profesionāļiem bija iespēja disku- 
t ēt dinamiskās darba grupās, ku- 
ŗas vadīja starptautiski atzīti pro- 
fesio nāļi no Baltijas un citām Ei- 
ropas Savienības valstīm.

***
Oksfordas universitātes 

profesores lekcija
Latvijā 10. oktobrī viesosies Oks-

 fordas Universitātes profesore - 
psī  choloģe Melānija Fenela.  LU 
Lielajā aulā viese nolasīs lekciju 
“Zemas pašcieņas pārvarēšana”. 
Pašcieņa ir veids, kā mēs sevi uz  -
tveŗam, tas ir viedoklis par sevi, 

par savām vērtībām, kā mēs sevi 
redzam kā cilvēku, kā novērtējam 
savas prasmes, norāda profesore. 
Fenelas lekcija ir daļa no Psīcho-
loģijas dienām, kas Latvijā nori-
sinās no 5. līdz 25. oktobrim.

***
Pols Koljērs Latvijā

Rīgas Techniskajā universitātē 
ar vieslekciju uzstājās Eiropas     
ko  dolpētniecības centra CERN 
(Con   seil Européen pour la Recher-
che NUCLEAIRE) Daļiņu kūļu 
izpētes nodaļas vadītājs Pols Kol -
jērs. Šī bija pirmā CERN pētnieku 
vizīte Latvijā, kuŗas laikā tika lasīta 
lekcija arī studentiem. Lekcijas 
plā nošana sākās šā gada jūnija sā -
kumā, pēc tam kad vizītē uz CERN 
bija devušies 18 dažādas no  zares 
pārstāvētāji RTU dokto rantūras 
studenti. Pols Koljērs stās tīja par 
Lielā hadronu pret kū ļu paātri-
nātāja (LHC) izveidošanu, tagadē-
jo darbību un nākotnes ie  cerēm. 
Viņš arī iepazīstināja ar tech nis-
kās, vadības un darbības problē-
mām LHC lietošanā un veidoša-
nā, pastāstot arī par sagaidāma -
jām perspektīvām, kad LHC     
2015. gadā atsāks darbību. 

***
Apliecina atbalstu ES un 

Ukrainas Asociācijas līguma 
parakstīšanai

„Latvija stingri atbalsta Eiropas 
Savienības (ES) un Ukrainas Aso-
ciācijas līguma parakstīšanu Aus- 
t  rumu partnerības (AP) samitā 
(ga   lotņu apspriedē), kas notiks šī 
gada 28. un 29. novembrī Viļņā,” 
norādīja ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs, tiekoties ar savu Uk -
rainas kollēgu Leonīdu Kožaru. 
Rinkēvičs uzsvēra, ka Ukraina 
demonstrē labu progresu ES for-
mulēto kritēriju izpildē, kas tu -
vina Ukrainu Asociācijas līguma 
parakstīšanai ar ES. Ministrs at -
zinīgi novērtēja Ukrainas veiktās 
reformas, aicinot Ukrainu līdz 
Viļņas samitam pieņemt atliku- 
šos normatīvos aktus tieslietu un 
vēlēšanu jomā, kā arī prokurātū-
ras sistēmas darbības pilnveido-
šanā. Latvijas ārlietu ministrs  no  -
rādīja arī uz nepieciešamību rast 
risinājumu bijušās Ukrainas prem-
 jērministres Jūlijas Timošen ko 
lietā.

Leonīds Kožara pateicās Latvijai 
par līdzšinējo atbalstu Ukrainas 
eirointegrācijas centieniem, pau-
žot pārliecību, ka Ukraina izdarīs 
visu nepieciešamo, lai Viļņas sa -
mitā būtu iespējams parakstīt ES 
un Ukrainas Asociācijas līgumu.

*
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs apmeklēja Dubrovnikus un 
piedalījās ikgadējā Chorvatijas 
forumā, kas šogad bija veltīts Ei -
ropas enerģētikas drošības jau-
tāju miem. 
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šie tiesneši bijuši no Augstākās 
tiesas, 26 gan patlaban jau ir pen-
sijā, tomēr joprojām turpina 
tiesnešu darbu.

***
Latvijai savs pretendents 
iecelšanai svēto kārtā – 

bīskaps Sloskāns
Līdzās bijušajam pāvestam Jā -

nim Pāvilam II, kuŗš svēto rindas 
papildinās nākamā gada aprīlī, 
varētu ierindoties arī latvietis - ka -
toļu bīskaps Boļeslavs Sloskāns. 
Pēc Latvijas Romas katoļu Baznī-
cas Informācijas centra sniegtās 
informācijas. Sloskāna vārdā par 
godu viņa 120 gadu jubilejai tiks 
nosaukta iela Rīgā.

Boļeslavs Sloskāns

Sloskāns ir pirmais latvietis, pēc 
kuŗa nāves Vatikānā oficiāli sācies 
beatifikācijas process, lai viņu at  -
zītu par svēto. Sloskāna kanoniz ā - 
cijas process isākts 2000. gadā,   
bet 2004. gada 20. decembrī ar 
pāvesta Jāņa Pāvila II dokumentu 
atzīta Sloskāna “tikumu varonī -
ba”. Tagad viņš tiek dēvēts par go -
dināmo,  kas ir pirmais solis ceļā 
uz viņa atzīšanu par svēto. Lai 
Slos kāns tiktu atzīts par svēto, ne -
pieciešami divi baznīcas oficiāli 
atzīti brīnumi, kas notikuši ar vi -
ņa aizbildniecību. Patlaban pir-
mais brīnums vēl tiek vērtēts 
atbildīgajās Vatikāna instancēs.

***
Latvijas vēstures relikvijas:

 zemnieku turības apliecinājums 
un tradicionāla dāvana

“100 Latvijas vēstures relikvijas” 
ir izstāde, kas pirms ugunsgrēka 
Rīgas pilī bija aplūkojama Latvijas 
Nacionālajā vēstures mūzejā. Visas 
mūsu tautai svarīgās relikvijas iz -
devās izglābt no liesmām, taču iz  -
stādes ekspozīcija šobrīd nav pie -
ejama apskatei.

Daļa eksponātu - senās rotaslie-
tas, mūsu senču darbarīki, uni -
kāli dokumenti, pirmā Bībele lat -
viešu valodā un citi - šobrīd ir ap -
lūkojami LNVM un portāla Delfi 
kopā veidotajā virtuālajā izstādē. 
Reizi nedēļā izstādes ekspozīciju 
papildināta ar pieciem jauniem 
eksponātiem un piecām Latvijas 
vēstures lappusēm.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

***
Pasaulē  augstu novērtē 

Latvijas produktus 
Arvien vairāk uzņēmumu, kas 

produkciju eksportē uz ārvalstīm, 
par vienu no sava tēla veidošanas 
būtiskiem elementiem atzīst pro-
duktu izcelsmes vietas aplieci  nā-
jumu. Izvēloties produktus marķēt 
ar preču zīmi Quality Product of 
Latvia, produktiem tiek piešķirta 
kvalitātes zīme. Ražotāji atzinuši, 
ka Latvijas preces un pakalpoju-
mus ārvalstu pircēji augsti no -
vērtē. Uzņēmumu skaits, kuŗi sa -
vā mārketinga komūnikācijā iz  -
vēlas iekļaut arī preču zīmes 
Quality Product of Latvia izman-
to šanas tiesības, arvien pieaug. 
Īpa ši pēdējo četru mēnešu laikā 
interese ir būtiski palielinājusies – 
nedēļā zvanījuši  vairāk nekā 20 
interesenti un sūtījuši  e-pastu.

***
Latviete izdod tīmekla žurnālu 

Lielbritanijā

Latviete Dace Gaile uzsākusi 
jaunu projektu ForAnyWoman.
com - žurnālu sievietēm Lielbri-
tanijā. Pirmo trīs mēnešu laikā 
la  sītāju skaits ir sasniedzis 20 tūks-
tošus. Žurnāla zīmols ir veidots 
Latvijā kopā ar dizaineri Ervīnu 
Elliņu no Freakart, pati komanda 
ir starptautiska, un daži tās vei-
dotāji dzīvo Lielbritanijā un Ame-
rikā. Žurnāla galvenā ideoloģija     
ir - ikviena sieviete var ko sa  -
sniegt, ja  patiešām to vēlas, neat-
karīgi no tautības, rases un izskata. 
Tāpēc arī žurnāla vāku simboliski 
grezno četras sievietes, jo tas no -
zīmē četrus virzienus, četrus ga -
dalaikus un četrus tipus. Dace 
Gaile lielākai auditorijai zināma 
kā latviešu plašsaziņas līdzekļa 
AngloBalticNews.co.uk (ABN) di -
bi  nātāja, direktore un bijusī re -
daktore. No ABN viņa aizgāja šā 
ga  da jūnijā.

***
Latvijas zaudējumi  ECT 

Pēc žurnāla IR  sniegtās infor-
mā cijas, kopš 1997. gada vasaras, 
kad mūsu valstī stājās spēkā 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamat-
brīvību aizsardzības konvencija, 
tiesnešu pieļauto kļūdu dēļ Lat vi ja 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) 
ir zaudējusi 71 lietā. Šīs kļū  das 
vals  tij izmaksājušas ap 215 000 
latu. Tikai 13 gadījumos kom -
pen sācija par labu pieteikuma ie -
sniedzējam nav noteikta - nodarī-
 jums bijis maznozīmīgs vai arī 
cietušais pats nav lūdzis kom pen-
sāciju, dažkārt tā prasīta par vēlu. 
Latvijas zaudētā 71 lieta attiecas 
uz tiesvedībām, ko skatījuši vis-
maz 83 tiesneši dažādās tiesu in  - 
s tancēs. No kļūdas pieļāvušajiem 
tiesnešiem 39 joprojām nēsā man-
tiju. Tie ir 8% no visiem 473 Lat-
vijas tiesnešiem. Absolūts vairā-
kums jeb 38 šādi kļūdas pieļāvu -

lībieši nav tikai Latvijai piederīga 
nācija. Lībiešu pētniecība ir arī 
etniskajiem brāļiem - somiem un 
igauņiem - nozīmīgs jautājums, 
tādējādi Blumbergas pētījumiem 
ir arī starptautiska nozīme. Ar 
šiem pētījumiem veicināta sa dar -
b ība starp dažādām valstīm lī  bie-
šu pētniecībā. Tāpēc Renātei Blum-
 bergai piešķiŗama 2013. ga  da bal -
va zinātnē.

Renāte Blumberga

BA balvu literātūrā saņems lie-
tuviešu dzejnieks, esejists un pro-
zists Donalds Kajoks  par dzejoļu 
krājumu “Kurlajam ēzelītim” (Kur-
 čiam asiliukui) un par romānu 
“Ezers un to pavadošās personas” 
(Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys.

Savukārt balva mākslā tiks kom-
ponistam Pēteram Vehi  no Igau-
nijas par orātoriju “Marija Mag-
dalēna”, kuŗā izmantoti Svētie 
Raksti koptu valodā. Balvas lau-
reātiem pasniegs gadskārtējā BA 
sesijā 28. novembrī Rīgā. Katras 
balvas apjoms ir 5000 eiro. Žūrijā 
bija deviņi literātūras, mākslas un 
zinātnes eksperti no Igaunijas, 
Lie tuvas un Latvijas.

***
Liepājā ielikts pamatakmens 
koncertzālei Lielais dzintars
Liepājā 4. oktobrī svinīgi ielikts 

pamatakmens daudzfunkciju kon-
certzālei Lielais dzintars, kuŗas 
būv niecība kopumā izmaksās vai-
rāk nekā 21 miljonu latu. Līdz ar 
pamatakmeni iemūrēts arī vēstī-
jums nākamajām paaudzēm par 
šodienas sapņiem un cerībām ra  -
dīt Liepājas kultūras, architektū -
ras un mākslas vērtību, 21. gad-
simta vizītkarti.

Vēstījumu nākamajām paau-
dzēm topošā mākslas un kultūras 
centra pamatakmenī iemūrēja 
Ministru prezidents Valdis Dom- 
b rovskis kopā ar Liepājas domes 
priekšsēdi Uldi Sesku, Lielā dzin-
tara būvprojekta autoru Folkeru 
Ginki, projekta vadītāju Intu Dāl-
deri, būvkompanijas Merks valdes 
priekšsēdi Oskaru Ozoliņu, Liepā-
jas Simfoniskā orķestŗa valdes 
locekli Uldi Lipski u.c. 

tus, gan starptautiskās aktuālitā-
tes, piemēram, situāciju Sīrijā un 
Ēģiptē. Paredzēta arī neformāla 
Bal tijas un Beniluksa valstu ārlie -
tu ministru tikšanās ar Moldovas 
premjērministra vietnieci, ārlietu 
un Eiropas integrācijas ministri 
Natāliju Germani. Notiks viedok-
ļu apmaiņa par Moldovas tuvinā-
šanos Eiropas Savienībai un no -
vembrī gaidāmo Austrumu part-
nerības samitu Viļņā.

***
Latvijas architekti piedalās 
Architektūras nedēļā Prāgā
Prāgas pilī, piedaloties Latvijas 

vēstniecības pārstāvjiem un ar  -
chitektiem no Latvijas, notika 
Prā  gas architektūras nedēļas ofi -
ciā lā atklāšana. Šogad architektū-
ras nedēļas moto ir architektūras 
mantojums un modernā archi -
tek  tūra. Tika prezentēts Austrum-
latvijas radošo pakalpojumu centrs 
„Zeimuļs”, kas atrodas Rēzeknē, 
un Rīgas jūgendstila architektūra. 
Prāgas architektūras nedēļas ofi -
ciālajā atklāšanā piedalījās Lat -
vijas architekti – Pēteris Blūms un 
„Zeimuļs” autori, architektūras stu  - 
dijas SAALS pārstāvji Rasa Kal  ni-
ņa un Māris Krūmiņš. Intere sen ti 
varēja apskatīt Latvijas stendu. 

***
Latvijas monētas iegūst 
godalgas Starptautiskajā 

monētu konkursā 
Latvijas vēstniecības Krievijas 

Fe  derācijā padomnieks Ģirts 
Jaun  zems Latvijas Bankas vārdā 
piedalījās Septītā Starptautiskā 
pie  miņas monētu konkursa „Mo -
nētu zvaigznājs 2013” apbalvoša-
nas ceremonijā. Šogad konkursā 
tika nominētas vairāk nekā 270 
piemiņas monētas un 28 monētu 
serijas no 30 valstīm. Saskaņā ar 
konkursa noteikumiem konkur -
sā varēja pieteikt monētas, kas 
kal tas no 2012. gada 1. janvāŗa līdz 
31. decembrim. Latvijas Banka 
konkursam bija pieteikusi četras 
monētas, un trīs no tām guva 
atzīstamus rezultātus. 

Katēgorijā „Unikālākās idejas 
koncepcija” Latvijas Bankas mo -
nē ta „Rīgas Techniskā universi-
tāte” ieguva zelta godalgu, „Sud-
raba pieclatnieks” - zelta godalgu 
nominācijā „Gada klasika”, bet 
monēta „Rīgas Zooloģiskais dārzs” 
ieguva bronzas godalgu nomi nā-
cijā „Gada sudraba monēta”.

***
2013. gada balva zinātnē  

Renātei Blumbergai
 Saeimā tika vērtēti Baltijas 

Asamblejas (BA) balvas kandi-
dāti. Starptautiskās žūrijas pār -
stā vis no Latvijas Valdis Muktupā-
vels norādīja, ka līdz šim tikusi 
pē  tīta lībiešu valoda, vēsture un 
citi aspekti. Lielu ieguldījumu lī  -
biešu vēstures liecību sakopošanā, 
strādājot ne tikai Latvijā, bet arī 
Igaunijā un Somijā, veikusi Renāte 
Blumberga. Eksperts arī uzsvēra - 

Andrejs Pildegovičs tiekas 
ar Kanadas Albertas
 provinces ministru 

Ārlietu ministrijas valsts sekre-
tārs Andrejs Pildegovičs tikās ar 
Ka    nadas Albertas provinces Starp-
tautisko un starpvaldību lietu mi  -
nistru Kalu Dallasu (attēlā pa la -
bi), kas Latvijā uzturējās darba 
vizītē.

Abas amatpersonas pārrunāja 
nesen notikušo Latvijas Valsts 
pre zidenta Andŗa Bērziņa darba 
vizīti Kanadā, kuŗas mērķis bija 
abu valstu ekonomisko attiecību 
paplašināšana. Pildegovičs sarunā  
akcentēja ES – Kanadas Visaptve -
ŗošā ekonomikas un tirdzniecības 
līguma (CETA) būtisko lomu 
tirdz  niecības iespēju paplaši nā-
šanā. Līguma saskaņošana šobrīd 
ir nobeiguma stadijā. 

***
Latvija nodibina diplomātiskās 

attiecības ar Ugandu
2013. gada 1. oktobrī Ņujorkā 

tika parakstīts kopīgs komunikē, 
ar kuŗu  nodibinātas Latvijas Re  -
pub likas un Ugandas Republikas 
diplomātiskās attiecības.

Kopīgo komunikē par dip  lo-
mātisko attiecību nodibināšanu 
starp abām valstīm Latvijas vārdā 
parakstīja ārkārtējais un pilnva-
rotais vēstnieks, pastāvīgais pār -
stā vis ANO Ņujorkā Jānis Ma -
žeiks un Ugandas Republikas vār-
dā – ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis 
ANO Ņujorkā Ričards Nduhura 
(attēlā).

***
Baltijas un Beniluksa valstu 

ārlietu ministru tikšanās Rīgā
9.un 10.oktobrī Rīgā notiks ik -

gadējā Baltijas un Beniluksa val- 
s tu (3+3) ārlietu ministru tikšanās, 
ko pēc Latvijas ārlietu ministra 
Ed   gara Rinkēviča ielūguma ap  -
mek  lēs Igaunijas ārlietu ministrs 
Urmass Paets, Lietuvas ārlietu mi -
  nistrs Lins Linkevičs, Beļģijas prem -
jērministra vietnieks, ārlietu, ārē -
jās tirdzniecības un Eiropas lietu 
ministrs Didjē Reinderss, Nīder -
lan des ārlietu ministrs Franss 
Tim mermans  un Luksemburgas 
Ārlietu ministrijas polītiskais 
direktors Žans Olingers. Sanāks-
mes laikā plānots pārrunāt gan 
Eiropas Savienības dienas kārtī -
bas jautājumus, taostarp ar Eiropas 
Sa  vienības nākotni saistītus aspek-
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Sakarā ar t.s. ebrē-

ju īpašumu problē-
mu Latvijā vērojama, 
var teikt, tāda nelāga 
spriedze. Un šo sprie  - 
dzi nekādi nemazi -
na laikraksta Neatka  - 
rīgā Rīta Avīze (NRA) 

redaktora vietniece, neapšaubāmi 
apdāvinātā publiciste Elita Vei de-
mane, kuŗas nepatika pret “zinā-
mo tautību” ir visiem zināma. 27. 
septembrī viņa savā avīzē NRA 
nā  ca klajā ar rakstu „Herberts 
Cu  kurs atgriežas”. Man jau gadī -
jās pieskarties šim tematam 2010. 
gada 27. martā, Laika slejās recen-
zējot Baibas Šābertes grāmatu par 
Cukuru, tāpēc vēlos šoreiz tikai 
atgādināt, ka 1941. gada nogalē 
Herberts Cukurs „atradās blakus” 
Viktoram Arājam lielajās žīdu 
šau šanas akcijās, kas notika Rīgā, 
un šo slaveno lidotāju pēc izska -  
ta pazina visi. Kā zināms, Izraē -  
las slepenā dienesta Mossad vīri, 

Skudriņas un salami
uzņemoties atriebēju lomu, 1965. 
gadā likvidēja Cukuru bez tiesas, 
un šāda rīcība noteikti ir noso-
dāma.

Elita Veidemane pārmet vīzen-
tā listiem, ka tie nenoskaidro vis 
“patiesību par Cukura gaitām”, bet 
izplata nepatiesības vai “klusē 
šņupdrāniņā”, - tas ir tiešs tulko-
jums no īsteni krieviskā parupjā 
izteiciena molčaķ v trjapočku. Dī -
vaini, Elita taču mēdz izsmiet 
tādus rusismus.

Nopietni runājot, patiešām ap -
brīnojams ir šāds dialogs starp 
Veidemani un Cukura dēlu - arī 
Herbertu: “Vai spējat iedomāties, 
ka tēvs varētu kādam nodarīt pā -
ri?” –„Tēvs? Nē, nekad. Mēs, ie -
dami dabā kopā ar tēvu, nekāpām 
virsū ne skudrām, ne čūskām.” 
Gluži kā parodija... Lieciet nu 
skud riņām mieru, nudien! 

**
Pāriesim pie tiem īpašumiem. 

Kā vēstī LETA, Latvijas polīti -

ķiem sākotnēji (izcēlums mans - 
F. G.) piedāvāts vienoties par pie-
cu īpašumu - eliģisku, izglītības 
ēku (tostarp ēku Skolas ielā 6 - bi -
jušo Žīdu teātri, tagad - Ebrēju 
ko  pienas namu- F.G.) un kapsē- 
tas atdošanu ebrēju kopienai. Kā 
atgādina Vienotības deputāts Ojārs 
Kalniņš, šie īpašumi “neprasa 
financiālus ieguldījumus”.

Manuprāt, ar to pilnīgi pietiktu. 
Tā būtu taisnīga restitūcija ar      
po  zitīvu, simbolisku nozīmi. Te 
va  rētu pielikt punktu - cauri un 
āmen, kā rakstīju Latvijas Avīzē. 
Taču šāds risinājums neapmie -
rina 1959. gadā Baltkrievijā dzi-
mušo Latvijas ebrēju kopienas pa -
domes priekšsēdi, Rietumu ban-
kas viceprezidentu Arkādiju Su  -
cha  renko. Viņš Latvijas Avīzes re -
dakcijai nosūtīja (iespējams, no 
krievu valodas tulkotu) vēstuli - 
ļoti arogantu, tonī, kam labi der 
apzīmējums chutzpah (lasītājiem 
šis vārds ir zināms): „Mēs uz  ska-

tām, ka jautājumu par ebrēju īpa-
šuma restitūciju jebkuŗā gadīj umā 
šādi vai citādi nāksies risināt (..) 
Restitūcijas problēmu arī neiz-
dosies atrisināt, lietojot “salami 
taktiku” – „sadalīt sīkos gabaliņos”.” 
Tālāk nāk draudi: “Pašreizējā si -
tuācija ne tikai draud Latvijai ar 
kādām neērtībām starptautiskajā 
arēnā (izcēlums mans - F. G.) , bet 
arī ir amorāla savā būtībā.”

Man šķiet, ka runa te galveno-
kārt ir par naudu, nevis par morāli.

Te jāpaskaidro, ka globālā mē -
rogā ar īpašumu lietām nodarbo-
jas World Jewish Restitution Orga-
nization (WJRO), kuŗas miteklis 
atrodas Savienotajās Valstīs. Ar 
WJRO saistīta arī Claims Confe-
rence, kuŗas darbiniekiem tiek 
pārmests, ka viņi “atgūto fondu” 
līdzekļus ne vienmēr adekvāti iz -
dala holokaustu pārdzīvojušiem 
sirmgalvjiem.

Zīmīgi, ka nesen, kad Latvijā 
īpašumu lieta kārtējo reizi tika 
cilāta, diskusijā aktīvi iesaistījās 
ASV vēstniece, bet Izraēlas vēst-
niece bija diezgan atturīga.

Polijā pirms Otrā pasaules kaŗa 

dzīvoja 3 500 000 žīdu, tagad to      
ir kādi 3500. Restitūciju tādā vei-
dā, kādā to Latvijā prasa Sucha-
renko, Polija gluži vienkārši ne -
var atļauties, jo nopostīto vai atsa-
vināto žīdu sabiedrisko un reli-
ģisko ēku skaits sniedzas tūksto- 
š os. Polijas ārlietu ministrs Rado-
s lavs Sikorskis 2011. gadā pārme- 
ta Savienotajām Valstīm pārmērī-
gu spiedienu šai jautājumā. Viņš 
teica: “Ja ASV patiešām būtu gri-
bējušas palīdzēt Polijas žīdiem, 
tad laba izdevība tām būtu bijusi 
1943. gadā, kad daudzi no viņiem 
vēl bija dzīvi.”

Zināšanai: Polijas ārlietu minis-
t ra Radoslava Sikorska dzīves-
bied re ir Amerikā dzimusi žīdiete 
Anna Epelbauma, lieliskās grā-
matas GULAG autore, un Polijas 
valdība Donalda Tuska vadībā ir 
viena no Izraēlai visdraudzī gā-
kajām, var teikt, - šai ziņā otrajā 
vietā aiz Hārpera valdības Ka -
nadā.

Lieciet mierā gan skudriņas,   
gan salami!

Franks Gordons

Bija 1988. gada 8. 
oktobris, kad grupa 
Latvijā ļoti drosmī-
gu cilvēku nodibi-
nā ja jaunu jumta 
or   ganizāciju tautas 
tobrīd vēl visnotaļ 

nenoteiktiem cen   tie niem atgūt 
Latvijas Republikas neatkarību.  
Protams, tā bija Lat vijas Tautas 
fronte, un vārdu „ne  noteikti” 
lietoju tāpēc, ka pirm sākumos 
LTF runāja par suve rē nitāti 
Padomju Savienības ietvaros un 
nebūt ne par pilntiesīgu valsts 
neatkarību.  Piedevām, un par to 
šajās dienās daudz runāts, LTF 
pirmajā programmā bija runa par 
„ļeņinisko principu” uzturēšanu 
un atjaunošanu.  Toreizējie LTF 
va  dītāji norāda - tas bijis tāpēc, ka 
viņi baidījušies: maksimāla pro-
gramma varas iestādēm liktu pret 
jauno organizāciju vērsties ar visu 
bardzību, kāda tolaik PSRS jo  pro-
jām bija pavisam iespējama.  Dažs 
labs LTF aktīvists dzīvokļa kaktā 
turēja pielocītu koferi, ja nu būtu 
jāmēro ceļš uz Sibirijas gulagu.

1988. gada oktobrī es dzīvoju 
Kanzasas pavalsts galvaspilsētā 
To  pekā un strādāju televīzijā par 
štata parlamenta korespondentu. 
Tajā laikā, ja nemaldos, Amerikas 
latviešu apvienības lūgts, es pro-
ducēju dokumentālu filmu par 
notikumiem Latvijā, jo tobrīd jau 
vēsturē bija aizgājušas 1987. gadā 
pirmo reizi kopš Latvijas oku pā-
cijas pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
notikušās manifestācijas gan 14. 
jūnijā, lai pieminētu deportāciju 
gadskārtu, gan 18. novembrī.  Pie-
devām LTF dibināšanas kongresa 
brīdī visā Latvijā un arī ārzemēs 
bija nodibinātas LTF atbalsta gru-
pas un nodaļas. Padomju Savie-
nībā bija izsludināta toreizējā 
PSRS līdeŗa Michaila Gorbačova 
„atklātības” polītika, bez kuŗas ne -
kas tamlīdzīgs nebūtu noticis.

Pienāca 1989. gada februāŗa vai 
marta rīts, un man piezvanīja 

Ceturtdaļgadsimts
mamma.  Viņai Latvijas Universi-
tāte (toreiz ar daudz gaŗāku un 
polītizētu nosaukumu – ar Darba 
sarkanā karoga ordeni apbalvotā 
Pēteŗa Stučkas Latvijas Valsts uni-
versitāte) bija piedāvājusi angļu 
valodas lektores darbu, jo  mana 
nelaiķe māte, starp citu, bija sa -
raks tījusi grāmatu „Vieglais ceļš  
uz angļu valodu,” kas  pirmām 
kārtām bija domāta amerikā -
ņiem, kuŗiem gadījās apprecēties 
ar latvieti.  Mamma teica, ka viņai 
Amerikā ir tik daudz darāma, ka 
viņa piedāvājumu nespēj pie -
ņemt, un līdz pat šai dienai es ne -
zinu, kāpēc, bet man atvērās mute, 
un es pateicu: „Es braukšu tavā 
vietā.” 

Tā sagadījās, ka tieši tajā vasarā 
Topekas Vošburnas universitātē 
bija kurss  angļu valodas kā sveš-
valodas mācīšanā. Es to nokārtoju 
un 1989. gada 1. septembrī iera-
dos Rīgā.  Mamma man brauca 
līdzi. Ceļš mūs veda caur  Helsin-
kiem, un es atceros, ka viņai līdzi 
bija liels koferis ar grāmatām.  
Ostā, kur gaidījām prāmi uz 
Tallinu, meitene pie bagāžas letes, 
ņemot koferi no mammas, kaut 
ko norūca somu valodā, un man 
nebūt  nešķita, ka tas ir „vai, kun-
dze, cik jums skaists koferis!”.  
Drīzāk jau „koferis sveŗ tonnu!”. 

Nākamajā rītā pēc ierašanās Rī -
gā abi ar mammu devāmies uz 
Tautas frontes mītni Vecpilsētas 
ielā. Tur sastapām informācijas 
da  ļas vadītāju Sarmīti Ēlerti. Vē -
lāk viņa kļuva par laikraksta     
Diena galveno redaktori, Saeimas 
deputāti un kultūras ministri, bet 
tobrīd viņa sēdēja savā kabinetā, 
pīpēja cigareti pēc cigaretes un, 
taujāta, vai varam kaut kā palī -
dzēt, acumirklī mūs abus pielika 
pie preses relīžu tulkošanas.  Tā 
sākās mani kontakti ar LTF.

Darbs universitātē prasīja gana 
daudz laika, bet nams Vecpilsētas 
ielā zināmā mērā man kļuva par 
otrām mājām, jo es angļu valodu 

mācīju arī LTF ļaudīm, piedalījos 
LTF domes un valdes sēdēs, pa -
līdzēju veidot un rediģēt LTF laik-
rakstu Atmoda un it īpaši tā ang -
ļu valodas variantu Awakening.  
Fron tes nama bēniņos bija tele-
vīzors ar satelītu, tolaik Latvijā  
pagalam neredzēta manta, atce-
ros, ka tur es ar lielu prieku šad   
tad varēju skatīties ASV televīzijas 
raidījumu The Today Show.

 Piedalījos LTF 2. kongresā 1989. 
gada oktobrī.  Atceros, ka biju pār-
steigts, kad uz skatuves piepeši 
kāds sāka runāt krievu valodā.  
Man paskaidroja, ka tas esot Vla d-
lens Dozorcevs, publicists, olaik 
viens no samērā retajiem krie-
viem, kas aktīvi piedalījās LTF 
darbā. Tuvojoties 1990. gada Aug-
s tākās padomes vēlēšanām, ļoti 
daudz stundu pavadīju  pie LTF 
Vēlēšanu centra rakstāmmašī -  
nas, kur transkribēju un tulkoju 
kandidātu programmas. Savā 
grāmatā par to laiku toreizējā     
LTF līdere un pašreizējā Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kal-
niete atminas: „Atceros, ar kādu 
neticamu ātrumu, nemaz neska-
toties uz klaviatūru, tekstus da -
torā ievadīja Kārlis Streips.”  Prie-
cājos kopā ar LTF ļaudīm, kad 
viņi nobalsošanā guva nepiecie-
šamo vairākumu, lai 4. maijā pie-
ņemtu neatkarības deklarāciju.   
Šai  dienā biju Augstākas pado-
mes namā, kur mans uzdevums 
bija tulkot notiekošo ļoti daudza-
jiem ārvalstu žurnālistiem, kas  
tur pulcējās.  Kad sākās balso-
jums, sastingušu skatienu raudzī-
jos grīd segā, jo zināju - ja ar kādu 
saskatīšos, noteikti sanāks rau- 
d iens, tik triumfāls bija attiecīgais 
brīdis.

1990. gada jūnijā es atgriezos 
Amerikā ar domu: „Gads godam 
nokalpots.”  Latvijā atgriezos 1991. 
gada septembrī, dažas dienas pēc 
tam, kad Maskavā bija izgāzies 
reakcionāru pučs un Latvija bija 
kļuvusi  pilntiesīgi neatkarīga un 

starptautiski atzīta valsts. Mans 
uzdevums bija atrast biroja telpas 
Pasaules brīvo latviešu apvienībai. 
Domāju, ka es te būšu sešas ne -
dēļas, bet, kā jau dzīvē mēdz ga  -
dīties, cits pēc cita nāca visādi no -
ti kumi, un nu jau te esmu 20 gadu 
un ilgāk.

1993. gada Saeimas vēlēšanās 
kļuva skaidrs, ka Latvijas Tautas 
fronte vairs nevienam īpaši nav 
vajadzīga.  Daudzas frontes vado-
šās personas pievienojās jaunajai 
partijai Latvijas ceļš vai kādai citai 
partijai. LTF saraksts vēlēšanās ie -
guva tikai 2,6 procentus balsu, lai 
arī viens no tās kandidātiem bija 
atjaunotās Latvijas pirmais Mi -
nist ru prezidents Ivars Godma -
nis, un ar to nepietika, lai iegūtu 
mandātus parlamentā. Moris savu 
bija padarījis, moris varēja iet.

Taču tāpēc nav secināms, ka 
LTF nebūtu augsti godājama or -
ganizācija, kuŗas ceturtdaļgad-
simta jubileju nebūtu vērts no   svi-
nēt. Tautas fronte kopā ar lī  dzī gām 
organizācijām Lietuvā un Igaunijā 
(attiecīgi Sajūdis un Rahvarinne, 
ja kādu tas interesē) pierādīja, ka 
neatkarību no PSRS ir iespējams 
atjaunot nevardarbīgā ceļā.  LTF 
organizēja tūkstošu masu mani-
fes tāciju Mežaparkā un Dauga -
vas krastmalā. 1991. gada janvārī 
cent rālā režīma spēki vēl pēdējo 
reizi centās neatkarības kustības 
apspiest ar varu. Tautas fronte iz -
strādāja tā dēvētos „nulles stun-
das” plānus - ko darīt, ja  milzīgā 
PSRS patiešām nolemj pret Lat-
viju vērsties ar pilnu militāru bar-
dzību.  Šos plānus nācās likt lietā 
tad, kad augustā sākās Maskavas 
pučs, jo Latvijas kompartijas boss 
(un, lai arī cik tas dīvaini liktos,    
arī patlaban Eiropas Parlamenta 
deputāts no Latvijas) Alfrēds Ru -
biks pasludināja atbalstu pučam 
ar visām iespējamām sekām.  Pro-
tams, toreiz viss beidzās labi, bet 
kādu brīdi šķita, ka tas varētu 
beigties pat ļoti citādi. 

Taču par visu vairāk ir vērts 
šodien pieminēt cilvēkus, kuŗi 
Latvijas Tautas frontes darbā bija 

būtiski.  Jau minēju Sarmīti Ēlerti, 
Sandru Kalnieti un Ivaru God-
mani (viņš LTF bija polītiskās da -
ļas vadītājs, lai arī pēc izglītības 
fiziķis, kas jau pēc Latvijas  neat-
karības atgūšanas 1992. gadā ie -
gu va doktora gradu fizikā).  Jāmin 
Dainis Īvāns -LTF pirmais un gal-
venais priekšsēdis. Kā jau īstam 
tautas dēlam, viņam lielā polītika 
drīz  vien apnika, un viņš no tās 
aizgāja, bet tas ne par sprīdi nema-
zina viņa lomu Tautas frontes 
darbā. Ārlietas LTF vadīja Jānis 
Jur kāns, kas sevi pēcāk kompro-
mitēja, iesaistoties polītikā kopā  
ar izteikti prokrieviskiem spē-
kiem.  Liela loma frontē bija Jānim 
Škaparam. Vēlāk viņš nodibināja 
Latvijas Inteliģentu apvienību.  At -
modu rediģēja Elita Veidemane. 
Kopš tā laika  viņa strādājusi vis - 
pirms dzeltenajā presē un patla-
ban darbojas Neatkarīgajā Rīta 
Avī zē.  Angļu valodas variantu At -
modai rediģēja mana laba drau-
dzene no Kanadas Sarma Din dzā-
ne, un  iekavās varu piebilst, ka 
viens no daudzajiem ārvalstu žur-
nālistiem, kuŗi tolaik apmeklēja 
Latviju, bija ASV telekanāļa CBS 
korespondents Pīters Vansants. 
Nu jau daudzus gadus viņš un 
Sarma ir laulāti draugi.

Taču frontē bija arī pelēkā ik -
die nas darba darītāji -  Tīne Mun-
ke vica, Ruta Baranovska, Anita 
Stankeviča, Artis Ērglis. Visi šie 
cilvēki ir pelnījuši pieminēšanu     
ar labu vārdu.  Jo par visu vairāk 
jāteic - nebūtu bijis Tautas frontes, 
ļoti iespējams, ka neatkarības at -
gū šanas process būtu ieildzis  
daudz gaŗāks un grūtāks.  Patla-
ban Latvijā ir liela vaidēšana, ka 
neatkarība nav atnesusi vajadzī-
gos labumus, tauta ir nabadzīga 
u.tml.  Taču Latvijas Republika ir 
brīva un neatkarīga valsts, tā ir 
Apvienoto Nāciju organizācijas, 
Eiropas Savienības un NATO 
dalībvalsts. Arī par to Latvijas 
Tau  tas frontei visi varam teikt lielu 
jo lielu paldies!

Kārlis Streips
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Septembŗa beigās Rīgā bija 
ieradušies viesi no Vācijas – ēr -
ģeļ būves meistars Kristiāns Vēg-
š  neiders no Drēzdenes un Rīgā 
bērnību pavadījusī, bet pašlaik 
Berlīnē dzīvojošā baronese Ba  -
bete fon Zasa. Viņi ar Latvijas 
architektiem, mūziķiem un ci -
tiem nozīmīgiem speciālistiem 
pārrunāja Pēteŗbaznīcas ērģeļu 
at   jaunošanas projekta īsteno ša nu. 

Šā gada 14. novembrī pulks -
ten 18 Pēteŗbaznīcā notiks plaša 
baznīcas draudzes, ērģelnieku 
un interesentu sanāksme. Prog-
rammā paredzēta Kristiāna Vēg-
š  neidera lekcija par Gotfrīda Klo- 
 zena 1734. gadā būvētajām ērģe-
lēm ar plašu fotografiju klāstu.  

Kristiāns Vēgšneiders izvei-
dojis plašu jauno ērģeļu stabuļu 
sarakstu. Visas stabules ir nopēr-
kamas, pircējam kļūstot par at  -
sevišķu stabuļu krusttēvu. Izrau-
dzītajā  stabulē tiek iegravēts zie-
  dotāja vārds, un viņš saņem 

Pēteŗbaznīcas ērģeles pošas  jaunai dzīvei

rakst  veida apliecinājumu. Vēlāk 
visus ziedotāju vārdus sakopo 
lielā sarakstā. Zemākā cena  sta-
bulei ir 50 eiro. Cenai nav pie -
auguma ierobežojuma. Sarakstu 
var iegādāties pie Babetes fon 

Zasas, Oehlerplatz 6, 12169 Ber lin.
Uzsākot Klozena 1734. gadā 

būvēto baroka ērģeļu rekons-
truk  ciju, nepieciešams daudz 
naudas, īpaši rekonstrukcijas 
materiāliem.

Kļūstiet par stabuļu krusttēviem!

Sirsnīgi lūdzam ziedojumus!
Pēc diviem gadiem Rīgā svi-

nīgos apstākļos ērģeles tiks ie -
svētītas, un jūs jau tagad tiekat  
uz šīm svinībām sirsnīgi ielūgti!

Lūgums ievērot mūsu tīmekļa 
adresi. Tas sagādās jums pārstei-
gu mu. www.peters-church-
organ-riga.com.

Babete fon Zasa 

Uzziņai
Baroka laikā ērģeles Pēteŗ-

baz nīcā 1734. gadā būvējis Got-
frīds Klozens. Ziņu par Kloze-
nu ir maz. Rīgā  ieradies 1729. 
gadā  un devies prom 1740. ga -
dā. Šajā laikā, ieguvis Rīgas ēr -
ģeļu būvē tāja titulu,  pārbūvējis 
Rīgas Do  ma ērģeles, kā arī uz -
būvējis lie las, laikabiedru atzi-
nīgi vērtētas baroka ērģeles Pē -
teŗbaznīcā. In  teresanti, ka tieši 
šīs ērģeles ir instruments, ko 21 
gadu spēlējis J.S.Bacha pēdē -
jais skolnieks Jo   hans Gotfrīds 

Mītels ( 1728-1788). Ērģeles  
lie totas līdz 1886. gadam, kad 
nomainītas ar fir mas Walcker 
romantisma ērģe lēm.

Gotfrīda Klozena būvētajām 
ērģelēm Sv. Pēteŗa baznīcā Rī -
gā bijuši trīs manuāļi un 45 re -
ģistri (Doma ērģelēm – četri 
manuāļi un 124 reģistri). Aiz-
rāvīgo Mī  tela mūziku nesen no 
jauna atklā juši ērģeļu un kla-
vesīna spēles speciālisti visā pa -
saulē. Pirms dažiem gadiem 
mūzi koloģe Za ne Gailīte Vā -
cijas ar  chīvos atradusi Pēteŗ-
baz nīcas ērģeļu būves līgumu 
ar detali zētu instrumen ta ap -
rakstu, kas dod iespēju ēr  ģeles 
rekonstruēt. 

Darbi ar ērģeļu atjaunošanas 
projektu uzsākti pēc Rīgā dzi -
mušās vācbaltietes baroneses 
Ba  betes fon Zasas un Igaunijā 
dzī vojošā vācu izcelsmes ērģeļu 
bū  vētāja Aleksandra Ekerta ini-
ciā tīvas.

Marta saule spīd logā. Spoža. 
Pie apsūbējušas rūts sitas taure-
nis. Nelaikā pamodies. Izmisis 
meklē patvērumu. Izbalsinātā 
ba   rakas siena dzeļ acīs. Citus rī  -
tus tā likās pelēcīga. Šorīt baltā -
ka par baltu. 

Vīrs slieksni pārkāpis. Es vēl 
kavējos uz tā. Dzirdu sarunu. Tā 
nav domāta manām ausīm.

„Vīrietis mums patīk. Sieviete 
nepatīk. Nesmaidīja. Vai varam iz    -
vēlēties citu sievieti?” jautā kun-
dze. Acis vēsas. Lūpas šauras. Gre-
   dzenotas rokas sakrustotas uz 
kuplām krūtīm.

„Piedodiet, bet mums jāievēro 
pārvietoto personu vēlmes arī. 
Daudzmaz. Precētu pāŗi nešķi-
ŗam. – Ja vien iespējams,” stostās 
darba pārvaldes ierēdnis. Seja 
skāba. It kā būtu ēdis rabarbera 
kātu vasaras otrā pusē. Bez cu -
kura. Vai arī viņam apnicis šis 
cilvēku tirgus?   

Nesmaidu? – Pārpratums! Es 
parasti smaidu. Vietā un nevietā. 
Smaidu vairāk nekā iezemieši. 
Man pieder divi smaidi. Ar pilnas 
sejas smaidu, kas ietekmē un 
sasilda acis, vaigus, lūpas, no  kā -
pu no kuģa šīs zemes ostā. Pirms 

gada un dažiem mēne šiem.
Vēl nebiju beigusi apbrīnot 

gol fa laukumu sulīgo zaļo zāli, 
augstos bērnu ratiņus un sie vie-
šu kailās apsaldētās kājas, kad 
ievēroju – te cilvēki smaida sa -
vādāk: viltīgi piemiedz acis, ne -
gribīgi paveŗ muti, lūpu kakti -
ņus slinki pavelk uz augšu, rāda 
zobus. Nekavējoties piesavinā jos 
arī šo, ja ne sirsnīgo, tad tomēr 
izdevīgo smaidu. Smaidu, kas 
atbilst katram garastāvoklim. Lai 
abi smaidi nesaskrietos, pilnās 
sejas smaidu noglabāju pūra lā -
dītē. Blakus dzintara kaklarotai. 
Rotu un sejas smaidu taupu re -
tajām svētdienām.

Ar zobu smaidu neskopojos. 
To dalu un dalīju uz visām de -
bess pusēm: prasot ceļu, pērkot 
ceptu zivi un kartupeļus, dzeŗot 
tēju, saņemot algu. Gribēju pie-
labināties darba biedrenēm slim-
nīcā? – Pavēru slinki lūpas un 
rā  dīju augšējos zobus.

No slimnīcas darba atlūdzos, 
kad vīrs ieradās Anglijā.

Šajā izvietošanas nometnē esam 
nīkuši vairākas nedēļas. Nu, kā 
liekas, tiksim arī mēs iz vietoti 
dar bā. Ierēdnim laimējies – ne -

smai došā sieviete pārdota! Arī 
vientiesīgais vīrietis, kuŗš pagai-
dām vēl domā, ka šī sala ieņe-
mama ar pilnas sejas smaidu.

Mūs iesauc mazā istabā. Ēnas 
pusē. Drēgna kā cietuma kame-
ra. Uz šaurā galda kāds izlējis 
tinti. Melnais šķidrums iesūcies 
nokrāsotos dēļos. Vienam trai-
pam Latvijas robežu kartes 
kontūras. Kā noburta veŗos tajā.

Jādomā par ledus iešanu Lie l-
upē. Par mīkstiem, sārtiem vītola 
pūpoliem...

Iepazīšanās. Darba devēji – sērs 
Dēvids un lēdija Etele. Ar vīru pār-
steigti saskatāmies. Neticami! – 
Aptecēsim dižciltīgos?

Darba saņēmēji – Ernest – ie  -
rēd  nis norāda uz vīru. Tad viņš 
sastostās. Vaicājoši, pat mazliet 
lūdzoši paskatās manī. Zinu, kā -
da liksta piemeklējusi iztapīgo 
ierēdni. Nevar indeksa kartītē 
saburtot manu vārdu.

Sekundē jāizšķiŗas, ko sacīt. 
Man vārdi divi. Pirmais – Dzidra. 
Otrs – Marija. Pirmais ierakstīts 
dokumentos. Otrā vārdā mani 
sauca slimnīcā.

Izpatikšu. Sacīšu Marija. Tas 
pieglaudīgāks angļu mēlei. Jau 

pavērta mute. Jau pirmā zilbe 
teju, teju uz lūpām...

Pēkšņi sadzirdu mātes balsi. 
Nekurienē. Dzidru un skanīgu. 
Kā Annas baznīcas rīta zvanu: 
„Dzidra! Dzidra!” – Ir sutīgs va -
saras vakars. Sisina sienāži. 
Smar žo siens. Pilns mēness spo-
guļojas dīķī. Zied baltās ūdens-
rozes. Es sēdu uz laipas. Ar kailu 
kāju kulstu rāmo ūdeni... Māte 
sauc mani mājās. – Vakariņās...

Esmu izšķīrusies. Atklepoju. 
Saku negaidīti skaļi: „Mani sauc 
Dzidra. Mana vīra vārds Ernests. 
Ne Ernest, bet Ernests. Galotnē 
burts s!”

*
Smidzina smalks lietus. Tālu-

mā saredzami Velsas kalni. Ga  -
lotnes zilganpelēkā sērautā 
ietītas. Lauku ceļš šaurs un sli -
dens. Lai palaistu gaŗām pretim 
braucošos spēkratus, dārznieks 
veco džīpu pietur malā pie ka -
zenājiem.

Mūsu iedzīve maza. Pārāk ātri 
visas mantas salika mašīnas aiz-
mugurē. Dārzniekam nekur nav 
jāsteidzas. Pēcpusdiena pieder 
viņam. Pie tam vēl samaksāta. 
Gan viņš savu pienākumu izpil-
dīs. Ārzemniekus muižā pārve-
dīs. Ja papūlēsies, tad pirms tum-
sas.

Ceļš izliekas bezgala gaŗš. Lai-
kam tāpēc, ka braucam klusē-
dami. Katrs savu domu šķeti nā-
dams. 

Pakalni. Lejas. Līkumi. Atkal 
paugurs. Beidzot iegriežamies 
privātā gatvē. Pie vārtiem balts, 
apaļi izbūvēts namelis. Mūžīgi 
zaļojošs dzīvības koks aizsedz 
ārdurvis. Te dzīvojot muižas pār-
valdnieks. Gatves abās pusēs 
ozo li. Vareni, vienādi noauguši 
koki. Stāv sastinguši, augstu 
paceltām galvām. Kā izlases ka -
reivji goda sardzē. Iedomīgi un 
bargi. Nojauta brīdina – šī parā-
de nav domāta mums. Neesam 
gaidīti ciemiņi, bet nepieteikti 
iebrucēji. Muižas miers, kuŗu ga -
du simteņiem neviens nav trau-
cējis, pēdējos gados ap  draudēts. 
Kādu tur kaŗu un pasaules kle-
jotāju dēļ. 

Nodrebinos. Vai vakara vē -
sums? Iesānis paskatos uz vīru. 
Seja nopietna. Bālajā marta krēs-
lā viņa profils izskatās kā pelēkā 
laukakmenī veidots.

Aiz rododendronu puduŗiem 
pavīd sarkanīgs jumts ar stru-
piem dūmeņiem. Tad masīvi 
mūŗi. Baltas, slaikas kolonnas 
balsta platu lieveni. Tas apaudzis 
vīteņiem. Apstājamies pie grez-
nas celtnes dārzu ielokā.

(Turpinājums sekos)

Tā Sīdra to redzēja
Stāsts

Marta Landmane

Sarmītes Ērenpreiss-Janovskis vinjeteSarmītes Ērenpreiss-Janovskis vinjete
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ILMĀRS KNAĢIS ir Triju 
Zvaig ž  ņu ordeņa kavalieris, pub-
licists, Atmodas un 1991. gada 
Barikāžu dalībnieks, divas reizes - 
1941. un 1949. gadā polītiski re- 
p resēts, viens no fonda „Sibirijas 
bērni” dibinātājiem un valdes 
loceklis. 

Saruna notiek Latvijas Tautas 
frontes (LTF) dibināšanas 25. gads-
kārtā viņa vectēva Dāvja Knaģa 
19.gs. beigās celtā mājā Jēkabpilī.

1988. gada 8. un 9. oktobrī 
notika Latvijas Tautas frontes 
(LTF) dibināšanas kongress, kas 
aizsāka visas tautas kustību ar 
izšķirīgu lomu Latvijas valstis-
kās neatkarības atjaunošanā. 
Kā  das ir jūsu pārdomas par to 
dienu notikumiem?

 Pirms 25 gadiem Latvija vēl  
bija PSRS sastāvā. Bija sākusies arī 
tās vadītāja M. Gorbačova paslu-
di nātā perestroika (pārbūve). Lat-
vijā 1988. gada 25. martā, depor-
tāciju upuŗu piemiņas dienā, ļau-
žu jūra pārplūdināja Brāļu kapus 
Rīgā. Spontāna, vēl īpaši neorga-
nizēta manifestācija, viena no  
tām, kas tuvināja Atmodas turp-
mākos notikumus. Nevar aiz mirst 
arī tautas protestus pret met ro 
celtniecību Rīgā, pret Daugavpils 
HES, kā arī patriotiskās kustības 
Helsinki-86 ieguldījumu. 14.jū -
nijā, kad pie Brīvības pieminekļa 
Rīgā pulcējās 1941. gadā polītiski 
represētie un viņu tuvinieki, kat-
ram domājošam cilvēkam kļuva 
skaidrs, ka ar komūnismu Latvijā 
ir cauri. 

1988. gada augustā jūs rīkojāt 
pirmo ekspedīciju uz daudzu 
tūkstošu latviešu izsūtījuma vie-
tām Sibirijā. Tātad šogad ap  rit 
25 gadi arī jūsu vadītās ekspe-
dīcijas uzslietajam pirmajam 
piemiņas krustam daudzu tūks-
tošu bojāgājušo izsūtījuma vie -
tā - Plahinas sādžā. 

Tā ir, ka Atmoda Latvijā sākās 
ar represiju upuŗu piemiņu. Bet 
man nedeva mieru doma, ka ko -
mūnisma genocīda upuŗus vaja-
dzētu pieminēt ne tikai Latvijā, 
bet arī Krievijā, kur tūkstošiem 
latviešu pēc gulaga nometnēs pār-
dzīvotām šausmām, bada un ne -
cilvēcīgā darba palikuši uz mū -
žīgiem laikiem. 

1988. gada augusta pirmajās 
dienās mēs, četri ūdens tūristi no 
Rīgas: Zigurds Šlics, Ivars Līdaka, 
Ingvars Leitis un es, nolaidāmies 
Igarkas lidostā. Tūristiem šis ceļo-
jums nebija pārāk vilinošs - nebija 
ne strauju upju, ne augstu kalnu, 
bet galvenais ceļojuma mērķis  
bija apmeklēt latviešu izsūtījuma 
vietas. Es šajā ceļojumā devos tā -
pēc, ka ar tām vietām mani saistī -
ja atmiņas par kādreizējo izsūtīju-
mu un tur palikušajiem draugiem. 

Mani ceļabiedri būtu pelnījuši 
daudz labu vārdu. Katrs no vi -
ņiem ir devis savu tiesu Latvijas 
atdzimšanai. Viņiem visiem bija 
viena kopīga doma: „Ja ne es, kas 
tad?” Mūsu mērķu īstenošanā pa -
līdzēja mans jaunības draugs Leo-
polds Baranovskis (tagad mū -
žībā), kas toreiz bija palicis Igarkā 
un par savu pašaizliedzīgo darbu 
nominēts par Igarkas Goda pil-
soni. Ar viņa sagādāto kuteri vei-
cām ceļojumu pa Jeņiseju, ku  ŗas 
krastos tika nometināti izsūtītie. 
Kādreiz pļavas augustā bija pilnas 

Latvijas Tautas frontei un pirmajai ekspedīcijai uz Sibiriju – 25 gadi
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ar siena kaudzēm, bet tagad vis-
apkārt pletās liela pamestība. Sā -
džas nopostītas, nodegušas. Arī 
būda, kas atgādināja man kādrei-
zējās mednieka gaitas, bija sabru-
kusi. Sopočkā 1942. gada Jāņu 
dienā no baržas krastā līdz ar ci -
tiem izsēdināja arī mani ar māti. 
Nedaudz tālāk ir Plahina, kur 
meklējām, bet neatradām gan- 
drīz pirms 50 gadiem izveidotos    
no Latvijas izsūtīto kapus. Sādžas 
centrā uzslējām lielu bērza krustu 
viņu piemiņai. Šis pirms 25 ga -
diem Plahinā uzslietais krusts 
uz Sibiriju izsūtīto piemiņai bija 
pirmais sveiciens no Latvijas. 

 Kādus 12 kilometrus tālāk uz 
ziemeļiem ir Agapitova - Nāves 
sala, kā mēs toreiz to saucām. 
1942. gada vēlā rudenī šeit krastā 
izsēdināja Pievolgas un Ļeņin- 
gra das vāciešus, igauņus, somus, 
karēļus un latviešus, galvenokārt 
sievietes un bērnus. Pavasarī no 
viņiem palika tikai kāda piektā 

daļa. Gāja bojā tik daudz izsūtīto, 
ka ziemas salā glabāja daudzus 
vienā kapā - krāva grēdās citu uz 
cita... Agapitovā mēs atstājām di -
vus bērza mizā iegrieztus krustus 
un sauju dzimtenes smilšu. 

Tālāk ar kuteri sasniedzām kād-
reizējo 503. celtniecības galvaspil-
sētu (pēc Igarkas), tagad „Mirušo 
pilsētu”, Jermakovu. No turienes 
mēs caur knišļu mākoņiem un    
pa lāču pēdām nokļuvām vienā 
no Transpolārās dzelzceļa maģis- 
t r ā les (tagad pamestas) ieslodzīto 
nometnēm. 

 Braucot prom no Agapitovas, 
vēl no liela attāluma bija redzams 
augstais, kailais krasts. Es saviem 
ceļabiedriem teicu, ka, agri vai 
vēlu tur būs piemiņas krusts!

Pēc tam bija ceļojums uz Polā-
rajiem Urāliem, kur notika 1956.
gadā Eduarda Sudraba veidotā     

un represēto uzceltā, bet vēlāk ap -
gāztā pieminekļa atjaunošana 
Intas pilsētā, Komi republikā. 

1990. gadā, kad mēs abi ar Zi -
gurdu Šlicu atgriezāmies Agapi-
tovā, tad kopā ar Romualda Pi -
para kino dokumentālistu grupu 
izcirtām un uzslējām piecus met-
rus augstu piemiņas krustu, kas 
tur stāv vēl šobaltdien. Atradām 
kapus arī Plahinā. 

1995. gadā bija ceļojums uz 
Permas un Kirovas apgabala zie-
meļiem un krustu uzcelšana Ļes-
najā un Soļikamskā. Vēlāk bija 
ekspedīcijas ar fonda „Sibirijas 
bērni” grupu. Tagad ar kino reži-
sores un fonda vadītājas Dzintras 
Gekas uzņēmību un neatlaidību  
ir piepildījies mūsu „zilais sapnis”, 
ka mūsu sākto kādreiz turpinās 
vēsturnieki, polītiķi, ārzemēs dzī-
vojošie latvieši. 

1996. gadā, par lielo ieguldī-
jumu komūnistiskā genocīda 

upuŗu piemiņas saglabāšanā Si -
birijas lēģeŗu vietās jūs saņēmāt 
Latvijas Valsts augstāko apbal-
vojumu - Triju Zvaigžņu ordeni. 
Tūkstošiem represēto izsūtīju-
mā pārdzīvoto jūs esat doku-
men tējis savā grāmatā “Bij’ tādi 
laiki”, kas izdota 2001.gadā ar 
Latviešu fonda (LF) financiālu 
atbalstu.

Par galveno sava darba novēr-
tējumu pēc atgriešanās no ekspe-
dīcijām un arī tagad es uzskatu 
cilvēku izteikto pateicību par 
mūsu ekspedīciju laikā uzstādī-
tajiem krustiem Sibirijā viņu tēvu 
vai cita bojāgājuša ģimenes lo -
cekļa piemiņai. 

 Uzrakstīju grāmatu - patiesību 
“Bij tādi laiki” par 1941. gada 14. 
jūnija un 1949. gada 25. marta 
komūnistiskā režīma represijām 
pret Latvijas tautu un manu ģi -

meni, lai par to uzzinātu mūsu 
jaunā paaudze no manis – šo 
Latvijas tautas traģisko notikumu 
aculiecinieka. 

Amerikā dzīvojošā tautiete 
Marija Ratermanis no Kaliforni -
jas izlasīja manu grāmatu. Viņas 
dzimtā puse ir Subatē, Sēlijā, tā -
pēc viņai radās doma uzdāvināt 
„Bij’ tādi laiki” Sēlijas novada 23 
skolām, Raiņa mūzejam Tadena-
vā, Jēkabpils un Viesītes bibliotē-
kām. Uzsveŗot, ka jaunajai paau-
dzei Latvijā jāzina savas tautas 
vēsture.

 Par šo grāmatu saņēmu Biru -
tas Senkēvičas-Ziemanes literārā 
fonda balvu dokumentālajā pro -
zā. 2002. gadā ciemos mani uzai-
cināja Amerikas Daugavas Vanagi 
Ņujorkā, lai es viņus iepazīstinātu 
ar savu grāmatu. 2003. gadā, bau-
dot sabiedriski aktīvā tautieša Juŗa 
Petričeka viesmīlību, varēju jau 
apceļot ASV Rietumkrasta lat-
viešu centrus. Visur bija liela inte-
rese par komūnistisko genocīdu. 
Man ir bijušas daudzas nejaušas, 
bet patīkamas tikšanās ar tautie-
šiem plašajā pasaulē. Jāpiebilst, ka 
Juris Petričeks 2008. gadā atgrie -
z ās Latvijā un dzīvo Siguldā. Ro- 
sīgi darbojas Okupācijas mū zeja 
pa  domē. 

Tautiete Mirdza Eglītis Vašing-
tonā grāmatu pārtulkoja angļu 
valodā – There Was Such A Time, 
kas izdota 2009. gadā ar Amerikas 
Daugavas Vanagu Kalifornijā – 
Viļ ņa Pētersona, Teodora Lilien- 
š tei na, Aivara Jerumaņa un citu 
fi  nanciālu atbalstu. Tas pavēra ie -
spē ju ar grāmatu iepazīties anglis-
ki runājošās valstīs.

 Grāmata pārtulkota arī krievu 
valodā, un tagad ar fonda „Sibirijas 
bērni” ekspedīciju atbalstu vairā -
ki simti grāmatas eksemplāru ir 
dāvināti visā plašajā Krievijā.

Rūpējoties par likteņbiedru 
piemiņas saglabāšanu, jūs bijāt 
arī viens no fonda „Sibirijas bēr-
ni“ dibinātājiem.

Atmoda bija laiks, kad pienā-
kums lika kaut ko darīt tautas un 
valsts labā. Komūnistiskā terrora 
upuŗu atbalsta un palīdzības fon-
du „Sibirijas bērni” vada režisore 
Dzintra Geka. Viņa mani bija in -
tervējusi topošajai filmai, un tā 
mēs iepazināmies. Izvērtās ilga sa -
runa par „Sibirijas bērniem” un 
viņu likteņiem. Režisorē saskatīju 
domubiedri. Tas bija labs priekš-
noteikums, lai pulcinātu kopā lik-
teņbiedrus. 2001. gada 13. jūnijā 
Latvijas Televīzijas tiešraidē no -
tika mūsu pirmā konference - 
salidojums „Nekad vairs”. Kad 
iznācu, lai runātu, klātesošie ap -
laudēja. Tas bija saviļņojošs brīdis. 
Tātad darbs represēto piemiņas 
saglabāšanā Sibirijā tiek novēr -
tēts. Viens no fonda dibinātājiem 
bija arī toreizējais Latvijas pre zi-
dents Guntis Ulmanis. 2002. gada 
13. jūnijā Rīgas Latviešu biedrī-
bas namā notika konference 
„Mums tas ir jāizstāsta...”. Ta  gad 
konferences notiek katru gadu. 

Jūs ar saviem emocionāla -  
jiem priekšlasījumiem Amerikā 
un grāmatu „Bij’ tādi laiki” ie -
dvesmojāt posties ceļā uz Si  bi-
riju arī ārvalstīs dzīvojošos lat-
viešus. Viens no pirmajiem līdz-
braucējiem bija kādreizējais Lat-
vijas Republikas goda konsuls 

Losandželosā Aivars Jerumanis. 
Viņš kādā intervijā sacīja, ka uz 
Sibiriju 1941. gadā izsūtīti viņa 
tuvi radinieki - tante un divi 
onkuļi. 

Aivars Jerumanis vairākkārt 
bijis fonda „Sibirijas bērni” orga-
nizētās ekspedīcijās uz Sibiriju. 
Turp devušies arī tautieši Taira 
Zoldnere, Valdis Ķeris un Kārlis 
Žols no Amerikas, Raimonds Ai -
de un Ojārs Greste no Austrāli -
jas, Māra Strautmane un Pēteris 
Ininbergs no Zviedrijas. 

Visai Latvijai tas bija saviļņo-
jošs notikums, kad pasaules laik-
raksti, tālrādes un radio vēstīja - 
2007. gada 15. jūnijā Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Vašingtonas 
centrā, atklāts Komūnisma upu-
ŗu piemiņai veltīts memoriāls. 
Tā izveidei naudu ziedoja arī 
Latvija. Līdztekus oficiālajām 
amatpersonām uz svinīgo atklā-
šanu ar Amerikas Latviešu ap -
vie nības (ALA) gādību tika uzai-
cināti arī komūnistiskā geno -
cīdā cietušie Benita Eglīte un 
Ilmārs Knaģis no Latvijas. Kādas 
atmiņas jūs glabājat par šo mūsu 
valstij svarīgo, varētu teikt, polī-
tisko notikumu, jo Krievija jo -
projām izvairīgi runā par 1941. 
un 1949. gada deportācijām? 

Amerikā tika izveidots īpašs 
Komūnisma upuŗu piemiņas 
fonds. Tā statūtos teikts, ka me  -
moriāls veidots, lai „pieminētu 
vairāk nekā 100 miljonus komū-
nisma upuŗu un lai godinātu vi - 
s us, kas sekmīgi pretojušies komū-
nisma tirannijai.” Benita Eglīte ar 
ģimeni tika izsūtīta 1949. gadā     
11 gadu vecumā no Annenieku 
pagasta uz Omskas apgabalu. Si -
bi rijā pārdzīvoto B. Eglīte iemū ži-
nājusi zīmējumos, ko Latvijas 
Okupācijas mūzejs sakopojis un 
publicējis grāmatā „Ar bērna 
acīm”. Es kopā ar māti tiku de -
portēts 1941. gada 14. jūnijā 15 
ga   du vecumā. Tēvs gāja bojā Vjat-
lagā. 1947. gada novembrī man – 
„Sibirijas bērnam” – bija iespējams 
atgriezties Latvijā. Bet jau 1949. 
gada augustā atkal tiku apcieti -
nāts un nosūtīts pa etapu atpakaļ 
uz ziemeļiem. Tikai pēc Staļina 
nāves –1962. gadā beidzot tiku 
pa   laists pavisam mājās, uz Lat -
viju. 1964. gadā mūsu ģimene  
tika rehabilitēta kā nepamatoti 
izsūtītā. 

Kā jūs domājat, kāpēc, piemē-
ram, Amerikas latvieši ir lielāki 
patrioti nekā latvieši Latvijā? 

Ceļojumos pa Ameriku man 
nācās secināt, ka tur dzīvojošie 
latvieši lielā mērā ir saglabājuši 
savu nacionālismu vairāk nekā 
Latvijā dzīvojošie. Viņiem sveša ir 
bijāšana, bailes no krieviem, ku -
ŗas varbūt neapzināti piemīt Lat-
vijā. Piecdesmit okupācijas gadi 
nav pagājuši bez sekām. Tikai 
Ame rikā būdams, es sapratu, kā -
du cīņu pret Latvijas okupāciju 
izcīnījuši latvieši Amerikā un ci -
tās valstīs. Ar kaunu jāatzīst, ka 
latvieši, zaudējuši visas cerības, 
draudzīgā barā gāja uz zaigojo  - 
šām komūnisma tālēm. Lielākā 
daļa. Tikai dažs apķērās agrāk, cits 
vēlāk. Latvijas tautas fronte pirms 
25 gadiem bija tā, kas atmodināja 
tautu būt saimniekiem savā zemē. 

Ilmāru Knaģi iztaujāja 
Valija Berkina

Ilmārs Knaģis 1988. gadā Sibirijā
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Taisni jāraud par mūsu māsi-
ņām, gara darbiniecēm, kas aiz-
precas uz svešām zemēm! Cik tad 
sen, kad ar turku rakstnieku Ko -
tu apprecējās un uz turku zemi 
dzīvot pārcēlās temperamentīgā 
Laima Muktupavēla, dzīvīgo sa  ce-
rējumu Šampiņonu derība un 
Brā li brāli autore! Sākumā ap -
raks tīja savus Turcijas iespaidus 
laikrakstā Diena, sakopoja tos 
grā matā, tad it kā pieklusa. Grā-
matā Dievmātes draudzene at  -
klā  jas, ka ne mazāk eksotisku ze -
mi par savām „otrajām mājām” 
(9. lpp.), par „otro dzimteni” (34.) 
izvēlējusies Latvijā jau labu slavu 
iemantojusī Nora Ikstena (dzim. 
1969. g.). Savu likteņkopību ar 
„Laimu, māsu valodā” (104.) viņa 
apzinās.

Ikstena pastāsta, ka „Dievmātes 
draudzene” ir dažkārt uz Gruziju 
attiecināts apzīmējums. Gruzijai 
tuvu esot Dievs, tur „allaž valdī-
jusi patiesa ikdienas ticība, nevis 
reliģisks fanātisms vai liekulība” 
(17.). Valstī esot daudz sieviešu 
klos teŗu, vienā no tiem rakstnie -
ce pieņem pareizticību un saņem 
pašas izvēlētu baznīcas vārdu Ni -
no. Viņa pastāsta, ka jau savos 
ag   rajos divdesmit gados intuitīvi 
pašas dzīves un ģimenes izšķirī -

Aizrautība ar Gruziju
Nora Ikstena, Dievmātes draudzene, apgāds „Dienas Grāmata”, 2013.g., 128 lpp.

gos brīžos gājusi uz Aleksandra 
Ņevska dzelteno baznīciņu Brīvī-
bas ielā Rīgā un vienmēr tur aiz-
dedzinājusi svecīti pie svētā Geo r-
gija ikonas. (37.)

Grāmatas grafiskais veidojums 
ar ne pārāk daudz teksta ik lappusē 
un ar paplatām rindu atstarpēm 
mātin māj lasītājam, ka šeit nav      
ar steigu lasāms teksts, bet ka te 
viņam pamesta daža laba dziļāk 
domājama doma. Lūk, rindkopa 
no pastāstījuma par Bodbes klos-
terī pieredzēto. –

Vakarā pie māsām ierodas mā -
cītājs, lai pieņemtu grēksūdzi. Ma -
liņā stāvot, šis skats šķiet nereāls – 
sēdošais mācītājs un māsas, kas 
sastājušās rindā, lai pa kārtai no -
mestos viņa priekšā ceļos un iespies-
tu saujā lapiņu ar grēku sarakstu. 
Ja grēki ir viņām, kā tad dzīvojam 
mēs? Jā, domu grēki, kas šajā pa -
saulē laistu cilvēku notveŗ it visur, 
arī klosteŗa klusajās sienās. (39.)

Vairākums grāmatas lasītāju pa -
zīs draudzes kopīgo, vispārējo 
grēksūdzi luterāņu dievkalpoju-
ma ievada liturģijas ietvarā un 
zinās  personisko, individuālo grē-
ku izsūdzēšanu priesterim bikts-
krēslā klusinātiem mutvārdiem 
Romas katoļu dievnamos. Gribas 
jautāt: vai grēku sūdzēšana rakst-
veidā ir visu pareizticīgo vai tikai 
gruzīnu, vai tikai Bodbes klosteŗa 
tradicija? – Patīk rakstnieces do  -
ma, ka bez domu grēkiem neiztiek 
pat šķietami paši svētākie cilvēki. 
Grēkus grēksūdzēs mēdz iedalīt 
trīs katēgorijās: domu grēkos, 
vārdu grēkos un darbu grēkos. 
Do  mu grēki parasti tiek minēti 
pirmie, droši vien tāpēc, ka tie ir 
visvairāk izplatītie. Bet, ja nevilšus 
prātā ienākušas grēcīgas domas 
jāuzskata par grēku, vai kristiā-
nisms ticīgajiem neizvirza neiz -
pil dāmas prasības? 

Luterāņu teologs Egils Grīslis 
kaut kur rakstījis apmēram tā, ka 
cilvēka spēkos nav novērst kāda 
putna lidojumu pār viņa galvu 
(t.i., grēcīgas domas pēkšņu ienāk-

šanu prātā), turpretim viņam ir 
iespējams putnu padzīt, ja tas 
ieķeŗas viņa matos (t.i., ja doma 
draud pārtapt par grēcīgu vārdu 
vai darbu). To, ka  cilvēks arvien 
krīt kārdināšanā domāt ko nepa-
reizu, nederīgu, nevajadzīgu, at -
gādina vecs anekdots. Jānis saka 
Pēterim: „Ja tu pusnaktī iziesi sa  -
vā pagalmā un raksi dziļu bedri, 
tu izraksi paslēptu milzu bagātību. 
Vienīgais noteikums: tu nedrīksti 
domāt par nīlzirgu.” Pēteris rok, 
rok un pukojas: „Savu mūžu ne 
mirkli neesmu domājis par nīl-
zirgu, bet šonakt par tādu vien 
gribas domāt.” –

Piedošanu, ja iepriekšējās rindās 
esmu drusku aizdomājies, bet aiz-
domāšanās izraisīšana jau ir tieši 
viena no Noras Ikstenas grāma -
tas teicamajām īpašībām.

Nebūdama nekāds sistēmatisks 
ceļvedis, grāmata ir vērtīga arī kā 
tīri informātīvs izdevums par 
mūsdienu Gruziju, sauktu arī par 
kalnu un vīnu zemi. Uz skaista 
dabas fona tur dzīvo kopumā na -
badzīgi, tomēr labestīgi un vies-
mī līgi cilvēki. Par gruzīnu valodu 
Nora Ikstena raksta:

Gruzīni savu valodu mīl un lolo 
tāpat kā latvieši. Tā ir sena, melo-
diska un bezgala poētiska. .... Gru-
zī nu alfabēts, kuŗam nav līdzinie -
ka pasaulē, aužas no burtiem, kas 
katrs ir kā uzzīmēta rakstu zīme. 
Gruzīnu verbs... ir tik elastīgs, ka 
valodā burtiski dara brīnumus. 
Vienā vārdā pasakāms tas, kam 
citās nepieciešama daudzvārdī -  
ba. Nav lielo un mazo burtu. Bieži 
šķiet, ka ļaudis runā ritmos, gan- 
d rīz vai dzied. (61.)

Plaši aprakstīti gruzīnu  visvai-
rāk iecienītie ēdieni. (65. – 68.) 
Rakstniece kā uz pjedestala paceļ 
gruzīniem doto iespēju „runāt sa -
vā valodā, ticēt savam Dievam, 
vākt savu vīnkoku ražu. Un tā 
gadsimtiem ilgi.” (124.) 

Tomēr ne viss par Gruziju sa -
kāmais var būt skaists. Gruziju 
vienmēr iekārojusi Krievija. (17.) 

L A T V I E Š I  G R U Z I J Ā

„Gruzijā dzimis ... viens no lielā-
kajiem mūsu ēras ļaunuma iemie-
sojumiem – Josifs Džugašvili jeb 
Staļins.” (18.) „Zvērīgs” (81.) bijis 
arī gruzīnsu tautības kādreizējais 
čekas priekšnieks Berija.

Nesen Latvijas dienas presē pa -
rādījās salīdzinoša informācija,      
ka proporcionāli iedzīvotāju skai-
tam Amerikas Savienotajās Valstīs 
esot lielākais cietumnieku skaits 
pa  saulē. Nora Ikstena savukārt 
raksta:

Gruzija pēc cietumnieku skaita  
ir pirmā valsts Eiropā. Bieži tie ir 
jauni cilvēki, kas niekojušies ar 
nar kotikām un iekļuvuši ieslodzī-
juma ellē. Dažkārt cilvēki tur no -
nākuši par savu polītisko pārliecī-
bu. Gruzijas demokratijai vēl ir 
spēcīgi autoritārisma ... zobi. (23.)

Nedaudz pieminēts, bet ne īpaši 
uzsvērts grāmatā ir 2008. gada 
Gruzijas kaŗš. Jūsmojot par Gru-
zijas pagātni, rakstniece nožēlo 
jauno laiku architektūras uznāk-
šanu, kas izbojā sendienu ainavas. 

Sirds nosāp par policijas un tie - 
s īb varas milzīgajām stikla ēkām, 
kas tiek nevietā slietas gan Tbilisi, 
gan Gruzijas lauku ainavās. Par 
stikla monstrozo tiltu, kas izgūlies 
pār Mtkvari upi pašā Tbilisi sirdī. 

... Pompoza un muļķīga izskatās 
modernā, sarežģītā šodiena salī-
dzinājumā ar apdrupušo, bet vie -
do un skaidro vakardienu. Tieši šī 
vakardiena ir Gruzijas īstenais 
gars. Ne veikali, jaunās augstcelt-
nes un zīmoli, kas to strauji pie-
līdzina un vienādo Eiropas un 
Ame  rikas tirgus paraugiem. (49.-
50.)

Padomju gados tautu draudzī-
bas vārdā latviešiem bija obligāti 
jāmīl gruzīni, bet  gruzīniem tika 
likts mīlēt latviešus. Protams, Sta-
ļinam un Berijam ar to mūsu mī -
lēšanu kā bija, tā bija. Pašreizējā 
laikmetā obligāts vairs nav nekas 
un dzīvot var tā, kā liek sirdsapzi-
ņa. Uz grāmatas aizmugurējā vā -
ka iespiestais summējums Noras 
Ikstenas pozicijai pret viņas abām 
„dzimtenēm” rāda, ka viņas sirds-
apziņa ir visai aktīva. No vienas 
puses, viņa noraida dzimtenes vē -
lējumu – ko domāja sveši ļaudis, 
to tu līdzi nedomā. Viņai ir pretējs 
uzskats: jādomā līdzi, ko domā 
sveši ļaudis. No otras puses, viņa 
saka, ka vēl ciešāk mīlot pirmējo 
dzimteni, otrējo atradusi.

Grāmatu rotā ap septiņdesmit 
foto attēlu, krāsās un melnbalti.

Eduards Silkalns

Gruzijā strādājošais māksli-
nieks Jūlijs Straume bija liels gru-
zīnu un citu Kaukaza tautu lie-
tiskās mākslas priekšmetu cienī-
tājs. Kad 1908. gadā viņš kļuva 
par Kaukaza mājsaimniecības 
ko   mitejas māksliniecisko vadītā-
ju, sākās ļoti rūpīgs un mērķtie-
cīgs meklēšanas un uzkrāšanas 
darbs. No visiem Gruzijas nova-
diem tika savākti tautas meista -
ru radīti priekšmeti, kuŗi no 
praktiskiem darbarīkiem, virtu-
ves traukiem, dekorātīviem ap  -
ģērbu priekšmetiem un juvelie -
ŗu izstrādājumiem pārvērtās  pa -
 raugos, kas tika piedāvāti amat-
nieku un meistaru darbnīcām ar 
mērķi pārvērst tos precēs, sti-
mulējot tirdzniecību un maiņu, 
veicināt prasmju un meistarības 
līmeņa augšanu un to izplatīša-
nos.

Tbilisi svin mūsu tautieša Jūlija Straumes radītā mūzeja 
100 gadu jubileju

Pats Jūlijs Straume nebija vie n-
aldzīgs pret kaukaziešu paklā-
jiem un tepiķiem, kuŗi kalnu 
cilvēku ikdienā nebija luksa 
priekš meti, bet veica ļoti prak-
tiskas sadzīves funkcijas, kalpo-
jot gan par galdu, gan par grīdu, 
gan par gultu visai ģimenei. Ša -
jos paklājos ir fantastiska dažā-
dība un doma - zīmējumi, orna-
ments, tematiskas bildes, krāsas – 
visam tam ir ļoti konkrēta funk-
cija, specifika. Šodien varam sa  -
jūsmināties par pacietību un 
pras mi, ar kādu strādājis mūsu 
tautietis, nokopējot gandrīz 500 
dažādu tepiķu metus. Tie atro-
das Gruzijas tautas mākslas un 
dekorātīvās mākslas mūzeja 
„zelta fondos”.

2013. gada 29. septembrī Gru-
zijas tautas mākslas un lietiskās 
mākslas mūzejs svinēja 100 gadu 

jubileju. Pirmo Kaukaza māj-
saim iecības komitejas dekorātī-
vās mākslas ekspozīciju izplā -

No kreisās: Kristīne Kuldžanišvili, Rami Kuldžanišvili, Liāna 
Šelija, Nina Ivanova, Valdis Juris Kursietis, Ineta Kursiete, Elita 
Gavele, Dāvids Kiknavelidze, Anna Valtere, Tata Džaiani

noja un izveidoja Jūlijs Straume. 
Tika atklāta jubilejas ekspozīcija 

ar galveno temu – Jūlija Straumes 
ieguldījums šī Mūzeja tapšanā 
un vēsturē.

Gruzijas Latviešu biedrība 
„Ave Sol” sadarbībā ar mūzeju 
daudzus gadus ir pētījusi Jūlija 
Straumes mantojumu. Galvenā 
viese bija Latvijas vēstniece Elita 
Gaveles kundze. Viņa atbalsta 
visas Latviešu biedrības aktīvi-
tātes, kas saistītas ar latviešu at  -
stātā mantojuma izpēti un sa -
glabāšanu. 

Pēc likteņa sakritības arī Lat-
vijā pieminēja Jūlija Straumes 
mantojumu. Lekciju ciklā „Kla-
s is  kās vērtības”, kas notiek Deko-
 rātīvās mākslas un dizaina mū -
zejā, Imants Ļaviņš 9. oktobrī 
lasīja lekciju „Austrumu motīvi 
Jūlija Straumes daiļradē”.

Prof. Regīna Jakobidze
Tbilisi

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
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Mācītājs Mārtiņš Urdze dzimis 
Vācijā un teoloģisko izglītību iegu-
vis Vācijas teoloģijas augstskolās – 
Berlīnē, Nirnbergā, un papildinā-
jis zināšanas arī veco ļaužu ap  -
rūpē, kas Vācijā ir īpaši attīstīta 
nozare. Mārtiņš Urdze nav izvē-
lējies palikt financiāli un sociāli 
nodrošinātajā Vācijā, bet pilnīgi 
labprātīgi un mērķtiecīgi devies  
uz savu dzimtas sakņu vietu – 
Latviju, kur, nebaidoties no grū tī-
bām, uzsācis kalpošanu Dievam 
un savai tautai. Laikā, kad Lat vi-
jas luterāņu mācītāji labāk nodro-
šinātas dzīves meklējumos ir de -
vu šies projām no Latvijas tieši pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas – 
kalpot ne tikai latviešu, bet arī 
amerikāņu vai vācu draudzēs.

Kāpēc Mārtiņš izvēlējās šo ne  -
parasto, bet patiesi godīgo Kris-
tum kalpošanas ceļu?

Atbildes ir vairākas. Pirmkārt, 
varbūt tāpēc, ka šis aicinājums 
bijis jau “asinīs”, jo Mārtiņa tēvs 
Pauls Urdze bija mācītājs Olden -
burgas apkārtnē un viņa onkulis 
Jāzeps Urdze bija mācītājs Bon-
nā. Arī Mārtiņa māte Gita Putce 
ir mācītāja Bredfordas, Līdsas un 
Mančesteras draudzē Anglijā. 
Mār tiņa tēvs savā laikā tāpat sa -
skārās ar latviešu sociālajām 
prob  lēmām Vācijā. Acīmredzot 
dēls ir mantojis no tēva šo pār-
liecību, ka kristietība ir ne tikai 
vārdi, bet gan reāla palīdzība.    
Kā saka Māriņš Urdze:” Es neva-
ru dzīvot, neapliecinot to, kas 
man ir asinīs.”

Otrkārt, Mārtiņš pēc savas pie-
redzes zināja, ka “Vācijā tā ir 
mākslīga “svētku latvietība””, un 
viņš sāka interesēties: “Kas es 
esmu? No kurienes nāku?”

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
ša nas Mārtiņš Urdze redzējis ne -
parastu sapni: “Es nosapņoju, ka 
dzīvoju priekšpilsētā, bet tagad – 
pilsētas centrā.” Šis sapnis viņu 
pa   mudinājis kopā ar māsu Ta -
bitu un Tomu doties uz Latviju, 
jo bija izveidojusies pavisam cita 
situācija, jaunas iespējas arī jau-
najiem “trimdas latviešiem”. Viņu 
mērķis bija izveidot Latvijā So -
ciālo centru. Tā viņi sāka meklēt 
vietu un partneŗus. Mārtiņš 
skaid ro, ka Vācijā nav bijusi tik 
liela vajadzība pēc šīm zināša-
nām, jo tur sociālās aprūpes jomā 
viss ir sakārtots, bet Latvijā šādas 
pieredzes vispār nebija.

1995. gadā Mārtiņš Urdze pār-
cēlās uz Latviju. Ieradies Liepājā, 
nekādu atbalstu ne no kādas or -
ganizācijas viņš nesaņēma. Ne -
viens viņu īpaši arī negaidīja. 
Vie nīgi Inta Putniņa, kas jau bija 
sākusi Liepājā darboties diako-
nijas laukā, viņam palīdzēja, 
piemēram, iekārtoties uz dzīvi 
so  ciālajā mājā Ganību ielā, pil sē-
tas nomalē. Tur dzīvošana kopā 
ar alkoholiķiem un dzīves pabēr-
niem Mārtiņam nebija sveša, jo 
vismaz teorētiski viņš ar šo pro-
b lēmu bija iepazinies Vācijā stu-
diju laikā. Grūtāk, kā Mārtiņš 
saka, bija atstāt draugus Vācijā. 

Taču Vācijas draugi sākumā 
palīdzēja veikt tilta funkciju, sa -
vienojot Latviju ar Vāciju. Šie 
kontakti, gadiem ejot, ir paplaši-
nā jušies. Un šodien tā nav tikai 
vienpusīga palīdzības sniegšana 
Latvijas trūkumcietējiem, tas ir 
savstarpējs garīgās bagātināša -
nās ceļš, kur vācu partneŗi mācās 

NE TIKAI SVĒTDIENAS DRAUDZE

tuvāk iepazīt latviešu tautas 
māks lu, kultūru un tās vērtības 
uz kuŗām gadu simteņos balstās 
visa eiropiskā kultūra, kuŗas pa -
matlicēji ir gan latvieši, gan vā -
cieši. 

Mārtiņš jūtas patiesi atviegli-
nāts, jo tagad viņam nav vairs jā -
domā par savu nacionālo un 
kris tīgo piederību. Tagad katra 
diena ir piepildīta, kopā ar vie-
tējiem cilvēkiem „meklējot Die - 
va Valstību te, kur esmu piede-
rīgs. To es baudu, jo nejūtos vairs 
sadalīts starp divām daļām.”

1998. gadā Mārtiņš Urdze sa- 
lau lājās ar Liepājas mākslinieci 
Aiju Druvaskalni. 

Viņi sastapās Onkoloģiskajā 
slimnīcā, kur Mārtiņam, tāpat kā 
Aijai, bija konstatēts ļaundabīgs 
audzējs... Mārtiņš saka: „Aija bija 
slima, kad ar viņu iepazinos, - 
viņai jau bija vēzis... Katra diena 
mums bija Dieva dāvana...” Kad 
2010. gadā Aija aizgāja mūžībā, 
Mārtiņš palika Liepājā ar savu 
nelokāmo pārliecību: “Dzīves jē -
ga ir jāmeklē, kalpojot cilvēkiem 
ar to, ko esi piedzīvojis.”

Nesen Liepājas Mākslas mū -
ze jā tika atklāta Aijas Druvaskal-
nes Urdzes mākslas darbu izstā-
de, ko var aplūkot arī tīmekļa 
vietnē www. Aija art.lv.

Mārtiņš joprojām kalpo savā 
draudzē, sekojot dzīves aicinā-
jumam - kalpot cilvēkiem.

Kad 25. septembrī Mārtiņš Ur -
dze kopā ar LELBāL archibīs ka-
pu E.E.Rozīti vadīja dievkalpo-
jumu, baznīca bija ļaužu pār pil-

dīta. Uz dievkalpojumiem iero-
das ne tikai oficiālie 120 drau -
dzes locekļi, bet arī tie, kuŗi ar 
draudzes Diakonijas centra starp-
niecību saņem palīdzību un at -
balstu. Mārtiņa sapnis par Diako-
nijas draudzi ir īstenojies. Šodien 
tā nav vairs tikai svētdienas svēt-
ku draudze, kur uz dievkalpo-
jumiem svētdienās ierodas diev-
lūdzēji svētku noskaņā, omulībā 
noklausoties Dieva Vārdu. Mār-
tiņa Urdzes draudze runā Kris -
tus kalpošanas valodā - tā ir drau-
dze, kas nav noslēgusies sevī,    
bet, kā saka Mārtiņš: “tā iet uz 
sabiedrību, uz cilvēkiem, kas at -
rodas pat ārpus Baznīcas”- turp, 
kur ir tie, kuŗiem nav veicies,  
kuŗi kļūdījušies, maldījušies, kuŗi 
salūzuši, ielūzuši vai vīlušies... 
Mārtiņa Baznīca ir atvērta un ru -
nā uz VISIEM cilvēkiem, nešķi-
rojot un nemērījot tos ne pēc 
grēcīguma, ne kļūdu “termo met-
ra”, jo pēdējā elpā būs pilnīgi 
skaidrs: Tiesnesis būs pavisam 
Kāds Cits, ne mūsu šaurā un ie -
robežotā vērtējumu mēraukla. 
Mārtiņš Urdze saka :” Tikai tad tā 
ir Baznīca, kad tā kalpo citiem!” 
Patiesi, kā nesen sacīja pāvests 
Francisks: “Baznīca ir kā lazarete 
kaujas laukā.”

Piedaloties dievkalpojumā, lie-
lākais izbrīns man bija Mārtiņa 
lūgšanas vārdi. Tie patiesi bija 
lūgšanas vārdi, kas, nākot no Die-
va mīlošas sirds, sasildīja katru, 
kas piedalījās dievkalpojumā. 

Tik daudzkārt dzirdot izskaisti-
nātus lūgšanu tekstus, kas gan 

skan no tīras prāta konstrukcijas, 
bez sirds klātesamības, cilvēkiem 
ar gadiem rada nepareizu priekš-
statu par Svētā Gara esamību. 

Atceros, Izraēlā, kur notika 
LELBāL Virsvaldes plēnārsēde, 
kādā dievkalpojumā prāveste  
Ilze Kuplēna aicināja dziedāt 
draudzes dziesmu kā lūgšanu. 
Sākumā klātesošie jutās pārsteig -
ti un apjukuši par šādu uzai ci-
nājumu, bet tad, sekojot lūgu - 
m am, patiešām dziedāja lūdzot,    
un telpa piepildījās ar netveŗa  -
mo KLĀTIENI, ko piedzīvoja 
katrs, kuŗš lūdza... Tāpat arī 
Mārtiņa vienkāršie , sirsnīgie vār-
di uzrunāja cilvēka slēptākās 
dzīles, no kuŗām atmaigst asaru 
avoti... varbūt gadiem ilgi nocie-
tināti akmeņiem... Tādam ir jā -
būt mācītājam, - es klusībā nodo-
māju.

 No ārpuses necilais Draudzes 
nams Liepājā, Brīvzemnieku ielā, 
kļuvis no iekšpuses par glīti iz -
remontētu un sakoptu Diako -
nijas centru, kuŗā darbojas brīv-
prātīgie draudzes locekļi, palī -
dzot tiem, kam valsts iestādes ne 
vienmēr ir pretimnākošas. Kopš 
2012. gada Liepājas Diakonijas 
centrā tiek īstenots projekts „So -
ciālās rehablitācijas programmu 
izstrāde un ieviešana Liepājas 
Diakonijas centrā”. Projektā ie -
saistīti 76 liepājnieki - personas 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
kā arī pensijas un pirmspensijas 
vecuma cilvēki, kuŗi tur apgūst 
dažādas amata prasmes. Desmit 
no viņiem šobrīd jau uzsākuši 
patstāvīgu pašnodarbinātu per-
sonu darbu. 

 Projekta mērķis bija izstrādāt 
un ieviest sociālās rehablitācijas 
programmas personām ar funk-
cio nāliem traucējumiem, pensiju 
un pirmspensiju vecuma perso-
nām, lai pilnveidotu šo personu 
sociālās funkcionēšanas spējas, 
nodrošinātu lietderīgu brīvā lai -
ka pavadīšanu, veicinātu integ-
rāciju sabiedrībā un iekļaušanos 
darba tirgū. 

Šī projekta aktuālitāti vēl jo vai-
rāk nosaka tas, ka Liepājā trūkst 
dažādu apmācību un motīvā ci jas 
programmu, kas būtu pie mē rotas 
personām ar funkcio nāliem trau-
cējumiem, pensijas un pirmspen-
sijas vecuma cilvē kiem. 

Katrs dalībnieks sākumā „iz -
gāja” motīvācijas programmu, 
da  torapmācības un individuālās 
komercdarbības pamatus. Kat-

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā 28. septembrī. 
LELBāL archibīskaps E. E. Rozītis un draudzes mācītājs Mārtiņš 
Urdze

ram projekta dalībniekam bija 
iespēja izvēlēties divas no šādām 
programmām: aušana, dekorā -
tīvi lietiskās mākslas pamati, ro -
taļlietu izgatavošana, kokap strā-
des pamati, sveču liešana un 
technisko palīglīdzekļu apkope 
un remonts.

 Papildus notika nodarbības ar 
psīchologu, ārstnieciskās vingro-
šanas nodarbības, varēja saņemt 
masieŗa pakalpojumus.

Kopš 2013. gada marta pēc 
remonta tika atvērta drēbju ka -
mera, kur otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās trūcīgie un maz-
drošinātie Liepājas pilsētas un 
rajona iedzīvotāji par ziedoju - 
m iem var saņemt apģērbu un 
ci tas ikdienā vajadzīgas lietas.

Aiz visa tā acīm neredzami stāv 
mācītāja Mārtiņa Urdzes lūgša-
nas un viņa nenogurstošais kal-
poša nas darbs. 

 Kalpodams pats, viņš māca un 
aicina arī savai draudzei piede-
rīgos lūkoties uz citiem cilvēkiem 
kristīgā skatījumā. 

Ikgadējā draudzes sapulcē mā -
cītājs par vienu no būtiskāka -
jiem jautājumiem uzsvēra sav-
star pējo attiecību veidošanu, no -
rādot, cik svarīgi ir tās apzinīgi 
kopt un „katram censties mai-
nīties uz labu”. Viņš runāja arī par 
tiem apmēram 20 draudzes lo -
cekļiem, kuŗi izbraukuši no Lat-
vijas, - un aicināja atsaukties tos, 
kuŗi vēlētos ar aizbraukušajiem 
sazināties un uzturēt kontaktus, 
sniegt garīgo līdzgaitību, lai viņi 
nepazustu kaut kur pasaules tā -
lēs, bet, tuvcilvēku sirds siltuma 
pavadīti, reiz atgrieztos atpakaļ 
Dzimtenē.

Mācītājam un draudzei ir 
turpmākas intereses, kā attīstīt 
draudzes darbu un atjaunot Baz-
nīcas zāli. Šim mērķim, gaidot 
Baznīcas 84. gadskārtu, tika uz -
stādīta liela stikla vāze, ko drau-
dze vēlētos piepildīt ar dzintara 
gabaliem Krusta baznīcai. Par 
katriem remontam ziedotiem 
des mit latiem vāzē tiek ielikts 
viens dzintars. 

 Mārtiņš Urdze aicina arī jūs 
piepildīt šo vāzi.

Ziedojuma konts:
Liepājas Krusta ev.lut. draudze
PVN nod.maks. reģ.
90000116393
Hansabanka IBAN:
LV09HABA000140J051655
Kods:HABA LV 22 

Vera Volgemute Rozīte

LIepājas Krusta ev.lut. draudzes Diakonijas centra darbinieces 
(no kr.): Anita Rupeika, Karina Krieviņa, Jausma Puškare, 
Velta Maļika
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Liepājas Krusta ev. lut. draudzes nams
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 37) 

atrisinājums
Līmeniski. 1. Sutašs. 4. Skan-

dals. 10. Irma. 11. Lini. 12. Vi  -
nipegs. 14. Spole. 15. Skate. 16. 
Limfa. 20. Problēma. 21. Fuksija. 
24. Pelnīts. 25. Nelabais. 27. Reiss. 
29. Palss. 30. Stāvs. 34. Minarets. 
36. Eģes. 37. Peri. 38. Statists. 39. 
Ieraža. 

Stateniski.  1. Spirts. 2. Tāme. 3. 
Saiva. 5. Kompots. 6. Naigs. 7. Lai-
kam. 8. Ienākums. 9. Lietavas. 13. 
Algotnis. 17. Ieskaite. 18. Klēts. 19. 
Sukas. 22. Spirāles. 23. Pensnejs. 
26. Sajaukt. 28. Ievest. 31. Sesija. 
32. Lifti. 33. Asaŗi. 35. Seja.  

Līmeniski. 3. Smagums lid  apa-
rāta celtspējas rēgulēšanai. 8. Uz  -
tvert ar redzi. 10. Mašīnas, iekār -
tas dzinējs. 12. Sena gaŗuma mēr-
vie nība. 14. Sutināt. 15. Kurvjziežu 
dzimtas ārstniecības augs. 16. 
Teika, leģenda. 19. Ūdens trans-
porta līdzekļi. 21. Valsts Rietum-
afrikā. 22. Izraēlas-Jūdejas valsts 
dibinātājs un valdnieks (11. gs. 
p.m.ē.). 23. Kaŗaspēka daļa. 29. 

Tukli, resni. (sar.). 30. Latviešu 
rakstnieks (1879-1945). 31. Vēršu 
apakšdzimtas pārnadzis. 32. Fi -
lipīnu galvaspilsēta. 34. Ūdensau-
gi ar ļoti skaistiem ziediem. 35. 
Darbarīki augsnes irdināšanai.   
37. Baudviela. 38. Karpu dzimtas 
zivs. 39. Sprādziena radīti ieapaļi 
padziļinājumi zemes virsmā. 

Stateniski.  1. Galdnieka darba-
rīks. 2. Ķīmiskā elementa visma-

zākā daļiņa. 4. Vieta, kur notiek 
izrāde. 5. Stop! 6. Vulkāns Sicī lijā. 
7. Romāna „Cepurnieka   pils” 
autors. 9. Skaldne. 11. Ka  mieļu 
dzimtas dzīvnieks. 13. Vi  dusāzijas 
tautu dziesminieki. 17. Literāru 
darbu pamatdaļai pie vienoti 
nobeigumi. 18. Prozas sacerējumi, 
kuŗos autors apraks ta iepriekš 
piedzīvotus notikumus un to 
dalībniekus. 20. Zo  diaka 
zvaigznājs. 21. Kautrīgs. 24. 
Strinkšķināmi stīgu mūzi -kas 
instrumenti. 25. Materiāls jumta 
segumam. 26. Apdzīvota vieta 
Vecumnieku novadā. 27. Galvkāju 
klases gliemis. 33. Se  nas gaŗuma 
mērvienības. 34. Gais meklis. 35. 
Sala Tirēnu jūrā. 36. Apdzīvota 
vieta Ludzas no  vadā.

Liepājā 4.oktobrī tika ielikts daudzfunkciju centra „Lielais 
dzin tars” pamatakmens. Šo notikumu kuplināja Liepājas Sim-
foniskais orķestris un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidussko -
las skolēni. Centra „Lielais dzintars” būvniecība noritēs līdz 2015. 
gadam, un tā izmaksas būs Ls 21 272 783,53 (bez PVN). 

Ventspils teātŗa namā „Jūras vārti” notika Valsts Akadēmiskā 
koŗa „Latvija” koncerts „Vītols un Ešenvalds”. Tā bija divu Latvijā 
pazīstamu un pasaules slavu guvušu komponistu satikšanās. 
Koncertā, pieminot Jāzepa Vītola 150 gadus, skanēja spožākās un   
arī dažas mazāk pazīstamas dižā komponista koŗa dziesmas, kā        
arī skaņdarbi no jaunākā Ērika Ešenvalda kompaktdiska At the foot 
of the sky.

Līvānu Romas katoļu baznīcā apskatāma garīdznieka, prelāta 
Julijana Začesta 100 gadu jubilejai veltīta izstāde, ko izveidojusi 
Skrebeļu ģimene ar Līvānu novada domes financiālu atbalstu. 
Ekspozīcijā sakopots plašs fotografiju un dokumentu klāsts, kā arī 
garīdznieku amata tērpi. 1938. gadā Rīgā, Sv. Jēkaba katedrālē, Ju  -
lijans Začesta tika iesvētīts par priesteri. Vēlāk kalpojis citās drau-
dzēs, visilgāk - 40 gadus Līvānos. Prelāts apbedīts 2004. gada 25. jū  -
nijā Līvānu baznīcas dārzā.

Daugavpils novada Līksnas pagastā pagaidu sabiedriskā darba 
strādnieki (bezdarbnieki) izveidojuši Mīlestības parku, ko iecienī-
juši gan tūristi, gan kāzinieki no tuvākas un tālākas apkārtnes. No 
dabas materiāliem veidoti soliņi un tiltiņi, dīķīši, dažādu dzīvnieku 
figūriņas, līnijdroška, ziedu trauki, puķu dobes un kociņu stā-
dījumi.

Raiņa mūzejs „Jasmuiža” un Memoriālo mūzeju apvienība 
10.oktobrī Aizkalnes Tautas namā rīko saietu „Senie latgaļi līdz 13. 
gadsimtam”. Ieeja brīva. Šogad aprit 900 gadi, kopš rakstos - Nestora 
chronikā „Pagājušo laiku stāsts” (1113. g.) pirmo reizi vārdā saukti 
latgaļi un Latgaļu zemes nosaukums. Dzejnieks Rainis, bū  dams Sa -
eimas deputāts, no tribīnes 1924. gada 16. maijā sacījis: „Gri bētu 
teikt, ka mēs pārāk maz kultūrālā ziņā tuvinājāmies Latgalei. Cik 
daudz mums zināms no viņas kultūras, no viņas literātūras? Ir tāda, 
un mēs viņu nezinām, ir vēsture Latgalei, mēs pat to nepazīs tam, ir 
uzglabājušās Latgalē tautasdziesmas, tautas garīgās mantas, kuŗas 
ļoti labi var papildināt mūsu bagāto krājumu...”

Latgales plānošanas reģions Igaunijas, Latvijas un Krievijas 
pār robežu sadarbības programmas projekta Tour de Latgale and 
Pskov ietvaros ir izdevis jaunu tūrisma ceļvedi „Latgale vieno!”. Tajā 
sakopota informācija par kultūras tūrisma iespējām, aktīvo atpūtu, 
dabas bagātībām, amatniecības tradicijām un Latgales kulinārā 
tūrisma mantojumu. 

Rēzeknes Latgales vēstniecībā GORS – Austrumlatvijas kon-
certzālē 11. un 12. oktobrī notiks Rēzeknes Uzņēmēju biedrības rī -
kotā daudznozaŗu izstāde  gadatirgus „Rēzeknes uzņēmējs”. Tā ir 
nozīmīgākā uzņēmējdarbības izstāde reģionā, tā Latgalē pulcē 
ražotājus, pakalpojumu sniedzējus un amatniekus.

Balvos, pie Kultūras un atpūtas centra, 12. oktobrī notiks Lau -
ku labumu tirdziņš. To rīko Ziemeļlatgales Biznesa centrs sadarbībā 
ar Balvu novada Tūrisma informācijas centru un ar Balvu novada 
domes atbalstu. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina 

Desmitais koklētāju saiets Lat-
galē sākās ar brīdi kokļu meista-
ra Donata Vucina piemiņai, ku  -
ŗam sekoja izstādes „Kokļu die-
nām desmit gadi” atklāšana, kas 
Varakļānu mūzejā būs apska-
tāma līdz 18. novembrim. Paral- 
lēli iekārtota arī retrospektīva 
izstāde par biedrības „Latgales 
tradicionālās kultūras centrs 

LAI SKAN ETNOGRAFISKĀ KOKLE!

„Latgaļu sāta”” piecu gadu dar- 
b ību. Biedrības dibinātājs Dainis 
Mjartāns pateicās visiem, kuŗi 
aiz gājušajos gados atbalstījuši 
bied rības centienus, tostarp ir  
arī PBLA Kultūras fonds, Lat-
viešu fonds, kā arī mūsu tautieši 
Vācijā, ASV, Kanadā un Austrā-
lijā. Biedrības „Latgaļu sāta” par 
savu mērķi uzskata latgaliskas 

kultūrvides saglabāšanu un tra-
dicionālo prasmju pārmantoja-
mī bas veicināšanu.

Sarīkojuma organizātore Ma -
rika Zeimule klātesošajiem no -
rādīja, ka katram no četr padsmit 
koncerta dalībniekiem ceļš pie 
kokles bijis citāds. Kris tīne Liede 
un Māra Vidiņa no Rīgas koklēt 
sāka biedrības „Lat gaļu sāta” 

Koncertā piedalījās 14 koklētāji no Somijas, Rīgas, Madonas un Varakļāniem 

tradicionālās kultūras bērnu no -
metnēs pie skolotājas Māras 
Vu cinas-Bērziņas. Valdis Ērglis 
kokli nopelnīja, savulaik strā-
dādams pie kokļu meistara Do -
nata Vucina. Tālis Karlsons no 
Praulienas koklēšanas pras -          
mi pat mācījis latviešu jaunie-
šiem tālajā Sibirijā, arī Artūrs 
Krolmanis, pēc profesijas frizie-
ris, ar kokli izbraukājis Sibirijas 
plašumus. Katru gadu koklē -      
tāju saietā redzam jaunas sejas, 
šoreiz – Aiju Spridzāni, Solveigu 
Kaļvu, Lindu Nebēdnieci, Elīnu 
Macijevsku. Pirmo reizi Varakļā nu 
pili pieskandināja somu kantele 
Jenni Venalainenas priekš nesumā.

M. Zeimule izteica pateicību 
madonietim Aivaram Zariņam, 
kas savulaik mācījis koklēšanu 
bērniem Ērgļos, Madonā, Vara  -
k ļānos, piebilstot, - lai gan koklē-
šana iekļauta Latvijas kultūras 
kanonā, reti kur Latvijā koklēša-
nu ar etnografiskajām koklēm 
piedāvā apgūt skolās. Varbūt pa  š - 
valdības sasparosies, jo interese 

taču ir! 
Koncerts pierādīja, ka kokle 

daudziem jauniešiem kļuvusi 
par mīļu instrumentu, nevis ar -
chaisku mūzeja priekšmetu. 
Klausītāji varēja baudīt, kā kok-
les skaņās pārvēršas Imanta Kal-
niņa kompozicijas, varēja dzie-
dāt līdzi „Pi Dīveņa gaŗi goldi”, 
bet Latvītes Cirses koklētāju 
saietam radītā kompozicija elek-
triskajai koklei „Saulīt vēlu va -
karā”, ko atskaņo ar lociņu, bija 
avangardisks kokles spēles pa -
raugdemonstrējums.

Par saieta ieskaņu gādāja vare-
nās Varakļānu sievas Kristīnes 
Strodes vadībā. Dalībniekus sir -
s nīgi sveica un darba sparu un 
enerģiju vēlēja Varakļānu nova -
da domes priekšsēdis Māris Justs 
un novada mūzeja direktore Te -
rēze Korsaka.

Koklētāji un viesi vakaru pa -
vadīja „Latgaļu sātā” Dekšāres 
pagastā, kur netrūka ne dzies -
mu, ne danču.

Agate Vucina
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L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Darbojoties vienā organizacijā, 
šinī gadījumā vienā draudzē, Sv. 
Jāņa ev. lut. latviešu draudzē To -
ronto, pa ilgiem gadiem iz  vei-
dojas ļoti tuvas un sirsnīgas at -
tiecības starp domubiedriem. Šie 
domubiedri ir nelaiķi Marija Gri -
zelda Kristiņa un profesors Dr. 
Ernests Reinbergs, kuŗiem Sv. Jāņa 
draudze un tās atvase Saulaine 
abiem bija sevišķi nozīmīga. Šie 
abi čaklie rūķi cītīgi strādāja, 

Saule danci ritināja
Liela meža maliņā. (T.dz.)

Rudens talka par piemiņu Marijai Grizeldai Kristiņai un profesoram Dr. Ernestam Reinbergam
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes (Toronto) lauku īpašumā Saulaine

Raibs sarīkojums Toronto

Miķeļdienas tirgus Rīgā

un izveicību, pat savā 102. gadā, 
cepot visiem iecienīto rupjmaizi 
un ziedojot to Saulaines loterijām 
un klusajām izsolēm. Kad Sau-
laine svinēja savu 60. gadadienu, 
katrs Kristiņas kundzes ziedotais 
rupjmaizes kukulis jūsmīgajiem 
pircējiem aizgāja par 30 dolariem 
gabalā. Tas bija ziedojums Sau -
laines nometnei. Kristiņas kundze 
nevarēja ticēt, ka jelkāds maksātu 
tādu naudu par maizi... par viņas 

r u p j m a i z i ! 
Kris   tiņas kun -
dzei nepatika, 
ka citi uzsvēra,   
ka viņa bija pa -
saules vecākā 
lībiete. Tāda 
ievērība viņai 
nelikās pama-
tota. Bet, ja vi -
ņai lūdza stāstīt 
par savu som-
ugru izcelšanos 
un piedzīvo ju-
miem bagāto 
mūžu, viņa to 
labprāt darīja. 
Prātā nāk viņas 
sajūsma, at  stās-
tot Jāņu svi nē-
šanu pie Baltijas 

jūras, kur jaunieši no viena ciema 
uz otru gāja līgodami gar jūrmalu. 
Jāņu ugunskuri tika veidoti no 
zvejniecībai vairs nederīgām koka 
laivām, kas tika saslietas un aiz -
dedzinātas, spožās liesmas snie-
dzās augstu gaisā un atspīdēja 
turpat dzidrajā jūras udenī. Kad 
Kristiņas kundze jau bija kļuvusi 

nespēcīga un viņai bija mazi-
nājusies ēstgriba, tomēr vēl aiz-
vien garšoja ikkatra jūras vai 
saldūdens zivs. Pie jūras dzīve 
mana...

Dr. Ernests Reinbergs ilgus 
gadus pildīja dažādus amatus 
draudzes padomē un divpadsmit 
gadus bija LELBAs sekretārs un 
baznīcas virsvaldes revidents. Dr. 
Reinbergs ”necēla pie lielā zvana” 
savu doktora grada izglītību 
agronomijā, it īpaši savu spe  ciā-
litāti ģenētikā un jaunu miežu un 
auzu šķirņu izveidošanā. Viņš 
bija plaši pazīstams kā laipna un 
asprātīga personība, kas visur 
saredzēja kaut ko labu un, ja ne 
labu, tad katrā ziņā – uzlaboja-
mu. Strādājot par mācībspēku 
Gvelfas universitātē kā arī visas 
pasaules agronomu aprindās 
viņš bija ieredzēts un izcili zinīgs 
savas darbības nozares pārzi nā-
tājs. Pēc Latvijas brīvības atgū-
šanas Dr. Reinberga ierosmē 
daudzi LU mācībspēki un stu-
denti viesojās Gvelfas universi-
tātē un iepazinās ar ģenētiku un 
jaunākajām laukaugu ražošanas 
metodēm. Dr. Reinbergs bija 
lepns par savu ilggadējo piederību 
Korp! Latvia. Vienmēr atcerēšos 
viņa bagātīgo, īpaši precīzo lat-
viešu valodu, viņš prata daudz 
pateikt tikai dažiem vārdiem. No 
viņa vēl daudz ko varētu  mācī-
ties...

Šie abi jaukie cilvēki aizgāja 
mūžībā vienā un tajā pašā mēnesī 
– šā gada jūnijā. Turpinot tra-
diciju, Saulainē, kur ar cieņu un 

pateicību atcera-
mies aizsaulē aiz-
gājušos, Rudens 
talka 26. oktobrī 
tiks veltīta šiem 
diviem čaklajiem 
rūķiem. Iepriek-
šējos gados ru  -
dens talkās esam 
pieminējuši Jāni 
Ezergaili un 
Ēriku Reinfeldi. 

Lūdzam jūs uz 
talku sestdien, 
26. oktobrī, 9:00 
no rīta, kur gaidīs 
jaukas uzkodas, 
izcilas pusdienas 
šefpavāra Ērika 
Zača gādībā, bez-
maksas talcinieku 
loterija un vidus-
skolniekiem ap -
stiprinājums par 
brīvprātīgi no  strā-
dātām stun dām. 
Sau lai nes atbal stī-
tāja Kora Lūse ir 
jau piedāvājusies 
izsalkušajiem tal-
ciniekiem izcept pīrāgu kalnus, 
kā arī savas filipīniešu izcelsmes 
„pavasaŗa rullīšus”. Tiem, kam ir 
motorzāģi, lūdzu, ņemiet tos līdzi! 
Par darba cimdiem tiks gādāts. 
Būs dažādi darbi dažādām spē  jām 
– nav ko bīties! Tuvākai informā-
cijai zva  nīt: Elviga Sebris, 705-424-
1118, elvigasebris@hotmail.com

Veltīšu jums Kristiņa kundzes 
dziedātu Līgo dziesmu:
Mums nāk biezas butes, līgo!

Toronto pensionāru 41. gada ju -
bilejas svētki 26. septembrī sā  kās 
ar Lienes Martinsones paziņo-
jumu, ka mācītāja Ilze Kuplēna-
Juarte (Ewart) ieradīšoties ar no -
kavēšanos, jo esot iestrēgusi “satik-
smes ievārījumā”. Tāpēc kā pirmie 
publikas priekšā stājās “Pus stun-
das” vīri, aicinot “Lai ko  pā sanākam 
un uzdziedam”. Viņi turpināja ar 
rudenīgo “Piebal dzie tes precinie ku”. 
Kad mācītāja iera dās, viņa stāstīja, 
ka, piebraucot pie Centra, ierau-
dzījusi auto ma šīnu ar zīmi “AK 
VAI VAI”, kas pilnīgi atspoguļojusi 
viņas pašas sajūtu tai brīdī.

Mācītāja sāka svētbrīdi ar ko -
rāli “Dievs, pateicos” un turpināja 
ar lasījumu no Pāvila 1. vēstules 
korintiešiem, citējot vārdus “to 
dariet, mani pieminēdami”. Viņa 
aicināja klātesošos atcerēties pa  gā-
 jušos laikus un pieminēt svē tību, 
ko esam saņēmuši. Svēt brī dis bei -
dzās ar korāli “Ved mani, Dievs”.

Valdes priekšnieces vietnieks 
Gunārs Reinfelds pateicās mācī-
tājai savā un priekšnieces Valijas 
Briksnes vārdā. Priekšniece ne -
varēja ierasties, bet sūta sveicie-
nus. Viņš īsumā atstāstīja apvie-
nības vēsturi un pieminēja, ka 
Ontario valdība apvienībai pie-
šķiŗ 25000 dolaru gadā, bet no 
Toronto pilsētas valdes saņemam 

10 000 dolarus, kas sedz pusi no 
izdevumiem. Otra puse jāsedz 
mums pašiem.

Liene Martinsone apsveica ap -
vienību un jautāja, vai mēs at  ce-
roties, ko mēs darījām, kad paši 
svinējām savu 41. gadadienu? 
Klusums... Ieradušies bija 2 cie-
miņi no Latvijas, kuŗus apsveica 
ar aplausiem.

Pēc tam “Pusstunda” turpināja 
savu programmu ar atmiņu 
dziesmām: “Senais draugs”, “Es 
atceros bijušos laikus”, “Vasara” 
un “Dāliju liesmās”.

Pēc ilgākas prombūtnes bija 
prieks atkal dzirdēt Viju Vari, la -
sot Friča Bārdas “Latvju dainas”. 
Un tad “Rotas” sieviešu balsis 
brīnījās, ka bijusi “Savāda vasara”. 
Viņām pievienojās vīri un kopā 
skandināja: “Lai skan mūsu dzies-
ma, lai skan jaunībai, lai skan 
vecumam”. Sekoja četru tautas-
dziesmu savirknējums, pēc tam 
visi nolēma, ka “Cilvēkam cilvēku 
jāsatiek”, un beidza ar jautro kop-
dziesmu “Bēdu, manu lielu bēdu.” 
Abus ansambļus, kā parasti, mei-
 starīgi vadīja Irisa Purene.

Daļu no šīs vasaras Dziesmu 
svētkiem Latvijā pensionāri va -
rēja skatīties 3. oktobŗa saietā ar 
diriğentes Vizmas Maksiņas ko -
men tāriem. Viņa vasaru pava-

dījusi Latvijā un stāstīja, ka vēl 
nevienus Dziesmu svētkus neesot 
izlaidusi. Šogad, ieskaitot dzie dā-
tājus, dejotājus un mūziķus, tajos 
bijuši ap 40 000 dalībnieku. Ka -

Dr. Ernests Reinbergs uz savas verandas Saulainē 
vienmēr laipni pacienāja kaimiņus

Kristiņas kundze savā 100 gadu 
jubilejā

nadas koris piedalījies jau ceturo 
reizi. Viņa ar sajūsmu stāstīja par 
koristu pieredzi, par daudzajiem 
sīkumiem, kas notiek, kamēr viss 
milzīgais koris var sākt dziedāt. 

Tur bijušas pārstāvētas visas 
Eiropas valstis. Viņa ar prieku 
atzīmēja, ka padomju laiku tra-
dicijas pamazām izzūdot.

 da

Citiem plānas butes, līgo!
Mums nāk brangas vimbas, līgo!
Jums tik nieka reņģes, līgo!

Un, domājot par Dr. Reinbergu, 
nāk prātā tautasdziesma:

Domājami, gudrojami, 
Ar ko laukus pušķosim?
Sēsim rudzus, sēsim miežus
Dēstīsimi ozoliņ’s!
Uz redzēšanos Saulainē, kur 

mums vienmēr labi klājas!
Kristīne Stivriņa

piedalījās talkās un sarīkojumos, 
apmeklēja dievkalpojumus kā 
dievnamā, tā Saulainē un ar visu 
sirdi atbalstīja Saulaines bērnu 
nometni.

Mēs Kristiņas kundzi vienmēr 
atcerēsimies ar viņas kluso sir snību 
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Ingrīda Jirgens

Tagad šis pilskalns nosaukts  
par Cērtenes pilskalnu, jo atro-
das tuvāk Cērtenes ciemam 
nekā Smiltenes pilsētai. Manās 
atmiņās tas vienmēr būs Smil-
tenes pilskalns,  mūsu bērnības 
svētdienu pastaigu vieta. Pa  gā-
jušā gadsimta 30. gados mūsu 
tēvs vēl studēja Rīgā un arī 
strādāja Rīgā, Latvijas Radio-
fonā, par technisku darbinie -
ku. Viņš vienmēr brauca uz 

Smiltenes pilskalns

Skaņākalna vasaras skola

iemīts ceļš. Kalnu apņēma trīs 
zemes vaļņi. Pirmais bija sa -
mērā lēzens, tā apkārtnē auga 
mellenes un rudeņos brūkle-
nes. Tur mēs, bērni, lasījām 
ogas savos kurvīšos, nesām tās 
mājās. Mellenes savārīja kopā 
ar tirgū nopirktām ogām, lika 
stikla pudelēs bez korķiem, ti -
kai aizbāza tās ar tīrām, sa  rul-
lētām linu lupatām. Savārījumu 
uzglabāja pagrabā līdz pavasa-

rim. Starp prie-
dēm auga divē jas 
sūnas – vienas 
gaiši pelēkas, asas, 
otras – mīkstas, 
tumši zaļas, sam-
tainas. Tur mēs 
spēlējāmies, no 
sūnu gabaliem, 
tos uz krūmu za -
riem uzstutējot, 
būvējām  rūķiem 
mājas, čiekurus 
sa  lasījām iekš pu-
sei. Tā mums ra -
dās vairākstāvu 
celtnes.

Otrs valnis jau 
bija augstāks,  zie-
mās no tā brau-
cām lejā ar raga-
viņām. Ceļš gāja 
tālāk uz trešo, aug-
stāko valni, kur 
auga vecākas prie-
des platākām ga -
lotnēm. Ceļš tur 

vienmēr likās krēs lains, tumšāks 
un noslē pu maināks. Lejup zie -
mās braucām ar ragavām, augšā 
jau bija grū tāk tikt. Tur mēs, 
bērni, turē jā mies kopā. Tālāk ceļš 
veda uz pils  kalna galotni, kas 
bija lī  dzens, klajš, ne pārāk liels 
laukums bez krūmiem. Tur 
vasarās kādreiz rīkoja zaļum-
balles vai arī pul cējās studentu 
korporācijas. Pilskalna dien-
vidu nogāze bija ļoti stāva, bez 
krūmiem un prie dēm. Kalnam 
apakšā bija pļava, kur tecēja 
Gaujas kreisā krasta pieteka 
Abula. Ziemās vienīgi vecākā 

māsa uzdrošinājās no  slēpot no 
kalna. Viņa arī nekad neiebrau-
ca upītē, kas bija sa  mērā maza, 
bet strauja.

Vēlākos gados uzzināju, ka 
profesors Brastiņš  izdarījis izra -
kumus pilskalnā un konstatējis, 
ka Cērtenes pilskalns bijusi 
senlatviešu kulta vieta. Pilskalna 
samērā mazā platība norādīja, 
ka kalns nav bijis kaŗa cīņu 
vieta. Lasot Laimoņa Pura grā-
matu „Degošais pilskalns”, varu 
saprast, ka kalna platība  bijusi 
pārāk maza, lai tas būtu kaŗo-
tāju pilskalns. Droši vien no 
daudzām slavenām Ziemeļvid-
zemes pilīm sanāca ļaudis uz 
Smiltenes kulta vietu. Profesors  
bija arī atradis, ka kalna stāvā 
puse ir mākslīgi paaugstināta 
ar māla nogultnēm. Pilskalna 
kreisajā pusē ceļš veda uz 
Launkalni. Šī ceļa malā atradās 
Klierezers. Tas bija vidēji liels 
ezers, kas pamazām aizauga ar 
kalmēm un pārauga ar ūdens 
puķēm, kuŗas ziedēja baltiem 
ziediem, bet nebija parastās 
ezeru ūdensrozes. Šī ezera 
ūdens bija citāds, tur jau ilgus 
gadus cilvēki pilsētas pusē bija 
sākuši mazgāt drēbes, pat mē -
teļus. Pēc mazgāšanas drēbes 
krastā izkalta  saulē un bija ļoti 
tīras, kā atjaunotas. Ezera ūdens  
tika pētīts, tam atrada it kā 
balinošas īpašības. Ezeru bija 
iemīļojušas Smiltenes ebrēju 
ģimenes. Lielākie veikali Smil-
tenē piederēja ebrējiem un lat-
viešiem. Visi labi satika. Ebrēju 
bērni ne vien mācījās savās 
skolās, bet nāca arī mūsu lat-
viešu skolās. Visi bija kā vienas 
pilsētas pilsoņi.

Ezera otrā krastā ūdens bija 
ļoti dzidrs,  un tur mūsu tēvs 
iemācīja mūs peldēt, jo līdz tam 
laikam mēs peldējām, tā sakot,  
„suniski”. Visu mūžu esmu 
daudz peldējusi un vecumā pēc 
divām gūžu operācijām (abas 
kājas) varu staigāt bez spieķa. 
Domāju, ka biežā peldēšana 

man ir palīdzējusi.  Ziemā  tēvs 
reiz no Rīgas atveda tā sauktās 
bengāliskās ugunis. Dienas lai -
kā viņš attīrīja ezeru no sniega 
un vakarā to apgaismoja – lai-
kam jau ar kādām lielākām 
baterijām, par ko gan nevaru 
spriest. Bijām salūguši visus 
draugus, skolas biedrus un pa -
tafona mūzikas pavadījumā sli-
dojām pa ledu. Kad satumsa, 
iedegās ugunis dažādās krāsās, 

aizveda uz Tepera ezeru turpat 
Smiltenē un ar makšķeri izvilka 
mazu zivteli. Tēvs uzkūra mazu 
ugunskuru, un zivi uzcepa, un 
mēs to mazliet nogaršojām. 

Kad sasniedzu 11 gadu vecu-
mu, mēs no Smiltenes pārcē-
lāmies uz Rīgu, lai visa ģimene 
būtu kopā. Rīgā, Paltmales ielā 
Pārdaugavā, īrējām atkal lielu 
dzīvokli. Saimnieks iedeva mums 
zemi dārziņam ar  diviem augļu 

No 2. līdz 9. augustam Maz-
salacas novada Skaņkalnes pa -
gasta Ģendertos, valodnieka un 
folklorista Austŗa Graša latviskajā 
sētā, notika ikgadējā Skaņākalna 
vasaras skola. Šogad vasaras sko-
las tema bija trimda. Lai saprastu, 
ko tad īsti nozīmē trimda, nomet-
nes gaitā tika pārrunāti dažādi 
notikumi un laika periodi Lat-
vijas vēsturē, piemēram, latviešu 
izceļošana uz Brazīliju 20. gs. 
sākumā, 1940. un 1949. gada 
izsūtīšana u.c. Papildus lekcijām 
vasaras skolas laikā notika arī 
dažādu situāciju izspēle un prak-
tiska darbošanās, piemēram, 
bēgļu nometnes/baraku (DP 
camp) veidošana; izceļošanas uz 
ASV, Angliju, Kanadu un Bra-
zīliju izspēle ar medicīnisko pār-
baudi un vizītēm pie šo valstu 
konsuliem; celšanās pāri ar lai-
vām uz Zviedriju utt. 

Jau otro gadu vasaras skolas 
dalībniekus ar savu stāstnieces 
talantu priecēja Inita Šalkovska. 
Pašiem savas rotas bija iespējams 
izgatavot nodarbībās pie rotkaļa 
Jāņa Medņa. Par trimdu un tajā 

pieredzēto atmiņās dalījās vasa-
ras skolas vadītājs Austris Grasis.

Šajā nedēļā netrūka arī izklai-
dējošu un sportisku aktīvitāšu, 
piemēram, rīta rosme, karogu 
spēle, filmu vakari, kuŗos noska-
tījāmies gan dziesmu spēli Eslin-
gena, gan filmu par Gambiju, 
agrāko Kurzemes hercogistes 
koloniju. Vasaras skolas dalīb nie-
kiem bija iespēja kārtīgi izdan-
coties latvju dančus. Par šo 
iespēju paldies gan Meijeru ģi -
menei, gan danču spēlmanim 
Andrim Davidonam.

Taču vislielāko paldies visu 
vasaras skolas dalībnieku vārdā 
vēlos teikt Austrim Grasim un 
Ievai Freinbergai par vasaras 
skolas organizēšanu, neizsīkstošo 
enerģiju un pacietību, par liet de-
rīgi un interesanti pavadīto ne -
dēļu! Liels, liels paldies arī orga-
nizācijai Daugavas Vanagi, it īpaši 
Daugavas vanadzēm, ar kuŗu at -
balstu vasaras skolā varēja pie  da-
līties arī pieci bērni no audžu ģi -
menēm. Uz tikšanos nākamgad!

Vasaras skolas dalībniece
Alise Jātniece

Austris Grasis stāsta, ka rindā būs jāstāv ne tikai pēc brokastīm, bet arī pēc izceļošanas atļaujām un 
uz medicīnisko pārbaudi

Cērtenes pilskalns ziemā

Tūristi labprāt apmeklē Cērtenes pilskalnu

un mēs slidojām priecīgi tālāk. 
Neatceros, kā tikām majās, jo 
tomēr attālums jau tur bija!

Rudeņos gājām pa Kliererezera 
otru pusi un lasījām jaunās 
bērzlapes. Sēnītes mēs saucām 
par poķīšiem. Sēnes auga  skais-
tās, mīkstās, zaļās sūnās. Nesām 
tās mājās savos groziņos, un 
parasti virtuvē  jau sāka kurties  
pavards. Māla plītij bija ļoti 
karsta virsma, uzlikām uz tās 
sēnītes, iekaisījām tajās mazliet 
sāls un brīdi pagaidījām. Drīz 
vien sēnes jau sāka cepties un, 
kalponei par lielām dusmām, 
varējām ieturēt maltīti – sēnes 
un rupjo melno rudzu maizi. 
Nu kalponei bija jātīra plīts, jo 
viņa bija ļoti laba un tīrīga. Tā 
arī mēs jau toreiz praktiski 
iemācījāmies gādāt par sevi, un 
trimdas gados tas lieti noderēja. 
Tēvs mūs, trīs meitenes, kādreiz 

Smilteni, kur mūsu māte bija 
skolotāja draudzes skolā. Tā kā 
pilskalns atradās tuvu mūsu 
mājai Klusā ielā, bieži tur aiz-
gājām. Tajos gados ģimeņu 
mājas bija sabūvētas tuvu pils-
kalnam. Pieņemu, ka valdība 
respektēs vēsturisko vietu.

Pēc Latvijas atbrīvošanas cī -
ņām  tēvam bija piešķirta lauku 
zeme mazai saimniecībai, bet 
viņš to atteica, jo nebija lauk-
saimnieciski noskaņots.

Pilskalnu apņēma priežu 
mežs, sākumā diezgan klajš, un 
uz virsotni veda diezgan plats, 

kokiem. Viena bija bumbiere, 
otra – ābelīte. Koki nesa augļus. 
Tēvs man iemācīja, kā kopt 
tomātu stādus,  tos izgriežot no 
liekiem sānu zariem. Izauga 
milzīgi tomāti, kuŗus mēs iz  lie-
tojām  visādā veidā.

Bet tad nāca 1940. gada pa -
vasaris. Tēvs saaukstējās, saslima 
ar plaušu karsoni, sākās sirds 
embolija, un  1940. gada 8. mar-
tā viņš slimnīcā nomira.Visai 
ģimenei tas bija drausmīgs pār-
dzīvojums. Četrpadsmit gadu 
vecumā viena pati gāju uz kap-
sētu. Drīz sākās krievu gads. 

Rīgā mācījos Skolotāju insti-
tūta pamatskolā, kur klases 
audzinātājs bija vēlākais rakst-
nieks Nikolajs Kalniņš, pēc tam 
– 3. pilsētas vidusskolā. 1944. 
gada oktobŗa sākumā devāmies 
trimdā. 1949. gadā iebraucām 
Amerikas Savienotās Valstīs. 
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Dieva mierā aizgājis
draudzes biedrs

Dr. EDVĪNS
DEMUTS, ing

Dzimis 1927. gada 25. maijā Rīgā,
miris 2013. gada 23. septembrī Deitonā, Ohaijo

Dieva mierā aizgājis
draudzes biedrs

Dr. EDVĪNS DEMUTS, ing, 
Lett (Lettonia)
Dzimis 1927. gada 25. maijā Rīgā,

miris 2013. gada 23. septembrī Deitonā, Ohaijo

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļotā māsa, krustmāte, tante un māsīca

AINA LIZINS
Dzimusi 1926. gada 11. aprīlī,

mirusi 2013. gada 18. septembrī

DEITONAS EV. LUT DRAUDZE

DEITONAS KORPORĀCIJAS KOPA

Mīlestībā piemin
MĀSA RASMA, KRUSTDĒLS PĒTERIS UN HEIDI

IEVA UN EDVARDS
VIŅU BĒRNI KATRĪNA UN ĒRIKS

MĀSĪCA VELTA

Aizšūpojiet, vēji silti,
Zilus ziedu mākoņus:
Turp, kur dzimtās zemes smiltis,
Linu druvās dziesmas dus.

SARĪKOJUMI
ANAPOLE (MD)
Merylanda Hall for the Creative 

Arts (801 Chase St, Annapolis, 
MD)

8. novembrī 19:30 un 9. no -
vembrī 20:00 Pēteŗa Vaska Dona 
nobis pacem korim un stīgām 
atskaņos 180 balsīgais Annapolis 
Chorale. Programmā: P.Vaska, G. 
Forē un L. Bernsteina mūzika. 
Info: www.artsmaryland.org tālr.: 
410-263-1906.

BOSTONA (MA)
Bostonas trimdas draudze (58 

Irving St, Brookline).
27. oktobrī 13:00 notiks ALTS 

95. gada svētki. Programmā: 
„Trio” koncerts – Ivars Cinkuss, 
Kristīne Kārkle, Zane Šmite. Ie -
eja: $ 15, skolniekiem bez mak-
sas. Visi laipni aicināti!

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

Piektdienās 19:00 tiekas lat-
viešu deju grupa. Piektdienās 
20:30 notiek koŗa dziedātāju 
tikšanās.

DETROITA (MI)
Detroitas SV.Pāvila draudzes 

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

20. oktobrī 11:30 Latviskā 
man tojuma federālās kredītsa-
biedrības atklātā valdes sēde. 
LMFK valde ielūdz visus intere-
sentus! Atnāciet, pavadīsim jau-
ku un informātīvu pēcpus dienu! 
Būs karsta kafija un uzkodas. 

3. novembrī 11:30 Draudzības 
stunda. Filmas „Sapņu komanda 
1935” izrāde.

17.  novembrī 11:30 visu Det-
roitas latviešu organizāciju rīkots 
18. novembŗa saviesīgs akts.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadel phia, 
PA 19123).

10. oktobrī 19:00 tikšanās ar 
Latvijas Saeimas priekšsēdi 
SOLVITU ĀBOLTIŅU. Visus 
Filadelfijas apkārtnes latviešus 
laipni ielūdz Filadelfijas orga ni-
zāciju padome!

7.  decembrī 12:00 – 17:00 no -
tiks gadskārtējais Ziemsvētku 
Tirdziņš. Gads jau ir apritējis, 
un ir atkal pienācis laiks pieteik-
ties, lai piedalītos FBLB organi-
zētajā tirdziņā. Ar dalībnieku 
palīdzību pagājušajā gadā Tir-
dziņš izdevās izcili labi! Mēs 
esam ļoti pateicīgi par jebkādu 
līdzdalību. Ja vēlaŗies piedalīties, 
vai izpalīdzēt, lūdzu, ziņojiet. 
Aiciniet arī savus draugus un 
paziņas, kuri vēlētos tirgoties vai 
palīdzēt Tirdziņa norisē. 
Paldies! 

Ziemsvētku Tirdziņa rīcības 
komiteja: blbphilly@gmail.com 

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zāle (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 
44107).

10. novembrī 12:30 notiks 
Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienības 62. gada darbības 
atceres un Lāčplēšu piemiņas 
sarīkojums. Pēc svētbrīža sekos 
svētku akts, godinot Lāčplēšu un 
citu varoņu piemiņu, kā arī 
konspektīva atskaite par ap  vie-
nības 62 gadu darbību. Pro-

grammā tālāk paredzēti apsvei-
kumi un apbalvojumi. Svētku 
koncertu sniegs „Toronto Trio”. 
Sekos mielasts. Dalības maksa 
$ 20. Studentiem $ 10, skolnie-
kiem ieeja brīva. Jūs ielūdz DV 
apvienība Klīvlandē.

LEKSINGTONA (MA)
Hancock baznīcā (1912 Mass 

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

Choir koncerts Wanting Me  mo-
ries. Koris dziedās Forē Rek -
viēmu un sastrādās ar diviem 
Ņujorkas māksliniekiem: ap -
gaismotāju Anna Etsuko Tsuri 
un mākslinieku Takashi Hori-
saki. Kora vadītāja: Anita Kup-
risa; 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, zo -
līte un vēl – visām paaudzēm; 
uzkodas un bārs.

20. oktobrī 17:00 Milvoku 
DV apvienības 62 gadu darbības 
atceres vakars. Programmu 
sniegs „Trio”: Šmite, Kārkle, Cin-
kuss. Ieeja $ 20, atlikums par 
labu latviešu namam. Koncertam 
sekos saviesīgais vakars ar uz -
kodām.

ŅUJORKA (NY)
11. oktobrī 20:00 Santas Bušs 

jaundarba, ar nosaukumu eagla, 
pirmatskaņojums IAWM kon-
certā 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 lat-
viešu kultūras biedrību TILTS: 
www.tilts.org . Info: Baiba Pinne, 
tālr.: 917-270-4786, e-pasts: pin-
nis@banet.net 

Brooklyn Academy of Music 
’’Howard Gillman Opera House’’ 
(30 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 
11217)

1. novembrī un 2. novembrī 
19:30 Bruklinas Next Wave fes-
tivālā uzstāsies Latvijas Radio 
koris ar latviešu komponistes 
Santas Ratnieces operu „War 
Sum Up”. Ieteicams biļetes pasū-
tināt laicīgi. Info: www.bam.org/
NextWave , tālr.: 718-636-4100

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.com 
13. oktobrī 14:00 nepārspējama 

komēdija 2 daļās „Mēs un mūsu 
sieva”. Par Alīdas Ozoliņas spē-
lētās varones sirdi un vietu viņas 
dzīvē cīnīsies latviešu komiķi 
Jānis Kirmuška un Imants Vek-
manis. 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 Sa -

ginavas draudzes dāmu komite-
jas rīkotais gadskārtējais bazārs. 
Būs pusdienas, kopēja dziedā-
šana, kafijas galds, pērkami da -
žādi 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 

11. oktobrī 19:00 koncertēs 
tautas mūzikas ansamblis „Trio” – 
Šmite, Kārkle,Cinkuss. Ieeja $ 30, 
studentiem $ 20.

26. oktobrī 18:00 Baltijas stu-
diju atbalstgrupa rīko Mārtiņ-
vakaru ar maskām, dejošanu, 
rotaļām, vakariņām un kluso 
izsoli. Dalības maksa $25, stu-
dentiem $15, bērniem līdz 10 
gadiem ieeja brīva.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

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

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

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

VAŠINGTONA (DC)
Vašingtonas latv. ev. lut. dr. 

nams (400 Hurley Ave, Rockville, 
Mary land 2085).

11. oktobrī 19:30 izrāde, ko -
mēdija „Mēs un mūsu sieva”. Par 
Aīdas Ozoliņas spēlētās varones 
sirdi un vietu viņas dzīvē cīnīsies 
latviešu komiķi Jānis Kirmuška 
un Imants Vekmanis. Ieeja $20. 
Pēc izrādes tikšanās ar aktieriem.

Draudzes nama mazajā zālē 

aicina Vašingtonas latviešu pa -
matskola. 

12. oktobrī 10:00 uz izrādi 
bērniem visos vecumos „Jautrās 
astes”. Lomās-Aīda Ozoliņa,Jānis 
Kirmuška un Imants Vekmanis. 
Biļetes cena $10.

No 20. septembra līdz 19. ok -
tobrim piektdienās 12:00-19:00, 
sestdienās 12:00-17:00 Latvijas 
vēstniecība aicina apmeklēt iz -
stādi „Rīga un Vašingtona: Jū -
gendstila un spāņu stila salīdzi-
nājums privātajos namos”. Izstā-
dē tiek salīdzināta Latvijas vēst-
niecības 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 archi-
tekts Konstantīns Pēkšēns. Abas 
ēkas ir būvētas 1903.gadā kā 
privātās mājas; abās ēkās ir at -
radušās mākslinieku darbnīcas 
(Rīgā-Rozentāla gleznošanas 
darbnīca).

Adrese: Latvijas vēstniecība 
ASV, 2304 Massachusetts Ave 
NW, Washington DC 20008.

Vašingtonas latv. ev. lut. dr.
namā

(Turpināts 20. lpp.)
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā sieva, māsa, māte un vecmāmiņa

VERONIKA
VISOCKIS,

dzim. PABĒRZS
Dzimusi 1931. gada 7. februārī Kārsavā,

mirusi 2013. gada 1. septembrī Grand Rapidos

Mūžībā aizgājis

ANSIS POMMERS
Dzimis 1935. gada 18. novembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2013. gada 20. septembrī Los Gatosā, ASV

Mūžībā aizgājis

ZIGURDS H.
OZOLS

Dzimis 1920. gada 26. jūnijā Rīgā,
miris 2013. gada 31. augustā Floridā

Dieva mierā aizgājis

PĒTERIS ALFRĒDS 
LIELZUIKA

Dzimis 1922. gada 30. jūnijā Madonas apriņķī, Līdēres pagasta „Ambātos”,
miris 2013. gada 13. septembrī Kalamazū, Mičiganā

Sērās un mīlestībā viņu piemin
VĪRS VLADISLAVS

DĒLS EDMUNDS
BRĀLIS JĀNIS

MAZBĒRNI JACOB, KATELYN, ALYSSA UN TORI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA JOANNE, ĢIMENE,

RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Mīļā piemiņā
VIESTURS UN DAGNIJA KLEINOPS AR ĢIMENĒM

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA AIRA

MEITA LILITA BUSH
DĒLS ARDIS (HOLLY) LIELZUIKA

MEITA KAIJA (EDUARDS) PETROVSKIS
MAZBĒRNI KĀRLIS, EDGARS, ALEXANDER, ANDREW UN MĀRTIŅŠ

BRĀLIS ROBERTS ZUIKA AR ĢIMENI
BRĀĻA JĀŅA ZUIKAS DĒLS UN MEITA AR ĢIMENĒM

MĀSA RASMA BIRĶE AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, AMERIKĀ, VĀCIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Mūžīgo mieru dod viņai, Kungs,
Mūžīgā gaisma lai atspīd viņai...

Gan mīlestībā klusi
Par Tevi as’ras birs.
Ko sirds ir zaudējusi,
To tā vairs neaizmirst.

Un jauks bij` ceļš,
ko visi kopā gājām...
(N. Kalniņš)

Klusē meži, klusē lauki,
Klusē tālie sili,
Tālu mana dzimtene,
Meži, meži zili...
(T. Tomsons)

D I E V K A L P O J U M I
1. novembrī 19:30 LOV sa -

darbībā ar kultūras biedrību 
TILTS laipni aicina uz koncertu 
„Trio” – Šmite, Kārkle, Cinkuss. 
Ieeja $25, skolas bērniem ieeja 
brīva.

VELLESLEJA (MA)
St.John the Evangelist baznīcā 

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

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco)
12. oktobrī 16:00 Trio: Šmite, 

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

dens sezonas koŗa mēģinājums, 
turpmāk katru otrdienu.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline, MA 02445). 13. ok -
tobrī 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 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un ce -
turtdienās 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). 13. 
oktobrī 10:00 dievk..Pēc dievk. 
svētdienas skolas nodarbība. 18.
oktobrī 11:00 Bībeles stunda. 20. 
oktobrī 10:00 dievk. ar dievg.. 
Pēc dievk. kredītsabiedrības at -
klātā valdes sēde. 27. oktobrī 
dievk. nenotiks. 3. novembrī 
10:00 Reformāc. svētku dievk. 
Pēc dievk. Draudzības stunda. 
Filmas izrāde. 10. novembrī 10:00 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. Svēt-
dienas skolas nodarbība. Drau-
dzes māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte, R. Ozoliņš. 
Info: www.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv.ev.lut.
dr.: Shephard of the Coast Lu -
theran Church (1909 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale, FL). 17. 
novembrī 14:00 dievk.,seko kafi-
jas galds. Info: Andrejs Jugs, tālr.: 
561-447-9050.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpos mācītājs 
Dr. Jānis Keggi. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073). 13. oktobrī 11:00 angļu 

val. dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
20. oktobrī 11:00 dievk. ar Sv.
vakarēdienu. Mūsu draudzes 120 
gadu atzīmēšana. 27. oktobris 
11:00 dievk. 3. novembrī 11:00 
dievk. 10. novembrī 11:00 dievk. 
ar Sv.vakarēdienu.

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp Str. NE, Grand 
Rapids, MI 49505). 20. oktobrī 
10:00 dievk. un saiets. 27. oktobrī 
17:00 Svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā. 10. novembrī 10:00 Lāč  -
plēšu piemiņas dienas dievk.. 16. 
novembrī 10:00 Latvijas Neat ka-
rības svētku ekumēniskais dievk., 
seko sarīkojums LV biedrībā. 24. 
novembrī 10:00 Mirušo piemiņas 
dienas dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). 13. oktobrī 
10:00 dievk. Pēc dievk. kafija. 
Plkst. 16:00 Svecīšu svētbrīdis 
Riverside kapsētā. 16. oktobrī 
16:00 Bībeles stunda ciemā Lat-
vija. 20. oktobrī 10:00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija. 27. ok -
tobrī 10:00 Vārda dievk., pēc 
dievk. kafija. 3. novembrī 10:00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafija. 
10. novembrī 10:00 dievk., pēc 
dievk. kafija.

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

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lu theran Church (308 East 
Peters burg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henryville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net un 
emer. māc. Dr. Arvīds 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). 26. oktobrī 11:00 Ticības 
atjaunošanas dievk. ar dievg. 23. 
novembrī 11:00 Mirušo piemiņas 
dienas 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. 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 Reformā-
cijas svētku dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem. 3. novembrī 
10:00 dievk. ar uzrunu bērniem, 
sekos draudzes saiets. 5. novem-
brī 19:00 padomes sēde. 7. no -
vembrī 11:00 Pensionāru bied-
rības saiets. 10. novembrī 10;00 
dievk. ar viesi. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org. 13. oktobrī 10:00 dievk., 
sekos sadraudzība. 17. oktobrī 
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Mūsu studiju laika biedrs
un ģimeņu draugs

b ū v i  n ž  e  n i  e  r  i  s

Dr. EDVĪNS DĒMUTS
Dzimis 1927. gada 25. maijā Rīgā,

miris 2013. gada 23. septembrī Dayton`ā, Ohio

Dieva mierā aizgājis architekts

VISVALDIS VIKTORS 
BOKUMS

Dzimis 1925. gada 5. augustā Liepājā,
miris 2013. gada 23. septembrī Bend, Oregonā

Mūžības ceļos aizgājusi mana mīļa vecmāmiņa

ILGA GRANTS,
dzimusi ŠMITE

Dzimusi 1924. gada 19. jūlijā Jaunpiebalgā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 4. septembrī Olimpijā, Vašingtonā

Viņu sērojot piemin
ŪLES, BROŠU UN RAMAŅU ĢIMENES

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA JOLANTA, MĀSA BIRUTA AR VĪRU HERBERTU,

KRUSTMEITA DAINA AR ĢIMENI,
MĀSAS DĒLS JURIS AR ĢIMENI 

UN RADI LATVIJĀ UN ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MAZMEITA ANNA UN SEAN

DRAUDZENE VELTA BIEDRIŅA

Nakts pārmet tiltu
Uz aizsaules krastu,
Ej klusi pāri
Un nomet dienas nastu.

Kad vakars iestājas 
un šaubas uzmācas,
Tad Tu, Kungs, sveci dedz 
un tumsu izkliedē.
(Irma Zemdega)

Saldu dusu, Saulīte...

No tā lielā vienreizējā,
Kas šai dzīvē cilvēks bija,
Paliks daļa nemirstīga
Mums kā skaista melodija

Dieva mierā aizgājusi mūsu kopas dibinātāja

VALIJA
OTLANS-KOCHS

Dzimusi 1914. gadā Rīgā,
mirusi 2013. gadā Takomā

Mūsu mīļais filistrs

B. Arch.
VISVALDIS
BOKUMS

Dzimis 1925. gada 5. augustā Liepājā,
miris 2013. gada 24. septembrī Bendā, Oregonā

Mīļā piemiņā paturēs
VAŠINGTONAS PAVALSTS UN KORP. DZINTRAS

KORPORĀCIJA TALAVIJA

11:00 Bībeles stunda. 20. oktobrī 
10:00 dievk., sekos sadraudzība. 
27. oktobrī 10:00 dievk. ar Sv. 
vakarēdienu, sekos sadraudzība. 
3. novembrī 10:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 3. novembrī 12:00 
koncerts Compass Rose Brass 
Ensemble, B. Alle trompete. 9. 
no  vembrī 18:00 Svecīšu vakars 
Crystal Lake kapsētā, sekos va  ka-
riņas baznīcā. 10. novembrī 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 lat -
viešu skolas laikā. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.com

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7). 10. ok -
tobrī 13:00 Latviešu centrā pen-
sionāru saiets.13. oktobrī 11:00 
Tērvetē Pļaujas svētku dievk.. 20. 
oktobrī 15:00 Latv. centrā dievk. 
3. novembrī 15:00 latviešu centrā 
dievk.. 5. novembrī 19:00 Latv. 
centrā valdes sēde. 16. novembrī 
15:30 Latv. centrā Latvijas Re -
publikas proklamēšanas 95. ga -
dadienai veltīts svētbrīdis un 
sarīkojums. Draudzes māc. Gun-
dars 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.: 13. 
oktobrī 12:00 Kapu svētki Kat-
skiļu 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. Moris-

taunā 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..

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm St, Saginaw, MI 
48602). 20. oktobrī 13:00 dievk. 
Kafija pēc dievk.. 24. novembrī 
13:00 dievk. ar dievg. Kafija pēc 
dievk.Māc. R.Franklins.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr.: (425 Hoffman Ave). 13. ok -
tobrī 11:00 dievk.. Pēc dievk. 
kafijas galds. 20.oktobrī 11:00 
dievk. Pēc dievk. kafijas galds. 
Māc.prāv. K.Zols. Info: www.zkl-
draudze.wordpress.com . 

• 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 
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). 
13. oktobrī 10:30 dievk. angļu 
valodā ar dievg. Pēc dievk. Bī -
beles 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

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 13. oktobrī 11:00 Bībeles 
stunda Biedrības namā. 27. ok -
tobrī 11:00 Bībeles stunda Bied-
rības namā. 3. novembrī 14:00 
dievk.. Māc. Aivars Pelds. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latv. 

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121). 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk.. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 13. oktobrī 
kārtējā skolas diena un Ģimeņu 
dievk.. Sākot ar 13. okt. uz ska-

tuves var atstāt mantas Utenim. 
19. oktobrī 8:30 draudzes Utenis. 
20. oktobrī kārtējā skolas diena 
un Laju vadīts dievk. No 23.-27. 
oktobrim LELBA Laju kursi- 
mūsu namā. 27. oktobrī kārtējā 
skolas diena un dievk. ar Sv.va -
karēdienu. Dievk. piedalās Laju 
kursu dalībnieki. Oktobra jubi-
lāru sveikšana. 29. oktobrī 19:30 
DV valdes sēde bibliotēkā. 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. ok -

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

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

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas
zvērināti advokāti

GUNTARS ANTOMS,
JĀNIS PĒTERSONS un LIGITA PĒTERSONE

laipni piedāvā sniegt juridisku palīdzību 
krimināltiesiskos un civiltiesiskos jautājumos.

Biroja tālrunis Rīgā: + 371 67271175
Janis1659@gmail.com

Pārdodu latviešu 
tautastērpu.

Tel. 1 908 216 9533 
Kristīne.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

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

Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

Vēl iespējams iegādāties
unikālo izdevumu

Gunara Janovska romānu „Purvā” – abas daļas pir-
moreiz vienā grāmatā.

Ar autora,
Sarmītes Ērenpreiss-Janovskas, Helmara Rudzīša un

Zigmunda Skujiņa komentāriem.
606 lpp., illustrēta.

Cena ASV – USD 22,– ,
ieskaitot piesūtīšanu pa pastu;

Eiropā – 15,– eiro,
ieskaitot piesūtīšanu pa pastu.

Pieprasiet, rakstot uz redakciju
Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010 vai redakcija@brivalatvija.lv

Ilmārs Rumpēters. Grafiku reprodukcijas.
Izdevējs – apgāds VESTA-LK, "Laika Grāmata."

Ritas Laimas Bērziņas ievads.
Grāmatas cena ASV un Kanadā $30, ieskaitot iesaiņošanu un pasta izdevumus. 

Samaksu sūtīt: Ilmārs Rumpēters, 22D Robin St., Manchester, N.J. 08759
Latvijā – Jāņa Rozes un Valtera un Rapas grāmatnīcās

Pirmās atsauksmes par grāmatu

J A U N A  G R Ā M A TA

"Līnija ir Ilmāra Rumpētera alter ego, viņa labais gariņš, kas iztulko mākslinieka priekus, lai mes stun-
das un sērīgas noskaņas acīm skatāmā veidolā. Tagad Laika redakcijā tapusī un Jelgavas tipo grā fijā 
perfekti iespiestā grāmata priecēs mākslas cienītājus."

Mākslas maģistrs
Māris Brancis

"Erotiskākā grāmata, kādu man pēdējā laikā nācies pār lapot..."
Ligita Kovtuna

Lasiet 
tīmeklī!

www.laiks.us
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Olimpiešu tērpu parādīšana

S P O R T S
Martins Dukurs
vēl nav saņēmis 

nopelnīto!

Martins Dukurs ir pēdējo 
gadu pasaules labākais skele-
tonists, kuŗš kļuvis par četr kār-
tēju Pasaules kausa ieguvēju, 
divkārtēju pasaules un četr kār-
tēju Eiropas čempionu, kā arī 
Vankuveras Olimpisko spēļu 
sudraba medaļnieku. Tagad viņš 
gatavojas Soču Olim piadai.  

Intervijā plašsaziņas līdzek-
ļiem Martins pastāstīja, kā viņš 
ar brāli Tomasu gatavojas 
nā kamajai sezonai. Fiziskajā 
sagatavotībā pamati likti jau 
maijā. Salīdzinājumā ar pagā-
jušo gadu, rezultāti esot labāki, 
ieguvumu došot arī nākamās 
sacensības.

Šajā vasarā gan Martinam, 
gan viņa vecākajam brālim 
Tomasam radītas divas jaunas 
kamanas. “Vienas kamanas es -
mu notaupījis no aizpagājušās 
sezonas, kas arī pielāgotas jau-
najiem noteikumiem. Šobrīd 
man ir sešas kamanas, kuŗas 
līdz sezonas sākumam testēšu. 
Pēc tam mēģināšu saprast, ar ko 
sākšu sezonu. Ja jaunās kama-
nas uzrādīs kaut vai līdzīgus 
laikus, braukšu ar jaunajām,” 
pastāstīja Martins.

Iepriekš jau tika ziņots, ka 
Krievijas skeletonistes Marijas 
Orlovas slieču apstrādē tikuši 
izmantoti līdz šim nezināmi 
metalla cietināšanas paņēmieni. 
“Šajā lietā nekas jauns nav 
zināms, un domāju, ka nekas 
arī netiks pieņemts, jo, ja gri -
bētu, skaidrība jau sen būtu. 
Nezinu, vai federācija nav lemt-
spējīga, vai arī krievi ir pārāk 
spējīgi, tomēr viss kopā izskatās 
diezgan vāji,” teica Martins 
Dukurs.

2012. gadā Martins Dukurs 
uzvarēja deviņās no 11 sacen-
sībām (Pasaules kausa izcīņas  
posmi un pasaules meistar-
sacīkstes), kurās piedalījās. Tas 
ir vien nedaudz mazāk iespai-
dīgi kā 2011. gadā, kad viņš bija 
labākais pilnīgi visās sacensībās. 
Kopumā kopš 2011./2012. gada 
sezonas sākuma Martins trium-
fējis 21 no 24 Pasaules kausa 
izcīņas un pasaules meistar-
sacīkšu gaitā notikušajām sa -
cīkstēm. Turklāt pērn Martins 
Dukurs uzvarēja trijās bonusa 
sacensībās, tiekot pie 100 000 
eiro (70 000 latu) naudas bal-
vas. Pēc portāla Delfi infor-
mācijas, šo summu sportists 
joprojām neesot saņēmis...

“Līdz 100 000 eiro ejams garš 

un sarežģīts process. Ir liela 
muļļāšanās, bet tūlīt jau naudai 
jābūt,” stāstīja sportists. “Šo 
summu maksā nevis Starp tau-
tiskā Bobsleja un skeletona 

federācija (FIBT), bet gan tā 
nāk no sponsoriem.”

Jaunajā sezonā pēc decembrī 
plānotajiem pirmajiem trim 
Pasaules kausa izcīņas posmiem 
Ziemeļamerikā nākamās četras 
sacensības janvārī notiks Eiro-
pā, un pēc tam arī būs pie-
nākušas Soču Olimpiskās spē-
les. “Man patīk Soču trase. Tā 
ir ātra, ar atslēgas vietām. Tajā ir 
visādi interesanti elementi, 
ieskaitot braukšanu pret kalnu, 
– ir vietas, kur var kļūdīties un 
laiku pazaudēt. Trase ar savu 
knifiņu,” saka skeletonists. Soču 
Olimpiskās spēles nākamgad 
notiks no 7. līdz 23. februārim.

Debitē Zemgus 
Girgensons

Bufalo Sabres rindās debitēja 
19 gadus vecais uzbrucējs 
Zemgus Girgensons, tādējādi 
kļūstot par 19. Latvijas hokejis-
tu pasaules spēcīgākajā hokeja 
līgā – Nacionālajā hokeja līgā 
(NHL). Girgensonam debija 
pa    devās teicama, jo jau pirmajā 
spēlē viņš guva vārtus. Tas gan 
neglāba Sabres no zaudējuma – 
1:2 spēlē pret Detroitas Red 
Wings.

metnē un iekļuva vienības 
pamatsastāvā.

Līdz šim pēdējais Latvijas 
hokejists, kurš debitēja NHL, 
bija Artūrs Kulda – 2010. gada 
12. februārī Atlantas Thrashers 
rindās pret Minesotas Wild. 
Neilgi pirms tam 2010. gada 14. 
janvārī Otavas Senators rindās 
spēlē pret Ņujorkas Rangers 
debitēja Kaspars Daugaviņš.

Latvijas izlases
basketbolists

Dairis Bertāns 
iemeta 19 punktus Nacionālās 

basketbola asociācijas (NBA) 
vienības Filadelfijas 76ers gro zā.

Bertāna pārstāvētā Bilbao 
Basket vienība aizvadīja pār-
baudes spēli pret 76ers, kuŗā 
gan NBA komanda izrādījās 
pārāka ar 106:104 (27:20, 28:30, 
24:30, 27:24), nodrošinot uz -
varu tikai spēles beigās.

Bertāns laukumā pavadīja 16 
minūtes un 32 sekundes, ieme-
tot visus trīs tālmetienus, kā arī 
reālizējot trīs no pieciem div-
punktniekiem. Latvijas basket-
bolista kontā bija iemesti visi 
četri soda metieni, kā arī iz  cī-
nītas trīs bumbas zem groziem 
un viena pārtverta bumba.

***
Latvijas čempionvienība VEF 

Rīga jaunās Vienotās basket-
bola līgas (VBL) sezonas pir-
majā spēlē sacentīsies ar Balt-
krievijas klubu Minskas Cmoki. 
Salīdzinājumā ar pagājušo se  zo -
nu vienības sastāvā vairs ne   -
spēlē pagājušās sezonas līdeŗi 
Dairis Bertāns, Ērls Roulends, 

Aizvadītajā sezonā VEF Rīga 
pirmo reizi vēsturē sasniedza 
līgas ceturtdaļfinālu.

BMX
Divkārtējais olimpiskais čem-

pions BMX riteņbraukšanā 
Mā ris Štrombergs izcīnīja di -
vas  uzvaras ASV Redline kausa 
izcīņā. Štrombergs priekš brau-
cienus aizvadīja gana stabili, 
kvalificējoties finālam. Līdz 
finišam viņam neviens uzvaru 
nespēja atņemt, kā rezultātā 
Štrombergs otro reizi mēneša 
laikā izcīnīja uzvaras augsta 
mēroga sacensībās ASV.

Septembrī Štrombergs izcī-
nīja uzvaru Amerikas Riteņ-
braukšanas asociācijas (ABA) 
meistarsacīkšu posma sacen-
sībās.

Vienības 
velobraucienā kopā 

ar pasaules 
zvaigznēm

Vienības velobrauciens šogad 
bija veltīts augsta prestiža Tour 
de France velobrauciena simt-
gadei. Sacensībās startēja arī 
viena no šī brīža pasaules lie-

riteņbraucējs Bjarne Rīss. Trīs 
dažādās distancēs kopumā star-
tēja vairāk nekā 5200 sportistu, 
atraktīvi, lieli un mazi riteņ-
braucēji. Tik liels dalībnieku 
skaits pēc Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas nevienā no paš-
māju riteņbraukšanas sacen-
sībām nebija bijis.Tas apliecina 
Vienības brauciena augošo po -
pulāritāti

Sporta distancē (100 km) āt  rā-
 kais bija Latvijas pārstāvis Toms 
Skujiņš no Rietumu-Delfin vie nī-
bas. Otrajā vietā ierindojās Ma -
 tīss Preimanis no Trek DPA, tre  šajā 
– Alpha Baltic/Unitymara thons.com 
riteņ brau cējs Māris Bogdanovičs.

Dāmu konkurencē uzvaru 
svinēja MySport – Stevens riteņ-
braucēja Dana Rožlapa, turp-
mākajās vietās atstājot Madaru 
Fūrmani un Jeļenu Dovgaļuku.

Kā ģērbsies Soču 
olimpieši

Lielu ažiotāžu izraisīja infor-
mācija, ka Latvijas delegācija 
Soču Olimpiskajās spēlēs ģērb-
sies oranžās krāsās. Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) 
ģenerālsekretārs un Latvijas de -
legācijas vadītājs Sočos Žoržs 
Tikmers olimpisko spēļu vieno-
to tērpu dizaina koncepta skiču 
prezentācijā sacīja, ka valstu 
formastērpiem olimpiskajās 
spēlēs nav jābūt karoga krāsās. 
“Latvijas dizaina līnijas mērķis 
– lai mūsu komanda būtu pa -
manāma, kad iesoļos Soču 
olim piskajā stadionā, un atpa-
zīstama visā turnīra laikā.”

Sočos Latvijas izlase tērpsies 
jauna dizaina formastērpos, 
kuŗa vadmotīvi meklēti un bal-
stīti Latvijas tēlā, dabā un vēs-
turē – “Dzintarzeme.Latvija”.

Latvijas olimpiskās izlases 
for mastērpa dzeltenā un brūnā  
krāsa simbolizē dzintaru, zeltu 
un zemi.

(Turpināts 24. lpp.)

2012. gada NHL draftā Sabres 
izvēlējās Girgensonu ar 14. nu -
muru, kas bija visaugstākā vieta 
starp Latvijas hokejistiem vēs-
turē. Iepriekšējais rekordists 
bija Sandis Ozoliņš, kuŗu 1991.
gadā ar 30. numuru izvēlējās 
Sanhosē Sharks. Iepriekšējo se -
zonu Girgensons aizvadīja 
Amerikas hokeja līgas (AHL) 
klubā Ročestras Americans, bet 
šogad pirms sezonas teicami 
sevi parādīja Sabres treniņ no-

Viljams Denjelss, Antans Ka -
vaļausks un Donāts Zavacks. 
Starpsezonā VEF Rīga sastāvam 
pievienojušies Latvijas basket-
bolisti Jānis Bērziņš, Artūrs 
Bērziņš un Viktors Iļjins, 
amerikāņi Denjels Brauns un 
Entveins Robinsons, kā arī 
lietuvietis Toms Delininkaitis. 
Komandas rindās pabija arī 
nigēriešu centra spēlētājs Gani 
Lavals, kuŗa līgums pēc paša 
iniciātīvas gan tika lauzts. 

lākajām riteņbraukšanas zvaig-
znēm Markss Kavendišs, kā arī 
kādreizējā igauņu zvaigzne Jans 
Kirsipū un leģendārais dāņu 
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S P O R T S
Šīs krāsas dominēs ikdienas 

un iesildīšanās apģērbā, kā arī 
parādes tērpos, kuŗu dizainu 
izstrādājusi pazīstamā modes 
māksliniece Natālija Jansone. 
Sporta apģērbus, kas ir vien-
kāršāki, rotās simboli, kas ir 
pieci, kā olimpiskie apļi  – ūdeņi, 
meži, lauki, saule un ļaudis. 
Savukārt parādes tērpu dizains 
būs elegantāks, ar oriģināliem 
aksesuāriem – raibu cepuri, 
šalli un cimdiem, kas paredzēti 
latviskās, košās krāsās.

Sporta deju pārim 
sudrabs

Latvijas sporta deju pāris 
Marts Smolko un Viktorija 
Puhovika izcīnījuši otro vietu 
32 pāŗu konkurencē Pasaules 
kausa izcīņas Latīņamerikas 
dejās Austrijas galvaspilsētā 
Vīnē. 

sitiena pirmos vārtus guva 
Nauris Bulvītis, bet 42.minūtē 
pēc skaistas saspēles Artūrs 
Zjuzins panāca 2:1. Neilgi pēc 
tam burzmā Latvijas soda lau-
kumā Matulevičs guva lietu-
viešiem vienīgos vārtus.

Nākamā spēle mūsu izlasei 
bija izbraukumā pret Grieķiju, 
kas spēlē pret lichtenšteinie-
šiem bija guvusi tikai minimālu 
uzvaru – 1:0 (0:0). Komandai  
pret grieķiem nevarēja palīdzēt 
uzbrucēji Artjoms Rudņevs un 
Valerijs Šabala, jo viņi katrs 
bija nopelnījuši pa diviem 
brīdinājumiem.

Latvijas futbolistiem neizde-
vās turpināt sekmīgo spēļu 
sēriju jaunā galvenā trenera 
Mariana Pachara vadībā. Lat-
vijas izlases sākumsastāvā ne -
gaidīti tika iekļauts vārtsargs 
Aleksandrs Koliņko, kurš valsts-
vienības sastāvā laukumā devās 
pirmoreiz kopš 2010. gada 

maija. Savukārt 
Māris Ver pakov-
skis aizvadīja savu 
simto spēli valsts-
vienībā. Zīmīgi, ka 
arī pirmo 1999. ga -
dā viņš aizvadīja 
tieši Grieķijā, kad 
turklāt guva vārtus. 
Viņš ir septītais 
Latvijas futbolists, 
kurš izlasē sa  snie-
dzis šo zīmīgo 
skaitli.

Latvijas vienība 
spēli aizvadīja cie-
nīgi un grupas lī -
deriem zaudēja ar 
minimālu rezultā-

tu – 0:1 (0:1). Vienīgos vārtus 
grieķi guva 58. minūtē.

Lietuvas vienība savā laukumā 
ar 2:0 (2:0) pārspēja Lichten-
šteinas izlasi, slovaki savā lau-
kumā ar 1:2 (1:0) zaudēja Bos-
nijas/Hercegovinas futbolistiem. 
Turnīra tabula. Vārti, punkti.

Bosnija/Hercegovina 25:5  19
Grieķija                     9:4    19
Slovakija                    9:7    12
Lietuva                      7:10   8
Latvija                        8:16   7
Lichtenšteina             3:19   2

Kvalifikācijas turnīrs beigsies 
oktobrī. Latvijas futbolisti 11. 
oktobrī spēlēs izbraukumā ar 
lietuviešiem, 15. oktobrī Rīgā uz -
ņems Slovakijas vienību. 

Finālā, kur šoreiz ierasto sešu 
pāŗu vietā sacentās septiņi, bija 
pārstāvētas divas Baltijas val-
stis, jo veiksmīgi nostartēja arī 
mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi. 
Viņu pāris Jurijs Kagans un 
Anastasija Seļivanova izcīnīja 
septīto vietu. Savukārt, Lietuvas 
čempioni Jakubs Venckus un 
Jomanta Dapkevičiute tālāk par 
pusfinālu netika un ierindojās 
11. vietā. Šajās sacensībās pie-
dalījās vēl viens Latvijas dejotājs 
– Sergejs Zaļeskis, kuŗš pārī ar 
Diānu Tverdohļebu pārstāv Ar -
mēniju. Viņi ieguva 18. vietu.

Spēles Pachara 
vadībā

2014. gada Pasaules kausa 
kvalifikācijas spēlē Rīgā Lat vi -
jas futbola izlase ar 2:1 (2:1) 
uzvarēja  Lietuvu, izcīnot otro 
uzvaru turnīrā. Tā bija pirmā 
mūsu vienības oficiālā spēle 
galvenā treneŗa Mariana Pa -
chara vadībā, un futbolisti 
viņam sagādāja dāvanu. Visi 
vārti tika gūti jau pirmajā 
puslaikā. 20. minūtē pēc stūŗa 

Hokejs
Rīgas Dinamo Novokuzņeckā 

ar “sauso” uzvaru beidza savu 
gaŗāko Kontinentālās hokeja 
līgas (KHL) sezonas izbrauku-
ma turneju – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) 
pār vietējo Metallurg. Pēc uz -
varas rīdzinieki kopvērtējumā 
tabulā nostiprinājušies trešajā 
vietā.

P. Karlsons

Viesturneja Ziemeļamerikā: TRIO Šmite Kārkle Cinkuss
2013. gada rudenī

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

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

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

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

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

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

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

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

BOSTONA – svētdien, 27. oktobrī, plkst. 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
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


