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Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un delegācija tikās ar ASV valsts sekretāres Hilarijas Klintones 
(Hillary Clinton) iniciētā projekta „Sievietes publiskajā pārvaldē” direktori Rangitu de Silvu de Alvisu 
(Rangita de Silva de Alwis). No kreisās: LR Saeimas deputāts Jānis Vucāns, LR vēstnieks ASV Andris 
Razāns, Rangita de Silva de Alvisa, Solvita Āboltiņa, Ojārs Ēriks Kalniņš un Pēteris Elferts

Solvita Āboltiņa stāsta par Latviju Anne Beers skolas bērniem Vašingtonā

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us
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Saeimas priekšsēde Solvita 
Ābol tiņa no 7. līdz 11. oktobrim 
darba vizītē apmeklēja Amerikas 
Savienotās Valstis. Āboltiņa tikās  
ar ASV Senāta senātoru un Ār -
lietu komitejas Eiropas lietu 
ap akš komitejas priekšsēdi Krisu 
Mērfiju (Chris Murphy), ar Fila-

Saeimas priekšsēde Solvita Āboltina vizītē ASV

Bēneru (John Boehner),  Āboltiņa 
uzsvēra, ka  spēcīga transatlan-
tis kā partneŗība un ASV iesaiste 
Eiropas jautājumu risināšanā ir 
izšķirīga, lai stātos pretī moder-
nās pasaules drošības izaicināju-
miem, ekonomikas recesijai, kā 
arī lai veicinātu demokratizācijas 

un – pats būtiskākais – kopīgas 
vērtības.

Latvija ir ieinteresēta, lai ASV 
ciešāk iesaistās mūsu reģiona 
enerģētiskās drošības jautājumos, 
atzina S. Āboltiņa, uzsveŗot, ka 
ASV vienmēr ir bijusi mūsu 
drošības advokāte šī jēdziena 
visplašākajā nozīmē. Intensīvāka 
sadarbība enerģētiskās drošības 
jomā un alternatīvu enerģijas 
avotu izmantošanā ir izšķirīgi 
svarīga, lai novērstu energo ap -
gādes instrumentu izmantošanu 
ģeopolītiskai ietekmei un piln-
veidotu Baltijas valstu ekono-
misko potenciālu.

Saeimas priekšsēde uzaicināja 
D. Bēneru pārskatāmā nākotnē 
vizītē apmeklēt Latviju, tādējādi 
personiski godinot mūsu valstu 
stratēģisko partnerību.

Tiekoties ar Savienoto Valstu 
Senāta senātoru un Ārlietu ko -
mitejas Eiropas lietu apakško-
mitejas priekšsēdi Krisu Mērfiju, 
Solvita Āboltiņa sacīja, ka ceļš uz 
drošību Eiropā ir mērojams, spē-
cinot Eiropas Savienības (ES) 
austrumu kaimiņu piederību Rie-
tumu vērtībām un polītikai. Un 
tieši Austrumu partnerība ir lie-
lisks sadarbības formats attiecību 
padziļināšanai ar austrumu un 

Centrālāzijas valstīm. Austrumu 
partnerība būs viens no priori-
tārajiem tematiem arī Latvijas 
prezidentūras ES Padomē laikā 
2015. gada pirmajā pusē, kad 
plānojam rīkot nākamo Aus tru-
mu partnerības samitu.

Latvija atbalsta šī brīža prezi-
dējošās valsts Lietuvas centienus 
un ES asociācijas līguma parak-
stīšanu ar Ukrainu, kas varētu 
notikt Austrumu partneŗības sa -
mita ietvaros šī gada novembrī 
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Sa -
eimas priekšsēde apliecināja mūsu 
valsts pozitīvo attieksmi arī pret 
Asociācijas līguma noslēgšanas 
iniciēšanu ar Moldovu un Gru-
ziju, un pauda pārliecību, ka Lat-
vijas pieredze apliecina – kritēriji 
dalībai ES ir izpildāmi.

Tikšanās laikā pārrunāta Krie-
vijas Federācijas īstenotā polītika 
Austrumu partnerības reģionā. 
Tās centieni traucēt Austrumu 
partnerības valstīm mērķtiecīgi 
tuvoties ES vērtībām ir neracio-
nāli, un tas apliecina – Krievija 
nav gatava konstruktīvam dia-
logam. ES aizvien nešaubīgi 
saglabā savas prasības austrumu 
partneriem un vienlaikus ir ga -
tava sniegt atbalstu cīņā pret 
Krievijas izdarīto spiedienu.

Ceturtdien, 10. oktobrī, pie 
Latvijas Goda konsula Filadelfijā 
Jāņa Medvecka viesojās Saeimas 
priekšsēde Solvita Āboltiņa ar 
vēstnieku Andri Razānu un vēl 
dažiem viesiem no Latvijas. Vi  ņi 
apskatīja ievērojamākās Fila del-
fijas vietas, pusdienoja Mākslas 
mūzejā, piedalījās kon sulārā pie -
ņemšanā Union League klubā ar 
aicinātiem pilsētas pārstāvjiem, 
vietējo latviešu organizāciju va -
dītājiem un uzņēmējiem. Pēc 
pieņemšanas viņa tikās ar sa -
biedrību Brīvo latvju biedrībā 
pie kafijas tases un turpat ap -
skatīja izcilo Amerikas latviešu 
mākslas apvienības (ALMA) 
izstādi.

Filadelfijas pensionāru kopas 
nākamais saiets notiks otrdien, 
5. novembrī. Tas sāksies, kā 
parasti, plkst. 11:00 no rīta Fila-
delfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās, 531 North 7th Street. 
Programmā valdes ziņojumi, 
nākotnes darbība un Ojāra 
Celles referāts par pašreizējo 
stāvokli Latvijā. Saiets beigsies 
ar dzimumdienu svinēšanu un 
kafijas galdu. Viesi arvien laipni 
gaidīti. (AB) Pēc tikšanās pie Latvijas Goda konsula Filadelfijā

delfijas mēru Maiklu Nuteru 
(Michael Nutter) un mēra viet-
nieku, ekonomikas un tirdznie-
cības attīstības vadītāju Alanu 
Grīnbergu (Alan Greenberg) un 
citām ASV augstām amatper so-
nām, kā arī ar ASV latviešu dias-
poras pārstāvjiem. Saeimas priekš-
sēdi vizītē pavadīja Saeimas 
sekretāra biedrs Jānis Vucāns un 
Saeimas Ārlietu komisijas priekš-
sēdis Ojārs Ēriks Kalniņš.

Sarunā ar ASV parlamenta 
Pār stāvju palātas spīkeru Džonu 

procesu pasaulē. Eiropieši un 
amerikāņi ir ciešāki sabiedrotie, 
un transatlantisko saišu stipri nā-
šana ir pastāvīgi bijusi Latvijas 
prioritāte ES ārpolītikā. Mūsu 
interesēs ir saglabāt pastāvīgu 
ASV klātbūtni un iesaisti Eiropas 
reģionam būtiskos jautājumos. 
Strādājot kopā, Eiropa un Ame-
rika var efektīvāk risināt mūs-
dienu pasaules izaicinājumus.

„Latvija augstu novērtē faktu, 
ka ASV nekad nav atzinušas 
Baltijas valstu okupāciju. Abu 

valstu stratēģisko partnerību rak-
sturo arī nozīmīgais ASV atbalsts, 
ko esam saņēmuši jau kopš ne -
atkarības atjaunošanas,” norādīja 
Saeimas priekšsēde, uzsveŗot – 
abu valstu attiecības raksturo sav  -
starpēja uzticēšanās, sadarbība 

Solvita Āboltiņa Filadelfijā
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –
2013

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
www.Laiks.us

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

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

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Latvijas valsts un 

valsts valoda
Augusta beigās abi ar sievu 

divas nedēļas bijām Latvijā. 
Reģistrējoties kuģī atceļam uz 
Stokholmu, dabūjām zīmi, ko pie-
 stiprināt pie mūsu automa šīnas, 
ka esam ar kustību grūtībām. 
Mums gaidot rindā uz braukšanu 
kuģī, pienāca darbinieks, kuŗš 
kārtoja braukšanu. Mūsu auto ma-
šīnai ir Norvēģijas reģistrācijas 
numurs, un viņš mums angliski 
jautāja, vai mums ir vajadzīgs lifts. 
Tā kā atradāmies Latvijā un esam 
latvieši, es atbildēju latviski. Se -
koja gaŗāka viņa atbilde krievu 
valodā, kuŗu mēs neprotam. Uz 
manu jautājumu, vai viņš runā 
latviski, atbilde bija – ņet.

Ko mēs no tā varam mācīties? 
To, ka krievvalodīgie pieņem, ka 
visi latvieši prot krievu valodu, 
tāpēc viņiem latviešu valoda nav 
jāprot. Sarunu turpinājām anglis ki, 
viņš bija ļoti izpalīdzīgs, sazinājās 
ar darbiniekiem, kuŗi kārtoja 
automašīnu novietošanu kuģī, 
un mūsu auto tika novietots tieši 
pie durvīm, aiz kuŗām bija lifts 
nokļūšanai uz vajadzīgā klāja. 
Bet latviešu valodu viņš neprata.

Atceros pagājušajā vasarā, kad 
ciemojos pie māsīcas Latvijā, viņa 
stāstīja, ka mazdēls strādājot Rīgā 

kādā valsts iestādē. Viņam esot 
jālieto krievu valoda, lai sev pa -
dotiem darbiniekiem varētu iz -
skaidrot darāmo un nerastos pār -
pratumi, jo šie darbinieki latviešu 
valodu neprotot. Vai nav savāda 
situācija? Priekšniekam Latvijas 
valsts iestādē jālieto krievu valo-
da, jo viņam padotie valsts dar-
binieki valsts valodu neprot. 

Pirms dažiem mēnešiem laik-
rakstā lasīju, ka Latvijas valdības 
izglītības ministrs Vjačeslavs Dom-
brovskis savā ministrijā ar kriev-
valodīgajiem darbiniekiem saru nā -
joties krieviski. Tā laikam ērtāk?!

Ja Vjačeslavs Dombrovskis mā  jās 
ar sievu runā franciski, ar kučieri 
vāciski un ar suni krieviski, kā to 
cara laikā darījuši Krievijas diž-
ciltīgie, tā ir viņa personiska da -
rīšana, bet Latvijas valdības iz  glī-
 tības ministram vajadzētu sap-
rast, ka valsts iestādē ir jālieto 
valsts valoda.

Nedomāju, ka viņš ir vienīgais. 
Latviešiem laikam patīk “plātīties” 
ar savām krievu valodas zināša-
nām. Ko varētu darīt, lai Latvijas 
polītiķi prastu cienīt savu valsti un 
valsts valodu? Kad es trīsdesmito 
gadu beigās mācījos Rīgas Valsts 
technikumā, mums katru pirm-
dienu pirms mācību sākuma bija 
svētbrīdis.

Varbūt vajadzētu visās valsts 

iestādēs nedēļu sākt ar nedēļas 
mudi un, lai veicinātu pašapziņu, 
visiem kopā deklamēt Viļa Plū-
doņa dzejoli:

Sper kāju drošāk, latvieti! Tā – 
tava zeme,tava valsts, Un augstāk, 
lepnāk galvu nesi! Ko pats tu 
guvis cīņā gaŗā. Lai skauģi redz un 
naidnieki, Tu vienīgais tās sargs 
un balsts; Ka savā zemē kungs tu 
esi. Tās liktenis ir tavā varā.

To paša spēkiem kali tu,
Tu tēvu sapņiem veidu devi.
Cel, latviet, galvu augstāku
Un mācies cienīt reiz pats sevi!

Harijs Valdmanis
Oslo

Tautas tracināšana
Aglomerācija ir vairāku pilsētu 

un citu apdzīvotu vietu ciešas 
ekonomisko sakaru saplūšanas 
rezultātā radies veidojums vai 
pil  sētkopa. Aglomerācijas veido-
šanos ap kādu lielpilsētu nosaka 
šādi  iemesli: 

a) masu darba, mācību, sa  dzī-
ves, kultūras un atpūtas rēgulāri 
braucieni (svārstmigrācija);

b) rēgulāra elektrovilcienu, au  to -
busu satiksme;

c) atsevišķu aglomerācijas sub-
jektu tuvums, nodrošinot vidēji 
1,5 stundu autotransporta kori-
dora pieejamību.

Rīga – Latvijas Republikas gal -
vaspilsēta šajā ziņā ir izteikta ag -
lomerācija, kuŗa ietveŗ gan pil sē-
tas – Jūrmalu, Jelgavu, Ogri, Olaini, 
Salaspili, Saulkrastus, Lielvārdi, 
gan arī daudzus Pierīgas ciematus 
apkārtējos novados. Turklāt Rīga 
ir nesaraujami saistīta ar visu re  pub-
 liku – visas republikas vado šās 
iestādes atrodas Rīgā. Tāpēc Rīgas 
pilsētas domes un tās va  dī  tāju Uša-
 kova un Amerika iecere izdalīt pēc 
dzīvesvietas Rīgā dek larētos iedzī-
votājus kā atsevišķu privilēģētu 
šķiru sabiedriskā tran sporta pakal -
pojumu tarifa ziņā sagraus no  sta -
bilizējušos ekonomiskos sakarus 
sarp darba de  vē jiem un darba ņē -
mējiem, radīs ekonomisku chaosu 
un palielinās bezdarbu. To nevar 
nosaukt citā di kā par iedzīvotāju 
tīšu šķelšanu un tracināšanu.

Vai varbūt Rīgas budžetam draud 
maksātnespēja un bankrots, kā  pēc 
Ušakova kungs lasa kopā pēdējās 
“kapeiciņas” stā  vok ļa glābšanai? 
Varbūt tiek iepirkti nesamērīgi 
dārgi tramvaju, trolejbusu un 
autobusu vagoni? “Rīgas Satik sme” 
jau savu darījumu noslēpumus 
sabiedrībai neatklāj, un mēs ne -
zinām, cik patiesībai atbilstoša ir 
Bemchena kunga presē nosauktā 
viena brauciena pašizmaksa un kādas 
ir iespējas tās samazinā šanai.

Taču ir viena iespēja taisnīgāk 
sadalīt atskaitījumus no iedzī vo-
tāju ienākuma nodokļa, netraci-
not iedzīvotājus un neradot eko-
nomisku chaosu: Ar 2014. gada 
1. janvāri jaunajā budžetā jāpa-
redz atskaitījumu sadale pa bu  dže -
tiem, nevis pēc darbinieku dek -
larētām dzīvesvietām (kas bieži 
neatbilst īstenībai), bet pēc viņu 
darbavietu (kas pārskaita nodokli) 
juridiskās adreses. Tādā gadījumā 
ievērojami pieaugs Rīgas ienā ku-
mi uz pārējo aglomerācijas sub-
jektu rēķina un Ušakova kungam 
nebūs nepieciešamības “blamēt 
sevi un savu partiju” ar visne-
populārāko priekšlikumu viņa 
polītiskajā karjērā.

E. V. Upelnieks
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Klips un Tirzītis

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

Jau iepriekš priecājos par gai-
dāmo TRIO Šmite, Kārkle, Cin-
kuss koncertu, jo par šo mūziķu 
priekšnesuma patiesumu un kva-
litāti nebija šaubu, tālab droši pie -
runāju sev kompanijā uz 80 jū  džu 
attālo Portlandi arī divas ame ri-
kāņu paziņas, kam pasaules tautu 
kultūra un mūzika diezgan plaši 
pazīstama. Un koncerts tiešām 
nelika vilties ne man, ne manām 
līdzbraucējām, un domāju, ka 
ne    vienam, kas 8. oktobra vakarā 
ieradās latviski rudenīgās no -
skaņās sapostajā Oregonas Lat-
viešu biedrības nama zālē.

Tradicionālā jeb tautas mūzika 
vispatiesāk skan tiešsaistē ar klau-
sītāju – tā iet no sirds uz sirdi. 
Cittautiešiem iejusties un dzies-
mas izprast palīdzēja Ivara Cin-
kusa atraktīvie skaidrojumi angļu 
valodā. Bet Zanes Šmites rāmais 
smaids un stāsti par atsevišķām 
dziesmām un dziedāšanas dzi-
ļāko jēgu un saikni ar latviešu 
dzīves ritumu un parašām pa -
dziļināja arī manas zināšanas par 
it kā jau sen zināmām lietām.

Brīžiem grūti bija noticēt, ka 
priekšnesumu sniedz tikai trīs 

Dziedot mūžu dzīvojošie 
jeb pārdomas pēc TRIO koncerta Portlandē
vieni un tie paši dziedātaji, jo trīs-
balsīgie salikumi, kopā ar Kris-
tīnes Kārkles vijoli un ritma bun-
gām zem Ivara pirkstiem, skanēja 
kupli un krāšņi. Bet vispārstei-
dzošākā bija balss tembru un 
noskaņu dažādība, it īpaši Zanes 
Šmites dziedājumos – no meite-
nīgi maiga, liriska soprāna līdz 
varenam atvēzienam īstā saim-
niekmātes tembrā vai bravūrīgā 
alus dzērējā.

Dažviet apklusa vijole un bun-
gas, un skumjais latgaliešu meitu 
Jāņu rīta, kā arī līgavas māsu 
pirmskāzu bezgala maigais un 
izjustais sieviešu divbalsīgais dzie-
dājums izvilināja kādu asaru pat 
tiem, kas latviski ne vārda nesa-
prata. Savukārt skudriņas skrēja 
pār muguru, klausoties Ivaru 
kaismi izdziedam vai visu dvē  -
seli vīrišķīgajā solo dziedājumā.

Koncerta pirmajā daļā bija dzir-
damas vairāk klusinātas un nian-
sētas dziesmas, kam pretstatā 
bija arī piemēri tam, kā senākos 
laikos balsis bija jāpalaiž ganiņam, 
lai sasauktos ar kaimiņu ganiem, 
vai arājam tīrumā, kad vajadzēja 
sasaukt kādu mājinieku, un vien-

kārši pavasarī, kad sirds grib vai 
visai pasaulei izgavilēt savu 
prieku par dabas atmodu.

Otrajā koncerta daļā TRIO pie-
vienojās arī akordeonists Edgars 
Kārklis, un nu gāja vaļā tik lustīgi 
kā Latgales kāzās, kuŗas joprojām 
svin vairākas dienas un tiek 
dzerts, dziedāts un dancots uz 
nebēdu. Zāles sienas vibrēja un 
dziedātāji palaida balsis tā, lai var 
dzirdēt „pār deviņiem novadi-
ņiem”. Grīda rībēja, arī klausī tā-
jiem piepalīdzot sist takti deju 
ritmiem un ēverģēlīgām dzērāju 
dziesmām, kas dzīves svinēšanā 
nebēdā ne par pašu nāvi – „kad 
es nomiršu, rociet man’ krogā 
zem galda”. 

Šis TRIO koncerts, manuprāt, 
manifestēja latvietību tās visaug-
stākajā un tīrākajā pakāpē, un to 
mums piedāvāja patiešām kais-
mīgi latviešu tautas mūzikas un 
folkloras kopēji un ļoti profe sio-
nāli mūziķi. 

Diemžēl publikas zālē bija pa -
maz, lai gan apraksts par gaidāmo 
koncertu un mūziķiem bija gan 
nesen iznākušajā latviešu avīzē, 
gan tika visiem pa e-pastiem 

izsūtīts un atgādināts. Varbūt, ka 
pats žanrs „folkmūzika” dažam 
nez kāpēc saistās ar skaļu balsu 
„gaudošanu” pretstatā gaumīgai 
koŗa dziedāšanai?

Pati esmu Latvijā pietiekami 
daudz bijusi brīvas dabas pasā-
kumos, kuŗos tikai tā īsti iespē-
jams novērtēt folkloras grupu 
dziedāšanas manieri – nevis vār gu 
pīkstēšanu, pēc kā ārtelpā iz  klau-
sās ikviena vidusmēra balss ieras-
tajā koŗa dziedāšanas stilā, bet 
dziedāt tā, lai trīc kalni un skan 
meži, kad dzied un gavilē. Nu 
bija iespēja arī ASV dzirdēt šīs 
autentiskās dziedāšanas profesio-
nāļus – ne tikai pārdrošā skaļumā, 
bet arī maigā klusumā.

Es izjūtu patiesu cieņu pret to 
ilggadīgo un pašaizliedzīgo dar bu, 
ko Latvijā veic folkloras grupu 
dalībnieki, neatlaidīgi populari-
zējot visas latviešu tautas kultūras 
pamatvērtības – dainas, tautas-
dziesmas un dejas, kā arī tautas-
tērpu valkāšanu, gadskārtu tradi-
ciju kopšanu. Jo vai tie ir Miķeļi, 
Mārtiņi, Ziemsvētki, Meteņi, par 
Lieldienām un Jāņiem pat neru-
nājot – tie ir folkloras ansambļi 

un kopas, kas Brīvdabas mūzejā, 
Turaidas Dainu kalnā un citās 
Latvijas vietās gadu no gada 
pulcē cilvēkus, rāda un māca 
tautas tradicijas un iesaista visus 
dziesmās, rotaļās un dejās, kā 
vienīgo atlīdzību par savu darbu 
saņemot vien prieka dzirkstis 
cilvēku acīs un varbūt kādu 
pateicības vārdu.

Ja salīdzina tautas kultūru ar 
koku, kas aug un arvien vēl zaro-
jas, tad folklora ir šī koka saknes. 
Tā ir rupjās maizes dona, bez 
kuŗas arī Dziesmu un Deju svētki 
būtu zaudējuši autentisko latvis-
kumu un izšķīduši šodienas kos-
mopolītiskajā pasaulē. Domāju, 
ka tieši šo pašaizliedzīgo kultūras 
sakņu kopēju liels nopelns ir arī 
tas, ka Dziesmu svētki joprojām 
vēršas plašumā un Latvijā koŗos 
iesaistās arvien jauni dziedātāji, 
ka šīgada Deju svētkos bija re -
kordliels dejotāju skaits, jo kā gan 
var vienaldzīgi palikt malā, kad 
spēlē un dzied tā, kā to savā 
koncertā dara Šmite, Kārkle 
(pareizāk – Kārkļi) un Cinkuss!

Gundega Šnepste
Oregonā

Par skaistu tradiciju ir izveido-
jusies Knuta Lesiņa balvas pie -
šķiršana Latvijas jaunajiem mūzi-
ķiem. Balvu pasludina Siguldas 
Starptautiskajos latviešu jauno 
mūziķu meistarkursos, kas no  tiek 
katru otro gadu, bet to piešķiŗ 
Latviešu organizāciju apvienība 
Minesotā (LOAM) sadarbībā ar 
Minesotas Latviešu koncertap-
vienību un Latviešu kultūras 
biedrību TILTS.

Knuta Lesiņa balvas
laureātu koncerts Mineapolē

būtu jāizceļ klarnetista Haralda 
Klipa 1. vieta Piektajā starptautis-
kajā konkursā Pleskavā 2011. ga -
dā un Kārļa Tirzīša 1. vieta Starp-
tautiskajā jauno pianistu kon-
kursā „Jūrmala 2013” C grupā.

Neskatoties uz dažādiem no cil -
vēku gribas neatkarīgiem sarež-
ģījumiem ceļā no Rīgas uz Mi -
neapoli, jaunieši spilgti pierādīja 
savu augsto profesionālo līmeni 
un spēja aizraut Mineapoles pub-

cējot. Abi jaunieši bija atraduši 
kopīgu mūzikālo valodu, lai gan 
sākumā mācījušies, gan vēl tagad 
mācās dažādās mūzikas skolās. 
K. Tirzītis sevi lieliski parādīja 
gan kā izcils solists, gan arī kā 
iejūtīgs pavadītājs. Savukārt H. 
Klips iejūsmināja ne tikai ar savu 
mūzikalitāti, bet arī ar izcilo 
virtuozitāti.

Klausītāju sirdis sevišķi iesildīja 
atskaņotie latviešu komponistu 
skaņdarbi. Līdzās vecmeistaram 
Jāzepam Vītolam, viņa „Prelū di-
jām klavierēm” un jau par vienu 
no latviešu klavieŗmūzikas stūŗ-
akmeņiem kļuvušajai „Viļņu dzies-
mai”, dzirdējām arī Jēkaba Me  di  ņa 
„Romanci” klarnetei, kā arī A. Ve -
 cumnieka un Jāņa Ivanova darbus.

Laimīgas sagadīšanās (vai likum-
sakarīgas nejaušības?) pēc nāka-
majā dienā pēc koncerta tika at  -
zīmēta Latvijas Universitātes 94. 
gadadiena, kur akadēmisko runu 
teica K. Tirzīša izcilā pedagoģe, 
pianiste Lelde Paula. Par mūzi-
kālo izglītību Latvijā māksliniece 
spēja ne tikai saistoši pastāstīt, 
bet arī pati pie klavierēm lieliski 
nodemonstrēt attiecīgos skaņ dar-
bus. Viņas runu kuplināja Latvijas 
pavisam jauno mūziķu videoie -
raksti un jaunie mūziķi Haralds 
Klips un Kārlis Tirzītis.

Siguldas starptautiskajās mūzi-
kas nometnēs piedalās ļoti daudz 
talantīgu Latvijas jauniešu, tāpēc 
gribētos piebilst, ka Ēvalds La -
zarēvičs, Haralds Klips un Kārlis 
Tirzītis nav tikai lieli izņēmumi. 
Viņu panākumi ir pamatota li -
kum sakarība, jo aiz visa tā slēpjas 
ne tikai viņu pašu, bet arī viņu 
izcilo pedagogu gadiem ilgs paš-
aizliedzīgs darbs. Tāpēc gribu vēl -
reiz pateikt lielu paldies šo jau -
niešu skolotājiem, un pašiem jau -
najiem mūziķiem novēlēt neatlai-
dību, cīņas sparu un veiksmi viņu 
turpmākajās mūzikālajās gaitās. 

vijolniece Rasma Lielmane

Spilgti atmiņā palicis pirms di -
viem gadiem Mineapolē noti ku-
šais pirmā Knuta Lesiņa balvas 
laureāta Ēvalda Lazarēviča kon-
certs. Šoreiz balvu saņēma klar-
netists Haralds Klips un pianists 
Kārlis Tirzītis.

Haralds Klips savas mūzikālās 
gaitas aizsācis Salaspils Mūzikas 
un mākslas skolā, bet pašreiz ir 
Jāzepa Mediņa mūzikas vidus-
skolas audzēknis pedagoga M. Kal-
niņa klarnetes klasē. Savukārt 
Kārlis Tirzītis, kuŗš tagad ir Emīla 
Dārziņa mūzikas vidusskolas pe -
dagoģes Leldes Paulas klavieŗu 
klasē, iepriekš mācījies Ogres 
mūzikas skolā.

Abi jaunieši jau guvuši ievēro-
jamus panākumus dažāda veida 
mūzikālajos konkursos, no ku  ŗiem 

liku. Klausītāji jau parasti nezin, 
cik stundas vai pat vesela nakts 
bijusi jāpavada lidostā un kur nu 
vēl ar to saistītās neparedzētās 
ķibeles!

Kaut gan koncerta programmā 
uzsvars tika likts uz latviešu mū -
ziku, māksliniekiem bija iespēja 
savu prasmi un talantu parādīt arī 
Rietumeiropas klasiķu skaņdar-
bos. Tā līdzās gan techniski, gan 
mūzikas valodā sarežģītajām Ro -
berta Šūmaņa „Simfoniskajām 
etīdēm” klavierēm dzirdējām vir  -
tuozitātes kalngalus – K. M. Vidora 
„Introdukciju un rondo” un Dž. 
Rosini „Introdukciju un temu ar 
variācijām” – skaņdarbus klarne  tei 
un klavierēm. Ļoti gribētos izcelt 
abu jauno mākslinieku lielisko 
ansambļa izjūtu, kopīgi mūzi-
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Esam Atlantiksitijā!

Pastaiga Čikāgas ielās

Cilvēkiem, kas mēdz redzēt 
sapņus, laiku pa laikam mēdz 
būt tādi sapņi, no kuŗiem, tāpēc 
ka tie skaisti, grūti pamosties. 
Gribas atkal aizvērt acis, ieslīgt 
miegā un atgriezties burvīgajā 
sapņojumā, kuŗa pārņemts tur-
pini dzīvot vēl kādu laiku. Tāpat 
arī nomoda dzīvē mēdz būt 
notikumi, dienas, laika periodi, 
kuŗos dzīvo kā sapnī, baiļojoties, 
ka tik kāds neiekniebtu un 
burvīgais sapnis nepārtrūktu. 
Šādā burvīgā mēnesi gaŗā sap-
ņojumā bija iespēja nonākt Val-
mieras Drāmas teātŗa (VDT) iz  -
rādes „Bezkaunīgie veči” rado-
šajam ansamblim, kuŗš sep tem-
bŗa mēnesī Ziemeļamerikā ar 
14 izrādēm apciemoja latviešu 
kultūras centrus Kanadā un 
abos ASV krastos.

Katram sapņotājam, kuŗš ne  -
aprobežojas tikai ar savas dzim-
tās puses apceļošanu un iepa zī-
šanu, bet kāro iepazīt tuvākus un 
tālākus citzemju nostūŗus, par 
lielisku fantazijas kairinātāju 
kalpo ceļošana pāri Atlantijas 
okeanam, lai apskatītu senās 
indiāņu zemes, kuŗas eiropie-
šiem savulaik atklājis portugālis 
Kristofors Kolumbs. Daudzu 
ce  ļotkāro eiropiešu galamērķu 
sarakstā Amerika tā arī paliek 
sapņu zeme, taču, pateicoties 
Latviešu Kultūras biedrības TILTS 
un Amerikas Latviešu apvie nī-
bas ielūgumam un atbalstam, 
septiņiem VDT cilvēkiem bija 
iespēja doties aizraujošā, pozi-
tīvām emocijām bagātā ceļo-
jumā pāri Atlantijas okeanam, 
apskatīt nepazīstamo un svešo 
zemi, satikt tur tautiešus, iegūt 
jaunus draugus un bagātināties 
visai turpmākai dzīvei, jo, kā tei -
cis Svētais Augustīns: „Pa  saule 
ir grāmata, un tie, kas neceļo, 
lasa tajā tikai vienu lapaspusi”.

Tā nu, pārvarējuši dažādas 
valstiskas formālitātes, septiņi 
„valmierieši” – Rihards Rudāks, 
Skaidrīte Putniņa, Juris Laviņš, 
Januss Johansons, Reinis Suha-
novs, Jānis Znotiņš un Oskars 
Morozovs, 3. septembrī vēra 
pirmo lapaspusi ceļojumam pa 
Ziemeļameriku. 

Tiklīdz ieradāmies ASV, mūsu 
stāstā ienāk galvenais pozitīvais 
tēls „veču” Austrumkrasta ceļo-
jumā – Jānis Grigalinovičs-Leja 
jeb Priedaines Jānis, kā viņu 
iesaukuši Amerikas latvieši. Bez 
jelkāda pārspīlējuma un patosa 
jāteic, ka, pateicoties Priedaines 
Jānim, mūsu ceļojums tā gaŗā-
kajā posmā bija teicami pār do-
māts, saplānots un techniski 
nodrošināts. „Veču” dēļ Jānis uz 
trim nedēļām likteņa un Prie-
daines pienākumu varā atstāja 
savu ģimeni, lai kā sargeņģelis 
rūpētos par mums, palīdzot tikt 
skaidrībā gan ar nemitīgi mai-
nīgajiem nodokļiem, kas mai-
nī jās no štata uz štatu, gan pa 
sekundēm izplānot dažādu ob -
jektu apskati, gan palīdzēt tikt 
skaidrībā ar techniskām prob-
lēmām, liekot lietā iepriekš 
iekrātas zināšanas un technis-
kus risinājumus. Jāatzīmē, ka 
vēl Latvijā, tiekoties ar vienu no 
tūres rīkotājiem Marci Voldiņu, 
sākotnēji piekritām paši uzņem-
ties auto vadītāja uzdevumu. Cik 
gan naivi mēs bijām, salīdzinot 
ASV plašumus ar Eiropas ceļo-
jumos mērotajām distancēm! 

„Bezkaunīgo veču” sapņojums
Nav iespējams eiropietim pat 
teorētiski iedomāties Amerikas 
apmērus un plašumus, kamēr 
viņš pats nav tur nonācis. Jau 
diezgan ātri mūsu potenciāliem 
šofeŗiem Reinim un Jānim nā  -
cās secināt, ka bez Priedaines 
Jāņa pie mūsu auto stūres ce   ļo-
jums būtu bijis daudz nogur di-
nošāks, liekiem stresiem pil nāks.

Jānis mums nosprausto marš-
rutu jau divreiz bija veicis, tāpēc 
zināja, cik daudz laika paiet, lai 
aizbrauktu no punktu A līdz 
punktam B, kā arī to, kādas 
interesantas vietas pa ceļam ap -
skatāmas. Tāpat Priedainē Jā  nis 
bija ar vietējo latviešu palīdzību 
sarūpējis teju vai visus izrādei 
nepieciešamos rekvizītus, ko 
tālāk ņēmām līdzi ceļojumā pa 
Austrumu krastu. Rezumējot – 
ja nu kādam cilvēkam mēs pa -
tiesi esam pateicību parādā, tad 
tas ir Priedaines Jānis un viņa 
kundze Sarmīte, kas Priedainē 
rūpējās par mūsu vēderu lab-
sajūtu, pagatavojot amerikāņu 
ēdienu nomocītajiem vēderiem 
tik pazīstamas un gardas mal-
tītes!

Ja runājam par pateicībām, 
tad jāteic, ka, pieminot katru 
cilvēku, katras mājas, katru cen-
tru, kas par mums rūpējās, 
sagaidīja, pabaroja, izguldīja, 
iespēju robežās izvadāja ekskur-
sijās pa apkārtni, būtu nepie cie-
šams gaŗš saraksts ar turpinā-

mīļie! Mēs paliksim draugi uz 
mūžiem, jūs būsiet mūsu at -
miņās un sirdīs!

Noteikti uz visu mūžu atmi-
ņās un sirdīs paliks pat pašiem 
izrāžu rīkotājiem negaidīti kup-
lais apmeklētāju skaits pilnīgi 
visās izrāžu vietās – jau sākot 
no Toronto un beidzot ar Lo -
sandželosu, „Bezkaunīgos ve -
čus” apmeklēja vairāk skatītāju, 
nekā bija gaidīts. Jau no pirmās 
izrādes uz nākamo izrādes vietu 
lidoja  labās vietējo skatītāju at -
sauksmes, un bieži vien jau 
pirms izrādes cilvēki steidza 
dalīties ar pozitīvajiem pārdzī-
vojumiem, ko no iepriekšējo 

esmu pārliecināts, tika izteiktas, 
lai mūsu izrādi padarītu tikai 
labāku. Ļoti interesanti bija 
dzirdēt skatītāju reakciju vietās, 
kur Latvijas skatītājs reaģējis 
mē  renāk vai nav reaģējis vispār. 
Kā saka, – lietpratēja reakcijas, 
kur uzreiz bija skaidrs, ka šie 
cilvēki zina, par ko smejas. 
Tāpat aizkustinoši bija pēc iz -
rādes uzklausīt atziņas par to, 
ka, noskatoties šo emigrācijas 
komēdiju, viņi redzējuši gan 
atpazīstamas situācijas, gan 
ierau dzījuši sevī vai sev tuvos 
cilvēkos Anšlava Eglīša veido-
tos tēlus un to attiecības. Izrāde 
lika skatītājam aizdomāties, iz -

izrādes laikā vai pēc tās atradās.
Ja runājam par redzētajām 

dabas ainām un pilsētām, tad 
esmu pārliecināts, ka visu at  mi ņā 
paliks Niagāras ūdenskritums, 
kas bija mūsu pirmais lielais 
apskates objekts. Var tikai iedo-
māties, kādas emocijas piedzī-
vojuši pirmie eiropieši, kuŗi no -
nākuši pie šā varenā dabas vei -
dojuma, ja pat mums, kas par 
ūdenskritumu bijām dzirdējuši 
un, iespējams, pat redzējuši to 
kādā bildē, no tā diženuma un 
spēka mutes vien palika vaļā. Ne -
gaidīti pārsteidza a House on the 
Rock apmeklējums Viskonsīnas 
štatā, Svētās Helēnas vulkāna ap -
meklējums Rietumkrastā, pel des 
Atlantijas un Klusajā okeanā, arī 
Mičiganas ezerā, pasakaino ūdens-
 kritumu apskate Portlandes ap -
kārtnē. Jaunajiem atmiņā no -
teikti paliks lidojums ar Valda 
un Daces privāto lidmašīnu virs 
Portlandes un tās ap  kārtnes.

Tā kā izrāžu grafiks bija visai 
saspringts, ne visas pilsētas iz -
devās redzēt, taču īpaši atmiņā 
paliks mūsu pirmā lielā pilsēta 
šajā tūrē – Čikāga, kuŗā pagu-
vām gan debesskrāpī uzbraukt, 
gan uz džeza klubu aiziet. Un 
Vašingtona, kuŗai cauri izskrē-
jām  četrās stundās, tomēr pie -
stājām gan pie Latvijas vēstnie-
cības, gan apskatījām visus leģen-
dāros apskates punktus. Tāpat 
noteikti uz visu mūžu paliks at -
miņā viena pilnīgi brīva diena 
Ņujorkā ar galvu reibinošiem 
debesskrāpjiem, mūzejiem, Cen -
trālparku, Ground zero un daudz, 
daudz vēl citu vietu apmeklējumu.

Rietumu krastā gan mūsu 
skrē  jiens bija krietni vien strau-
jāks – tur nedēļas laikā bija jā -
pagūst gan četrās dienās no  spē-
lēt četras izrādes, gan pārcelties 
uz četrām dažādām pilsētām, 
tomēr, kā jau minēts, visu at  svē  ra 
vietējo ļaužu sirsnīgā uzņem ša na. 
Kā trekna izsaukuma zīme tūres 
beigās atmiņā paliks Losandže-
losas izrāde, kur skatītāji skaļi 
aplaudēja pēc katras (!) nospē-
lē tās ainas, tādējādi ļaujot ak -
tieŗiem pabeigt šo neaizmirsta-
mo viesturneju uz augstas nots!

Rietumkrasta un Kalifornijas 
burvība, ko baudījām pēdējās 
divās dienās, apmeklējot Uni ver  sal 
Studios Hollywood atrakciju par -
ku, kā arī peldes Klusajā okea  nā, 
palīdzēja nomest uz  krāto nogu-
rumu un uz pasauli paskatīties 
ar Kalifornijai raksturīgu dzīves 
apmierinātību un laiskumu. Kali-
fornija mūs vienaldzīgus neatstāja!

Par patīkamu pārsteigumu pa -
šiem, tūres beigās secinājām, –  lai 
arī brauciens bija gaŗš, brīžiem 
nogurdinošs, izturību un nervus 
prasošs, tomēr mūsu ansamblis 
bija turējies godam un nepie dzī-
voja nevienu situāciju, kas kaut 
attālināti atgādinātu savstarpēju 
konfliktu. Patiesi, Valmieras teāt-
ris, kas Latvijā pazīstams kā an -
sambļa teātris, arī šoreiz dar bo jās 
kā viena vesela, saskaņota ko -
manda, kas strādā vienota 
mērķa labā. 

Uz atvadām vēlreiz liels, liels, 
liels paldies visiem un ikkat-
ram, kas par mums rūpējās it 
visās pilsētās, kuŗās viesojāmies! 
Uz tikšanos!

Riharda, Skaidrītes, Juŗa, 
Janusa, Reiņa un Jāņa vārdā 

Oskars Morozovs

jumiem. Tas tik tiešām ir ap -
brīnas vērts, ka vēl joprojām ir 
cilvēki, kas nav noguruši uz -
ņemt tautiešus no Latvijas, kas 
nu jau ir diezgan bieži viesi 
Amerikā, parūpēties par tiem 
pēc labākās sirdsapziņas. Tāpēc 
visu tūres dalībnieku vārdā es 
izsaku vislielāko paldies ikkat-
ram latvietim un latvietei, kas 
mūs sagaidīja latviešu kultūras 
centros, bija parūpējušies par 
izrādei nepieciešamajām mē -
belēm, veduši savas personis-
kās lietas izrādes rekvizītu vaja-
dzībām, mūs uzņēma savās 
mājās, baroja mūs „kā uz no -
kaušanu”, daždažādi aprūpēja 
mūs un centās piepildīt visas 
mūsu lielākās un mazākās 
vēlmes! Liels paldies jums, 

izrāžu vietām telefoniski un 
e-pastos bija ziņojuši radi, drau-
gi un paziņas. 

Īpaši saviļņojoši brīži bija 
Amerikas tautiešu stāvovācijas 
pēc izrādēm un atkārtota ak -
tieŗu un režisoru izsaukšana uz 
skatuves, kas aizkustinājuma 
asaras izsauca pat dažam la  bam 
pieredzējušam Valmieras ak -
tierim. Lai arī atradāmies tūk-
stošiem jūdžu prom no mājām, 
no sava teātŗa, tomēr allaž pēc 
izrādēm saņēmām ziedus, un 
jāteic, ka tik daudz labu un 
saviļņojošu vārdu par izrādi un 
aktieŗu tēlojumu mēs Latvijā 
par šo izrādi nebijām saņēmuši! 
Protams, būtu negodīgi ne  pa-
teikt arī par dažām konstruktīvas 
kritikas piezīmēm, taču arī tās, 

darīt secinājumus, tātad tā savu 
uzdevumu ir veikusi, tātad brau  -
ciens pāri Atlantijas okeanam 
nav bijis veltīgs!

Neiztika tūres laikā arī bez 
amizantām, pat kuriozām situā-
cijām. Tā mūsu Janusam vislie-
lākās grūtības sagādāja vietējās 
durvis – ne vienu vien reizi, 
izejot pa durvīm, viņš vairs 
nespēja tikt iekšā, jo tās no 
iekšpuses bija aizcirtušās. Tiesa, 
pārsvarā ar citu durvju vai 
kollēgu palīdzību Januss tomēr 
nonāca tajās telpās, kur bija ne -
pieciešams. Tāpat Januss mūsu 
lokā iemantoja „mūžīgā pazau-
dētāja” slavu, jo allaž pirms iz -
rādes viņam bija pazudis vai nu 
kāds kostīma elements, vai rek-
vizīts, kas, protams, lielākoties 
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Māte kāva 
vistas, lai būtu 
gaļa ceļam un, 
protams, ņēma 
līdzi visu žāvēto 
cūkas gaļu. 22. 
septembŗa ag -
rā rītā rati bija 
piekrauti tā, ka 
gandrīz nebija 

vietas, kur mums, puikām, sēdēt. 
Atvadījāmies no vectēva, gotiņām 
un suņuka un, lielgabalu duno-
ņas pavadīti, devāmies ceļā. 

Nākošos piecdesmit gadus ma -
nas bērnības mājas man bija tikai 
puikas atmiņās un dažās foto gra-
fijās, ko māte bija paņēmusi līdzi. 
Tagad pārdomājot par mūsu mā -
ju atstāšanu, īsti nevaru atcerēties, 
kā es, vienpadsmit gadus vecs pui-
ka, jutos. Domāju, ka man bija 
bailes no kaŗa kaujām un komū -
nistu varas, bet bija arī jauna 
piedzīvojuma sajūta. Nekādā zi -
ņā es neiedomājos, ka ar šo sākās 
mana 51 gadu ilgā prombūtne no 
mājām un Latvijas.

Uz Rīgu
Lai nonāktu uz šosejas, kas 

veda uz Rīgu, mēs braucām pa 
ciema ceļu uz Limbažiem, gaŗām 
pienotavai un iemīļotajam dīķim, 
kur ziemās mēdzu slidot. Tuvo-

Edgars Zariņš

„Bēgšana” pa Eiropu
Mans bēgļu laika ceļojums

Mūsu bēgļu vezumos sakrāvām visu, ko vien varējām. Tāpēc, lai 
nemocītu nabaga zirdziņus, ratos vieta bija tikai maniem maza-
jiem brāļiem. Varu lielīties, ka kājām izstaigāju pusi Latvijas

Rīgas-Pleskavas šoseja bija vienīgais lielais ceļš, pa kuŗu vācu 
armija varēja atkāpties no Vidzemes. Bēgļi traucēja atkāpšanos, 
tāpēc viņu plūsmu novirzija pa maziem meža ceļiem. Tos ceļus 
izdangāja, rati lūza un virzība uz priekšu bija ļoti lēna. Dažkārt 
nekas cits neatlika, kā atstāt ratus un glābt savu dzīvību ar to, ko 
var panest. Mēs laimīgā kārtā tikām cauri ar veseliem ratiem un 
nonācām uz bruģēta ceļa pie Tumšupes

Tikt pāri Daugavai pirms tilti tiek uzspridzināti vai sabumboti 
bija mūsu vecāku galvenais mērķis. To mēs izdarījām sešpadsmit 
dienas pirms tie tika uzspridzināti

Iebraucot Rīgā, mēs nedevāmies uz tēva mājām Pudiķu ielā, bet 
gan uz krusttēva mājām Mežaparkā. Tur steidzīgi sakrāvām ratos 
viņu mantas, cik bija vietas. Pārnakšņojām un nākošā rītā agri, 
agri braucām cauri Rīgai uz dzelzs tiltu. Bildē krusttēvs Valentīns 
ar krustmāti Antoniju un pāris izvadītāji uz viņu mājas balkona

1944. gada 27. septembŗa agrā rītā, kad mēs tāpat kā šis vezums 
braucām pāri Daugavai, es skatījos vairāk uz priekšu. Pazīstamo 
Rīgas panorāmu iemīļoju tikai trimdā, skatoties uz parastām 
Rīgas no Pārdaugavas fotografijām

(Turpinājums sekos)

joties Limbažiem, ceļš gāja pa 
gra  vu starp diviem pakalniem. 
Tur ar grūtībām manevrējām 
cauri vācu armijas izraktajiem 
tanku aizsprostiem. Braucot ga -
ŗām pienotavai, tās vadītājs, labs 
mammas paziņa, iznāca atsveici-
nāties. Viņš ielika mūsu ratos 10 kg 
kasti sālīta sviesta un sešas kilo-
gramu smagas sviesta pakas. Trīs 
mēnešus vēlāk Ziemsvētkos, Nei-
 brandenburgā apēdām pēdējo 
šīs kastes sviestu, kas, visu laiku 
stāvot neatdzesēts, tomēr vēl bija 
ēdams. Bez tā sviesta, mūsu bēgļu 
gaitas būtu bijušas daudz grū  tā-
kas. Kā tās viena kilograma pakas 
tika izlietotas, par to lasīsiet 
vēlāk.

Pirmais nopietnais šķērslis 
mūsu braucienam radās agri 
nākamā dienā tai vietā, kur 
Limbažu-Rīgas ceļš pievienojas 
lielajam Pleskavas-Rīgas ceļam: 
tas bija pārblīvēts ar izejošu vācu 
armiju. Kad pēc samērā ilgas 
gaidīšanas pienāca mūsu kārta, 
paguvām iespraukties blīvajā 
ceļinieku masā, taču tagad mūs 
apdraudēja ienaidnieku gaisa 
spēka uzlidojumi. Tomēr tas bija 
vienīgais ceļš uz Rīgu un pāri 
Daugavai. Pēc dažiem kilomet-
riem vācu žandarmi atšķīra visus 
bēgļus no militārajām vienībām 
un novirzīja tos uz austrumiem 

Ropažu virzienā. Tad ceļš turpi-
nājās pa mežu un kļuva gandrīz 
neizbraucams. Pajūgi ar novār-
gušiem zirgiem un pārpildītiem 
ratiem iestiga, un pārējiem tie 

Dievs atkal stāvēja klāt Zariņu 
ģimenei, jo laimīgā kārtā, saistībā 
ar ievainojumu cīņās pret ber-
montiešiem un labo krievu un 
vācu valodu pārzināšanu, tēvs 

Toreiz, pieraduši pie dzirdamā 
kaŗa trokšņa, mēs nezinājām, cik 
tuvu bija fronte. Tikai pateicoties 
Latviešu leģiona 19. divīzijas va -
ronīgām cīņām, atsitot Pa  dom   ju 
Savienības armiju pie Mores 20 km 
uz austrumiem no vietas, kur 
mēs bijām pie Tumšupes, es varu 
šo stāstu rakstīt.

Braucām uz mana krusttēva 
Valentīna Zariņa māju Meža-
parkā, kur palikām tikai vienu 
dienu. Tēvs bija ļoti norūpējies, 
lai mēs tiktu pāri Daugavai, 
pirms vācieši tiltus uzspridzina 
vai krievi sabumbo.

Mana krusttēva Valentīna ģi -
mene sakrāmēja savas mantas 
abos mūsu vezumos, kas tagad 
bija vēl vairāk pārpildīti, un agrā 
27. septembŗa rītā mēs sākām 
braucienu uz Latvijas dienvid-
rietumiem. Bijām četri pieaugu-
šie – māte, Lašiņš, krusttēvs Va -
len tīns ar sievu Antoniju, un seši 
bērni, un tēvs ar savu velosipēdu, 
kamēr vien viņam bija atļauja no 
savas vienības. 

Uz Liepāju
Izbraucām cauri Rīgai. Atceros, 

kā rīta klusumā Rīgas šaurajās 
ielās zirgu pakavu klaudzieni 
atbalsojās ēku sienās. Daugavai 
pāri braucām pa Dzelzs tiltu, jo 
Jelgavā jau bija krievi un vilcieni 
vairs negāja. Pāri sliedēm bija 
nolikti dēļi, un pajūgi ar tajos 
sēdošiem bērniem pārbrauca 
viegli, vienīgi kājniekiem vaja-
dzēja lēkt no dēļa uz dēli. 

No tā brīža pagāja 51 gads, līdz 
es atkal ieraudzīju Rīgu. Jāatzīs-
tas, ka toreiz Rīgas skats no Pār-
daugavas man neko daudz neno-
zīmēja. Ar to iepazinos un to 
iemīļoju skolās DP nometnēs, 
bet īsti šo ainu izjutu tikai 1995. 
gadā, kad mēs pirmo reizi 
apmeklējām Latviju. 

Braukšana turpinājās lēnām, jo 
ceļi bija bēgļu un atejošās armijas 
pārpildīti. Pirmajā dienā mēs 
nobraucām tikai kādus 40 kilo-
metrus –  līdz Babītes ezera dien-
vidu krastam. Šeit, tāpat kā turp-
mākā ceļā Kurzemē, lauku māju 
saimnieki ļāva mums pārnakšņot 
šķūņos vai kūtīs. Ja bija vietas, 
kur iekurt uguni, tad vakariņās 
tika sagatavota silta zupa. Cik 
atceros, septembŗa beigās laiks 
bija samērā silts, tāpēc mums, 
bērniem, gulēšana šķūnī vai kūtī 
bija laba. Pieaugušajiem gan gāja 
grūti, jo viņi gulēja pie pajūga, lai 
pasargātu zirgus un mantas no 
nozagšanas.

Aizsardzībai pret uzlidojumiem 
gar ceļu bija vācu zenītartilērija, 
kuŗas apkalpēs bija arī 15/16 ga -
dīgi latviešu zēni – gaisa izpalīgi. 
Man, vienpadsmitgadīgam, tas 
bija liels pārdzīvojums – tuvumā 
apskatīt 88mm zenītartilērijas 
lielgabalus. Naktī gan tie vairs 
nebija joki, kad tie atvairīja pa -
domju lidmašīnas ceļā uz Rīgu. 

Padomju armija no Jelgavas 
virzījās uz Rīgas jūras līci, lai 
noslēgtu ceļu vācu armijai, kas 
atradās Igaunijā un Ziemeļ vid-
zemē. Pirmajā uzbrukumā 1944. 
gada jūnijā tā sasniedza Rīgas 
jūras līci. Tomēr tagad vāciešiem 
bija izdevies atbrīvot 30 – 40 km 
platu joslu gar Rīgas jūras līci. 

bija jāapbrauc, pārvietojoties pa 
grāvi. Mums pagāja sešas stun-
das, lai nobrauktu piecus kilo-
metrus un atgrieztos uz bruģēta 
ceļa. Vēlā vakarā atradām patvē-
rumu kādā saimniecībā ceļa 
malā. Tā bija interesanta vieta, 
atceros, ka caur to tecēja upīte 
Tumšupe. 2003. gada rudenī, kad 
atkal pastaigājos pa šīs upes 
krastiem, sapratu, kāpēc to sauc 
par Tumšupi.

Nākamā dienā uzzinājām, ka 
vāciešu militārā policija nelaiž 
bēgļus atpakaļ uz Pleskavas-Rī -
gas šosejas. Māte sazvanīja tēvu 
Rīgā, un viņš vēl tajā pašā vakarā 
ar velosipēdu ieradās pie mums. 

dienēja Latviešu leģiona štābā un 
baudīja zināmas priekšrocības. 
1944. gada septembrī, štābs vēl 
bija Rīgā. Neraugoties uz bum-
bo šanu un frontes tuvumu, tāl-
ruņi vēl tomēr darbojās. To pie -
dzīvojām arī vēlāk, kad Vācijas 
infrastruktūra noturējās līdz pat 
kaŗa beigām. Nākamā rītā, 26. 
septembrī, atkal sākām braukt 
galvenā ceļa virzienā. Kad tam 
tu  vojāmies, tēvs, ģērbies savā virs-
nieka formā, paņēma sviesta 
kilogramu padusē un brauca ar 
divriteni meklēt vācu militāro 
policiju. Viņš atgriezās bez svies-
ta, un mēs drīkstējām braukt 
tālāk uz Rīgu pa galveno ceļu
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Pēdējā laikā daudz runājam 
par trim mūsu glezniecības va -
ļiem – Jani Rozentālu, Vilhelmu 
Purvīti un Johanu Valteru, taču 
pilnīgi noklusējam vēl vienu māk -
slinieku – viņu līdzaudzi, kuŗa 
loma latviešu mākslā ir tikpat no -
zīmīga – Richardu Zarriņu (Lat  vijā 
raksta – Rihards Zariņš, 1869-1939). 
Tāpēc 9. oktobrī bija priecīgs no -
 tikums – Richarda Zarriņa maz-
dēls Aivars Celmiņš no ASV Mi -
siņa bibliotēkā noturēja priekš-
lasījumu par vectēvu.

Runātājs pastāstīja, ka slave-
nais grafiķis ir dzimis Valmieras 
apriņķa Ķieģeļu muižā, kur viņa 
tēvs bija pārvaldnieks, taču to  -
pošā mākslinieka bērnība aiz ri-
tēja skaistajā Līgatnē. Vēlāk ve  cā  ki 
pārcēlās uz Latgali, tāpēc skolas 
gaitas viņš pavadīja Kurzemes 
muižniecības skolā Grīvas miestā. 
Te viņa skolotājs architekts un 
mākslas vēsturnieks Vilhelms Nei  -
manis, kuŗš vēlāk projektēja taga -
dējo Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja ēku Krišjāņa Valdemāra 
ielā, ievērojis audzēkņa dotības, 

Vectēva piemiņai

„Latvieši pasaulē” mūzejs iet pie sabiedrības ar
Antiques Roadshow tipa sarīkojumu

mācīja viņu zīmēt un ieteica do -
ties uz Pēterburgu studēt. Tā arī 
Richards Zariņš rīkojās. Censonis 
apmetās pie saviem radiem to  rei-

zējā Krievijas galvaspilsētā. Kādu 
laiku pamācījies Ķeizariskās māk -
slas veicināšanas biedrības skolā, 
viņš iestājās barona Štiglica Cen-

 trālajā techniskās zīmēšanas skolā.
Mazdēls atgādināja, ka vectēvs 

bija ļoti strādīgs un centīgs. Tas 
bija arī par iemeslu tam, ka pēc 
cara nāves 1894. gadā izsludinātajā 
konkursā Richards Zariņš ieguva 
2.vietu par izgatavotajām zeltlie-
tām. Tas pavēra ceļu latviešu stu-
dentam pie bagātajiem pasūti nā-
tājiem, kas nodrošināja mācības. 
Skolu Zariņš beidza ar ārzemju 
stipendiju. Viņš papildinājās Vā -
cijā, Austrijā un Parīzē, īpaši 
izceļamas studijas pie slavenā 
oforta meistara Vīnē Viljama Un  -
gera. Tās bija īpaši sekmīgas – 
Richards Zariņš saņēma stipen -
dijas pagarinājumu. Kad māksli-
nieks atgriezās Pēterburgā, viņam 
piedāvāja vadīt oforta darbnīcu 
barona Štiglica Centrālajā tech-
niskās zīmēšanas skolā, taču viņš 
piekrita strādāt Krievijas valsts 
papīru spiestuvē, kuŗā ar laiku 
izkalpojās līdz pat techniskā di -
rektora vietai, veikdams daudzus 

Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 
22. septembŗa pēcpusdienā pul-
ciņš Filadelfijas tautiešu piere-
dzēja latviešu sabiedrībā vēl ne   bi -
jušu sarīkojumu, ko rīkotāji rak -
sturoja šādi: „Topošais ārzem ju 
latviešu mūzejs Latvieši pasaulē  
(LaPa) satiek amerikāņu TV pro-
 grammu Antiques Roadshow’”. 

Tāpat kā populārajā TV pro -
grammā, cilvēki Filadelfijā bija 
aicināti atnest uz sarīkojumu 
kādu savai ģimenei īpaši nozī mī gu 

relikviju, kuŗu viņi bija paņēmuši 
līdzi no Latvijas, vai kas liecinātu 
par dzīvi pirmajos gados jaunajā 
vidē. Bet, kamēr TV programmā 
dažādi senlietu speciālisti mēģina 
izskaidrot priekšmeta izcelšanos 
un novērtē tā tirgus vērtību, LaPa 
„Roadshow” sarīkojumā galvenā 
loma bija relikviju īpašniekiem. 
Katrs pastāstīja publikai par 

priekš metu – tā vēsturi, izcelšanos 
un lomu viņu dzīvē ārpus Lat-
vijas. Pēc tam mūzeju speciālistu 
padome izvērtēja priekšmeta mū -
zejisko nozīmi, kā tas varētu tikt 
lietots mūzeja eksponātos un ko 
tas nozīmē vēstures, kultūras un 
sabiedriskā kontekstā. 

Piedāvātie stāsti un priekšmeti 
bija fantastiski interesanti, vērtīgi 
un daudzreiz arī aizkustinoši, pie -
mēram, autores Veras Čakares 
un mākslinieka Alfreda Kalniņa 

viņas māte, iemīļotā Nacionālā 
teātŗa aktrise Nina Melbārde bija 
rakstījusi DP nometnē, uzskatāmi 
un dažreiz arī drāmatiski aprak-
stot bēgļu gaitas un nometņu 
dzīvi. Viņa arī izstādīja savs tan tes 
DP nometnē gatavoto tautumeitas 
lelli, kam bijusi liela piekrišana 
nometnē. Pēteris Dajevskis atnesa 
koka sēdekli, ko ģimene bija sa -
glabājusi no zirga ratiem, ar ku -
ŗiem viņa māte, populārā Nacio-
nālā teātŗa aktrise Helga Gobzine 

vīzi bija ieguvusi padomju laikā, 
stāvot gaŗā rindā. No Latvijas līdz -
paņemtie priekšmeti varētu tikt 
pievienoti izstādei „Latvieša ko -
feris”, ko LaPa mūzeja līdz strād-
nieki gatavo „Rīga – Eiropas kul-
tūras galvaspilsēta” svinībām 2014. 
gadā. Izstāde būs apskatāma Rīgā, 
t.s. stūra mājā no maija sākuma 
līdz septembŗa beigām. 

Andris Grunde klātesošos iepa-
zīstināja ar International Tracing 
Service (ITS) Vācijā, kuŗa archī-

par ļoti prasmīgi vadīto sarīko-
jumu. No apmeklētāju un vēlāk 
arī citu cilvēku teicieniem varam 
secināt, ka sarīkojums izdevās lie -
liski. „Jums jārīko vēl viens sarīko-
jums Filadelfijā, jo tagad mēs sa -
protam, kas šis vispār ir par pa -
sākumu. Man arī mājās ir lietas, 
ko parādīt,” – tāds bija vairākas 
reizes dzirdēts komentārs. Tagad 
tikai jāmēģina izdomāt vārdu 
latviešu valodā, kas atbilstu šāda 
veida pasākumam.

bēgļu gaitās Čechoslovakijā 1944. 
gada Ziemsvētkos radītā bērnu 
bilžu grāmata. Astoņās lappusēs 
grāmata attēlo tradicionālo, jaut  ro, 
satraukuma un gaidu pilno gata-
vošanos Ziemsvētkiem, kā to pa -
rasti darīja Latvijā „miera laikos” – 
tēvs atnes eglīti no sniegotā meža, 
bērni to pušķo, mācās dzejoļus, 
cep piparkūkas, un svētku vakarā 
eglīte deg košām svecītēm, bērni 
saņem dāvaniņas no Ziemsvētku 
vecīša. Pēdējā lappuse rāda, kas 
tanī laikā notiek Latvijā – kaŗavīri 
tranšejā, eksplozijas, bumbas, šau -
tenes, kaŗš, un pāri visam neziņa 
par to, kas notiks. „Nevienai citai 
bērnu grāmatai pasaulē nav tik 
tumšas, bezcerīgas un briesmīgas 
beigas,” liecina grāmatas īpaš-
nieks un autores mazdēls Jānis 
Čakars. Jānis plāno pārpublicēt 
grāmatu un lūdza tālāku infor-
māciju par mākslinieku Alfredu 
Kalniņu. Ar Jāni var sazināties 
pēc adreses: chakarsj@gmail.com.

Citi stāsti un priekšmeti bija 
tikpat nozīmīgi. Andra Zvārgule 
nolasīja vēstuļu izvilkumus, ko 

bija braukusi visu ceļu no mājām 
Džūkstē līdz pat Mērbekas DP 
nometnei Vācijas angļu zonā. Kā 
rati ar zirgiem tika uz kuģa, – tas 
ir stāsts pats par sevi. 

Vairāki cilvēki atnesa vēsturis-
kus tautastērpu brunčus. Atstājot 
Latviju, kaŗa laikā Maijas Mednes 
mamma bija lietojusi sava tau-
tastērpa brunčus maisu vietā. 
Toties Intas Grundes mamma DP 
nometnē izaudusi brunčus no 
diegiem, ko viņa ieguvusi, izārdot 
no Latvijas līdzpaņemtu segu, kas 
piederējusi viņas vīramātei. Ed -
gars Dāle pastāstīja par skaisto 
kristalla trauciņu, ko no Latvijas 
izveda viņa vecmamma, pēc tam 
kad viņas vīru, trauciņa īpašnieku, 
komūnisti bija izsūtījuši uz Si  bi-
riju. Askolds Žagars atnesa lielu, 
no Latvijas līdzpaņemtu gleznu. 
Toties cirkus māksliniece Frīda 
Ādamsons parādīja klātesošiem 
sava vīra pulksteņa ķēdīti, kas 
gatavota no Latvijas monētām. 
Arī šodienas izceļotāji no Latvijas 
bija pārstāvēti ar Jolantas Mockas 
porcelāna tējas servīzi. Jolanta ser-

vos atrodas miljoniem personisko 
dokumentu no Otrā pasaules 
kaŗa laikiem. ITS labprāt atrod 
dokumentus un izdod to kopi jas, 
viņu tīmekļa adrese: www.its-
arolsen.org/ 

Sarīkojumu ievadīja illustrā ci-
jām bagāts Maijas Hinkles stās-
tījums power point formātā par 
mūzeju „Latvieši pasaulē” – tā mēr-
 ķiem, darbību, projektiem un tu -
vākā laika plāniem. Vairāk par 
mūzeju var uzzināt interneta 
vietnē www.lapamuzejs.lv, rak-
stot uz lapainfo@gmail.com, vai 
uz Facebook: latvians abroad – 
museum and research centre.  

Priekšmetu vērtētāju panelī pie -
dalījās ALA Latviešu mūzeja di  -
rektore Lilita Berga, bijušā LaPa 
mūzeja valdes priekšsēdētāja 
Maija Hinkle un bijušais LaPa 
valdes vicepriekšsēdis Ints Dzelz-
galvis. Vērtēšanu bagātināja mū -
zeju speciālista Pēteŗa Dajevska 
komentāri. Liels paldies Sandrai 
Milevskai par ideju – apvienot 
LaPa mūzeju ar populāro TV 
programmu  un Lailai Gensertei 

Mūzeja līdzstrādnieki ir gatavi 
aizvest LaPa „Roadshow” arī pie 
citām kopienām Ziemeļamerikā. 
Interesenti var sazināties ar M. 
Hinkli maijahinkle@verizon.net 
vai zvanot uz 607-273-1319. 

Maija Hinkle

nozīmīgus pasūtījumus cara ģi -
menei. Nokalpojis šai spiestuvei 
tieši 20 gadus un būdams īstens 
Latvijas patriots, nodibinoties 
neatkarīgai Latvijas valstij, Ri -
chards Zariņš atgriezās dzimtenē. 
Te viņš kļuva par Valsts papīru 
spiestuves direktoru un Latvijas 
Mākslas akadēmijas Grafikas mei-
 stardarbnīcas vadītāju, izaudzi-
nādams prāvu pulku lielisku 
latviešu grafiķu. 

Daudz uzmanības tika pievērsts 
mākslinieka daiļradei, parādot 
viņa izcilākos darbus un neaiz-
mirstot viņa devumu latviešu 
etnografijā.

Pati priecīgākā ziņa nāca priekš -
lasījuma beigās, kad uzzinājām, 
ka mazdēls Aivars Celmiņš laik-
rakstu Laiks un Brīvā Latvija 
redakcijas iedibinātajā serijā 
„Laika grāmata” gatavojas pub-
licēt Richarda Zariņa atmiņas, 
kuŗas viņš sarakstījis mūža bei-
gās, kad bija atstājis visus amatus. 
Tā tiks svinēta Richarda Zariņa 
145. dzimšanas diena.

Māris Brancis

Pirmā lappuse bērnu bilžu grāmatā „Priecīgus 
Ziemassvētkus”

Pēdējā lappuse bērnu bilžu grāmatā „Priecīgus 
Ziemassvētkus”

DP nometnē gatavota tautumeita Inta Grunde rāda savas mam-
mas bēgļu nometnē gatavotus 
tautas tērpu brunčus no 
izārdītas gultas segas diegiem
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Šī gada 6. oktobrī, vasarīgi siltā 
svētdienas rītā, pirms Pļaujas 
svētku dievkalpojuma, ap 40 Va -
šingtonas ev. lut. draudzes locek-
 ļu noklausījās Latvijas Univer-
sitātes Teoloģijas fakultātes de -
kāna, mācītāja Dr. Ralfa Kokina 
aicinājumu atbalstīt šo izglītības 
nozari Latvijā. Draudzīgs, ener-
ģisks, ar labi koptu runātāja balsi, 
Dr. Kokins uzsvēra teoloģiskās 
izglītības nozīmi – īpaši šajā 
vēstures brīdī, kad, kā viņš teica, 
latviešu tauta un Latvijas sa   bied-
rība draud atkal ieslīgt vecajās 
padomju laiku vērtībās un at  tie-
cībās. To veicina gan Austrumu 
kaimiņa mērķtiecīgā polītika 
Baltijā, gan arī latviešu tieksme 
saskatīt nākotni drūmās krāsās, 
liekot tiem kļūt vienaldzīgiem 
savas valodas, kultūras un garīgo 
vērtību saglabāšanā. Tāds ie  spaids 
rodas no pēdējo gadu polītis ka-
jiem notikumiem – no referen-
duma valodas jautājumā un paš-
valdību vēlēšanām. Šķiet, ka lat-
vieši vienkārši nolaiž rokas. Reizē 
ar vienaldzību nacionālajās lie-
tās, šķobās arī pārliecība par 
ētiskajām vērtībām: sabiedrībā 
zūd godīguma izjūta, pieaug 

LATVIJAS TEOLOGU TRAUKSMES ZVANS
alkoholisms un vardarbība.

„Pret šīm parādībām ir jācīnās, 
tās nemainīsies pašas. Ir jāpalīdz 
latviešu tautai atgūt pašapziņu!” 
teica Dr. Kokins. Viņš uzsvēra 
kristīgās baznīcas un labi saga -
tavotu teologu lomu šajā cīņā: 
„LU Teoloģijas fakultāte šeit sa -
skata savu misiju – palīdzēt Lat -
vijai garīgi atveseļoties,” viņš tei  ca, 
norādot, ka tā dod humanitāru 
izglītību jauniem cilvēkiem, kuŗi 
būs ne tik vien mācītāji, bet arī 
skolotāji un tautas garīgo vērtību 
sargātāji.

Bet, šķiet, to nesaprot Latvijas 
izglītības polītikas veidotāji, kas 
humanitārām zinātnēm piešķiŗ 
aizvien mazāk līdzekļu. Īpaši ap -
draudēta esot Teoloģijas fakul -
tāte, kas no Latvijas Universitātes 
13 fakultātēm ir vismazākā – ar 
14 mācībspēkiem un 130 studen-
tiem. Ja financējums neuzlabo-
sies, tad tā varētu būt spiesta 
darbību izbeigt. 

Lai kaut ko darītu lietas labā, 
Dr. Kokins, kopā ar LU docentu, 
mācītāju Dr. Juri Cālīti kopš 4. 
oktobŗa apciemo latviešu centrus 
ASV un Kanadā, īpaši griežoties 
pie draudzēm ar aicinājumu at  -

balstīt LU Teoloģijas fakultāti. Kā 
labu paraugu šādam atbalstam 
Dr. Kokins minēja jau pastāvošo 
Latvijas Universitātes Fondu, kas 
ar mecenātu ziedotām stipen di-
jām atbalsta izcilus, bet trūcīgus 
studentus. Mecenātu stipendiju 

Dr. Kokins lūdz tautiešus ārze-
mēs, kam rūp teoloģiskās izglī tī-
bas saglabāšana Latvijā, padomāt, 
kā viņi varētu pielikt roku arī šim 
mērķim, vai nu ar tiešu ziedoju-
mu, testamentāru novēlējumu, 
vai arī kļūstot par LU mecenā-

pats populārākais: kāpēc Latvijas 
luteriskā baznīca neļauj ordinēt 
sievietes? Dr. Kokins paskaidroja, 
ka Jaunajā Derībā neesot nekā 
tāda, kas to aizliegtu, un lika no -
prast, ka šobrīd uz šo jautājumu 
spēj atbildēt vienīgi baznīcas 
archibīskaps Jānis Vanags. Taču 
ar laiku „veselīgas pārmaiņas” 
baznīcā būšot neizbēgamas.

Rīta turpinājumā Dr. Kokins 
sprediķoja Vašingtonas draudzes 
dievkalpojumā, par svētrunas 
temu izmantodams Pāvila mudi-
nājumu filipiešiem: ”Priecājieties 
iekš tā Kunga vienmēr!” Pāvils, kas 
šos vārdus esot rakstījis no cietu-
ma, mudina senos kristiešus būt 
gaišiem, laipniem un draudzīgiem 
savstarpējās attiecībās, kaut arī 
grūtos un nedrošos apstākļos. 
Mūžīga zūdīšanās un sūdzēšanās 
cilvēkus paralizē un neļauj rīko-
ties. „Prieks ir galvenā ticības ap   -
liecības forma,” teica runātājs.

Mācītāji Kokins un Cālītis vie-
sosies latviešu draudzēs ASV un 
Kanadā līdz 20. oktobrim. Viņu 
ceļojumu financiāli atbalsta Lat-
vijas Universitātes Fonds.

Vilnis Baumanis

LU Teologijas fakultates dekāns, mācītājs Dr. theol. Ralfs Kokins
programmas LU Fonda paspārnē 
ir nesušas labus augļus un, cerams, 
ka labvēļi turpinās tās atbalstīt. 
Taču šīs programmas vien nespēj 
glābt Teoloģijas fakultāti. Tāpēc 

tiem. Viņš apliecināja, ka tas būs 
vērtīgs ieguldījums visas latviešu 
sabiedrības labā.

Kad nāca kārta jautājumiem, 
tad tūlīt no klātesošiem atskanēja 

Šo sarīkojumu virkni ievadīja 
Grandrapidu Daugavas Vanagi 
š. g. 7. septembrī vietējās Lat-
viešu luterāņu draudzes īpa-
šumā, nosaucot to par Bērtuļa 
tirgu. Sarīkojuma ievadā, at  zī-
mējot Rūdolfa Blaumaņa 150 
gadu jubileju, Olga Jansons un 
Sams Knochs nolasīja viņa lugu 
Paradīzē bez čūskas. Rīkotāji 
da  lībniekus cienāja ar garšīgām 
pusdienām. Visiem bija iespēja 
iegādāties gardumus pie maizes 
galda, izbaudīt Jautrā Oda at -
spirdzinājumus un izmēģināt 
savu laimi mantu loterijā. Sa -
rīkojums notika ārā. Laiks bija 
silts un saulains.

22. septembrī Latviešu bied-
rība aicināja visus, pēc Latvijas 
lauku rudens tradicijas, uz 
Pļaujas svētkiem ar plašāku 
programmu, ko bija sagatavo-
jusi Biedrības sarīkojumu daļas 
vadītāja Rūta Puriņa. Sarī ko-
jumu ievadīja kā parasti ar 
lūgšanas vārdiem Biedrības 
priekšniece Līga Gonzalesa. Se -
koja mūzikālie priekšnesumi: 
Ērikas Heinzes flautas solo ar 
Māras Zirnes klavieŗu pavadī-
jumu. Rūta Puriņa dalījās ar 
klātesošiem savos iespaidos par  
Latvijas ceļojumu, kuŗā viņa 
aizveda uz Latviju apbedišanai 
sava vīra Pēteŗa pelnu urnu. To 
apbedīja viņa dzimtas kapos 
Valmierā vietejais luterāņu mā -
cītājs, pie kapa plīvojot Latvijas 
karogam. Savā Latvijas brau-
cienā viņa satika vairākus ār -
zemju latviešus, kas pārcēlušies 
uz dzīvi Latvijā un ar to ir ļoti 
apmierināti. Ivars Petrovskis 
referēja par Latviešu sabiedrību 
šodien, viņš ar saviem iespai-
diem ir piedalījies arī latviešu 
organizāciju konferencēs. Mū -
zikālos priekšnesumus noslēdza 
vietējais dziedātāju ansamblis: 
Nellija Barkāns, Vija Bowles, 
Līga Gonzalesa, Ivars Petrovskis 
un Jānis Rikāns, nodziedot vai-
rākas populāras dziesmas: „Nāk 

Rudens bazāru dienas Grandrapidos
rudentiņis”, „Dzeltenie bērzi”, 
„Virši zili, virši sārti” un „Tik un 
tā”. Klavieŗu pavadījumu spēlēja 
Vija Bowles. Bija laba publikas 
atsaucība. Sarīkojumu noslēdza 
siltas pusdienas un mantu lo -
terija.

6. oktobrī bazārs bija Latviešu 
luterāņu draudzē. To ievadīja ar 
izjustiem lūgšanas vārdiem 
drau dzes mācītāja Ilze Larsena. 
Draudzes dāmu komitejas 
priekšniece un šī sarīkojuma 
rīkotāja Ilze Runka sveica visus 
klātesošos. Pie sevis aicināja 
loterijas laimes rats, lai katrs iz -
mēģinātu savu laimi no bagā-

un bagātīgu maizes, cepumu 
galdu. Neiztrūka arī latviešu 
tortes. Viesus sveica Lūcija Sāl-
zem niece. Anna Dauksts skan-
dēja dzejoli par rudeni. Drau-
dzes administrātors Zigfrids 
Zadvinskis pateicās visiem, it 
sevišķi luterāņu draugiem par šī 
bazāra atbalstīšanu, uzaicinot 
kopīgi nodziedāt Daugav’ abas 
malas. Pirms maltītes lūgšanas 
vārdus teica Latviešu katoļu drau-
dzes pakistāniešu izcelsmes 
prie steris Ayub Nasar, vietējās ka  -
toļu St. Marys slimnīcas ka  pe-
lāns. Pēc maltītes sekoja lo  terija 
ar ļoti bagātu laimestu klāstu. 

Salas baznīcā svētdien, 6. ok -
tobrī, kā katru gadu tika svinēti 
tradicionālie Pļaujas svētki. Rīts 
sākās ar mācītāja Laŗa Saliņa 
dievkalpojumu. Pēc tam sekoja 
Ņudžersijas viesa Mārtiņa Pu -
teņa referāts par latviešu tau -
tasdziesmu nepazīs-
tamu vārdu vai svešās 
jēgas īsto tulkojumu. 
No jaunības mēs 
esam dziedājuši tau-
tasdziesmas, visus 
vār dus zinot no gal-
vas. Bet dziedot mēs 
bieži īsti nesapratām, 
par ko ir runa. Paras-
 ti jaunā un vidējā 
paaudze vienkārši pie-
ņēma, ka mūsu va -
lodas zināšanas ir šau-
rākas nekā vecākai paaudzei; un 
lielu vērību nepievērsām tekstam 
un turpinājām dziedāt tāpat.

Savā referātā „Teici, teici valo-
diņa – pārrunas par latviešu 
dziesmu vārdiem” Mārtiņš Pu -
tenis apskatīja tautasdziesmas 
no vairākām kategorijām un 
pārsteidza publiku ar īsto fražu 
nozīmi. Daži piemēri:

Kalnā kāpu lūkotiesi,
Kas aŗ manu tēvu zemi.
Vai aŗ krievi vai vācieši,
Vai irbītes purināja?
Ne aŗ krievi, ne vācieši –
Visi mani bāleliņi.
Šo dziesmu bieži dzied 2 x 2 

nometnēs. Lielais vairums klāt-
esošo domāja, ka, no kalna lū  -
kojoties, dziedātāji skatās, vai ir 
krievi vai vācu okupanti tālumā, 
vai pamesti lauki – tomēr tā -
lumā mūsejie. Īstenībā vārds 
„ar” šajā gadījumā nozīmē „art”, 
ar mīksto „ŗ”. Dziedātāji skatās, 
vai laukus apsaimnieko krievi 
vai vācieši, bet redz, ka joprojām 
tie ir latvieši paši.

Otrs piemērs bija tautas dziesma: 
„Ķēvīt, mana svilpas tīte”. Jaunie 

Pļaujas svētki Ņujorkas 
Salas baznīcā

nezina, kas ir ķēvīte, ne kas ir 
svilpastīte. Ķēvīte, iz   rādās, ir sie-
 viešu dzimuma zirgs, bet „svilp-
astīte” nozīmē modīga jauna 
sieviete, kuŗai patīk pucēties. 

Pēc tam, sabiedriskais darbi-
nieks Jānis Students no Prie dai nes 

Latviešu biedrības Pļaujas svētku programmas dalībnieki: no 
kreisās: Māra Zirnis, Vija Bowles, Ivars Petrovskis, Ērika Heinze, 
Jānis Rikāns, Rūta Puriņa, Nellija Barkāns un Līga Gonzalesa

tīgā laimestu klāsta. Pie mal tī-
tes galda pāris stundu aizritēja 
sadraudzīgās pārrunās.

13. oktobrī grandrapidieši, 
katoļi un luterāņi pulcējās Ka -
toļu draudzes bazārā, kas notika 
Latviešu biedrības telpās pie ļoti 
skaisti izdekorētiem galdiem. 
Draudzes dāmu komitejas priekš-
niece Lūcija Sālzemniece, šī sa -
rīkojuma atbildīgā rīkotāja ar 
komitejas dāmām un savu dēlu 
Peteri, profesionālu pavāru, bija 
sagatavojusi lielisku maltīti ar 
galveno ēdienu Shepperds pie 

Rudens bazārus noslēgs 
Grand rapidu latviešu pensio-
nāri sestdien, 26. oktobrī plkst. 
3:00 pēcpusdienā Latviešu bied-
rības namā. Tāpat kā pagājušos 
gados, šo sarīkojumu kuplinās 
Latviešu ciema pie Gaŗezera 
koris Ciema Balsis, Baibas Dum-
pes vadībā. Koŗa priekšniece – 
Gaida Veidemane. Pensionāri 
ielūdz visus uz šo sarīkojumu, 
cerot uz kuplu apmeklētāju 
skaitu. 

Z. Zadvinskis

Loterijas grozi
spēlēja akordeonu un visi kopā 
dziedājām  šīs pašas tautasdziesmas.

Sekoja Dāmu komitejas saga-
tavotās garšīgās pusdienas: stro-
ganovs, pupiņas, kartupelīši un 
pēc tam pašcepta citronu torte, 
mokka torte, ābolmaizītes lat-
viešu stilā, biezpienmaizītes un 
vēl daudz kas cits.

Dāmas bija sagatavojušas iz  -
lozei bagātīgus pārtikas grozus, 
pilnus ar latviešu spēkbarību: 
rupjmaize, dzeltenmaize, pīrā-
dziņi, jāņusiers, galerts un Lai-
mas šokolādes. Bija desmit tādi 
grozi, un visi labprāt pirka lote-
rejas biļetes,lai laimētu šos lat-
viskos gardumus. Vislaimīgākie 
tomēr bija Vēra Grinvalde un es 
pats, jo mums abiem laimējās 
divi grozi un pēc tam daudz 
draugu. Dalījāmies ar citiem, lai 
tiem arī mājās būtu šie  kulinārie 
gardumi. 

Diena beidzās ar bagātiem pār -
dzīvojumiem, jaunām zināša nām, 
kopā nodziedātām dziesmiņām un 
vēl mājās groziņi pilni ar labumiem.

Ēriks Niedrītis, MD
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Pirmajā rindā no kreisās: Aija Mazsīle, Tija Kārkle, Ilze Pētersone. Otrā rindā no kreisās: Renāte 
Kenney, priekšsēde Kristīna Sīmane-Laimiņa, Astrīda Ezergaile, Brigita Rumpēters

Latviešu Fonda gada sapulce 
un NNN (nedēļas nogale nā  kot-
nei) 2013. g. notika Toronto, 28.
un 29. septembrī. Esam savas 
vēstures un pagātnes pētīšanas 
laikmetā. LF ir atbalstījis vairākus 
tādus projektus par latviešu gai-
tām pasaulē. Liekas svarīgi pre-
cīzēt gadu, jo, skatoties uz veciem 
paziņojumiem, ir ļoti grūti pa -
teikt kad kas ir noticis, ja rakstīts 
tikai „šogad”.

Arvien paturot prātā savu ga -
lamērķi – atbalstīt latviešu kul-
tūru un izglītību, padome aktīvi 
strādā, lai paturētu LF dzīvot-
spējīgu, un tam vajadzīgs ikdie-
nas darbs: jāpavairo biedru skaits, 
jāpavairo ienākumi un jāpaceļ 
LF atpazīstamība. Kaut gan tas 
notiek lēni, darītājiem ir zināms 
gandarījums. Uz Kristīnas Sīma-
nes-Laimiņas LF informācijas 
pēcpusdienu ASV bija ieradušies 
kādi 50 ALJAs jaunieši. Tija 
Kārkle uztur LF mājas lapu, strā-
 dā Facebook ar Latviešu fonda 
600 draugiem un sazinās ar 
katru, kam ir jautājumi par LF. 
Pēc gada pārtraukuma viņa ir 
atkal ievēlēta LF padomē un uz -
ņemsies kasieres pienākumus. 
Paplašinot LF demokratisko tra-
diciju (dalībniekiem balsot par 
projektiem), tagad mājas lapā da -
lībnieki var iepazīties un iz  teik-
ties par iesūtītiem projektiem. 
Ieteikumus padome izskata pirms 
pieņem lēmumus. Arvien vairāk 
jārēķinās ar dzīvi divās kultūrās 
un valodās. Ilze Pētersone ir pār-
tulkojusi dokumentus angliski, 
un protokoli tagad ir abās valo-
dās. LF uz vienu gadu dāvina da -
lībnieka tiesības jaunietim, kuŗš 
beidz latviešu vidusskolu šajā 
kontinentā. Pēc tam jaunais cil-
vēks var pats turpināt uzturēt 
savu dalībnieka statusu. Fondam 
ir 7 jauni dalībnieki, tas vairo 
nepieciešamību apmierināt da -

Šogad Toronto

Ērģelnieces satiekas, atskatās un iecer nākotni

žādu paaudžu intereses. Uz LF 
pilnsapulci Filadelfijā 2012. gadā 
bija ieradušies 23 dalībnieki, kas 
kopā ar pilnvarām pārstāvēja 111; 
Toronto 2013. gadā bija ieradušies 
25, kopā ar pilnvarām pārstāvot 
147. Par projektiem 2013. gadā 
balsoja 220 dalībnieki, kas ir vai-
 rāk nekā 2012. gadā, bet ir tikai 

tie nespēj nokārtot nepieciešamās 
saistības ar LF. Šogad nāk klāt vēl 
trīs lielie projekti – Trio koncert-
turneja Ziemeļamerikā, 1941. ga -
da deportāciju vagons Okupācijas 
mūzejam un latviešu valodas 
gramatika (vārdu locīšana) App. 
Tie visi saņēma pilnu pieprasīto 
summu, un nepilnu pieprasījumu 

mu izvēlēsies vēlāk.
Kultūras programmā bija Iman ta 

Ziedoņa daudzinājums, ko vadīja 
Anita Liepiņa. Viņš ir bijis To -
ronto un savu dzeju lasījis divas 
reizes – 1977. gadā, braucot ar 
PSRS tūristu grupu, un otro reizi 
kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Kan-
tāni uz Matīsu ģimenes privātu 

jumiem 1983. gadā, un 1979. ga  da 
dokumentāla filma, paša Ziedoņa 
ierunāta autobiografija. 

29. septembrī  apskatījām arī 
klipus no trim LF atbalstītajiem 
projektiem.

Trīs epizodi no dokumentālas 
filmas, ko Brazīlijas latviešu 
drau gu biedrība sadarbībā ar 
Latvieši pasaulē – mūzejs un pēt-
niecības centrs uzņem par kolo-
nijas „Vārpa” izveidošanu Bra zī-
lijas mūžamežā. Filmas pirmiz-
rāde paredzēta 2014. gadā Rīgā. 

No Māras Pelēces projekta 
Trimda dimd – ar ieceri veidot 
īsfilmas, katru 10 minūšu gaŗu-
mā,  kuŗas tad raidīs tīmeklī, – 
skatāmas bija sarunas ar mūzi-
ķiem Gati Gaujenieku, Arnoldu 
Kārkli, Vilni Baumani un dze-
jnieku Juri Kronbergu. 

Mikus Meirāns bija atsūtījis 
intervijas ar Atmodas laika jau-
niešiem, kas izsakās par tā laika 
pārmaiņām savā dzīvē. Par savu 
filmu viņš saka: „Galvenā sprie-
dze veidojas no filmas veidotāju 
filmas izpētes nobeigumā izvir zī-
  tās tezes, proti, Atmodas laiks ra  -
dikāli ietekmēja tā laika pus  au džu 
nenobriedušo psīchi un strauji 
korriģēja dzīves uzskatus ...” 

Nobeigumā vēl redzējām Nor-
berta Klaucēna atbalstītu filmu 
„Gājiens ar krokodilu”. Krokodila 
skulptūru ved pa Kurzemi uz Ar -
vīda Blūmentāla dzimtajām mā  jām. 
Pats Arvīds Austrālijā pazīstams 
kā krokodilu mednieks. Imanta 
Ziedoņa scēnarijs ir skats uz lat-
viešu likteņiem Latvijā, pasaulē 
un dzīvi Kurzemē 1995. gadā. 

Gribu pieminēt Kristīnas Sīma-
nes-Laimiņas veidoto reklāmu – 
uz Toronto pilsētas silueta trīs 
lielās, pazīstamās gurķu burkas ar 
NNN, kas redzami savieno Ka  na -
das Latviešu centru ar Toronto 
pilsētu. 

Anita Liepiņa

puse no balsstiesīgajiem. Vēl viens 
darba lauks – pacelt interesi par 
LF jau esošajos dalībniekos. Ieprie-
cinošs bija ieguldījumu lietvedes 
Brigitas Rumpēteres, ziņojums, 
ka LF vērtība pēdējā gadā pavai-
rojusies par apm. $30 000. Aija 
Mazsīle seko gan lielo, gan mazo 
projektu izpildei, kas saņēmuši 
LF atbalstu. Kopš 2006. gada vēl 
aktīvi/nepabeigti ir 20 projekti. 
Viņa arī brīdina projektu izpil-
dītājus, ka projekts tiks slēgts, ja 

saņēma Dzintras Gekas pieteiktā 
dokumentālā filma Dieva putniņi 
(trimdas bērnu likteņi). No jauna 
padomē ir ievēlēta Astrīda Ezer-
gaile, sekretāre. 

Nākamā gada projektu atbal-
stam piešķiramā summa tika no -
teikta $30 000. Mazajiem projek-
tiem, ko piešķiŗ padome, – $10 000, 
lielajiem projektiem, par kuŗiem 
balso visi LF dalībnieki, – $20 000. 
Nākamā gada sapulce un NNN 
paredzēta Mineapolē, bet datu-

Augusta mēneša pēdējās dienās 
Bostonas pievārtē un Jaunhem šī  -
ras kalnos noritēja nozīmīgs sa   iets 
ar trīs izcilu ērģelnieču Ingridas 
Gutbergas, Anitas Gai des un Vijas 
Kluchert un viņu dzīvesdraugu 
Ivara un Rolfa piedalīšanos. Tur-
klāt pašas neva rēdamas būt klāt, 
savus atzinumus un ieteikumus 
pārrunām bija iesūtījušas LEĢA 
valdes lo  cekles Dace Aperāne un 
Māra Laķis no Ņujorkas. 

Ierosinājums šim saietam radās 
sekmīgo 14. Ērģeļu dienu laikā šī 
gada aprīļa sākumā Filadelfijā. Tur 
izskanēja doma par drīzu at  kal tik  -
šanos, negaidot uz vēl neno  spraus-
tām nākošām Ērģeļu die nām, lai 
dalītos nesen piedzīvotajā un ska tī-
 tos uz priekšu, kā arī koptu sa   drau-
dzību, kas veidojusies ilgga dīgā 
profesionālā ērģeļ mākslas spod-
rināšanā un perso niskā tuvībā. 

Šis saiets noritēja viesmīlīgās 
LEĢA vienīgās priekšnieces pia-
nistes-ērģelnieces Dr. Ingridas 
Gutbergas dzīvesvietā pie Bos to-
nas, čalojošas upītes krastos, bet 
otrā dienā skaistā pavisam jaunā 
ģimenes guļbaļķu mājā kalnos. 
Praktiskās rūpes bija uzņēmusies 
Ingrida kopā ar meitu advokāti 
Ēriku. Paldies par sagādātiem 
jaukiem brīžiem!

Dalījāmies atmiņās, pilsētā, 
kur 1980. gadā notika pašas pir-
mās Ērģeļu dienas. To  ierosinātājs 
toreiz bija PBLA un ALA kultūras 
fonda priekšsēdis Ludvigs Reiters.

Pirms 33 gadiem, tā bija iedro-
šināšanās rīkot Ērģeļu dienas lat-
viešu ērģelnieku izpildījumā, 
kuŗi lielā mērā atskaņoja latviešu 
komponistu ērģeļmūziku. Taču tas 
labi izdevās un bija sākums kaut kam 
ilggadīgam un nozīmīgi lielam.

Pa šiem gadiem Ērģeļu dienas 
notikušas 14 reizes: bez jau mi -
nē tās Bostonas, arī Toronto (4 rei  -
zes), Filadelfijā (2 reizes), Čikagā, 
Ņujorkā (3 reizes), Klīvlandē un 
Otavā. Paldies visiem rīkotājiem 
un izpildītājiem!

Filadelfijā Ērģeļu dienu laikā 
1985. gadā nodibinājās Latviešu 
Ērģelnieku ģilde Amerikā ar no -
lūku apzināt, pulcināt, atbalstīt 
draudžu un citus latviešu ērģel-
niekus Ērģeļu dienās un starp tām 
Amerikā un arī Latvijā; sniegt at -
balstu ērģelniekiem ar stipen di-
jām un ieteikumiem, un ar ērģeļu 
nošu sagādi; veicināt ērģeļmū-
zikas jaunradi caur pasūtījumiem 
un komponistu atbalstīšanu; kā 
arī sniegt atbalstu jaunām vai 
restaurētām ērģelēm Latvijā. Tas 
viss, iespēju robežās, ticis veikts, 

lai gan līdzekļu trūkums ierobe-
žojis atbalstu apmērus. Ērģeļu 
die  nas saistījušas arī citus izcilus 
mūziķus, referentus un semināru 
vadītājus, jo LEĢA savā saimē 
aicinājusi un aicina ikvienu lat-
viešu garīgās mūzikas cienītāju 
un atbalstītāju.

Šajā mini-saietā, kad satikās 
daudzu Ērģeļu dienu rīkotāji, 
bija iespēja izcilāt gadu tecējumā 
gūtās kopīgās mākslinieču un 
rīkotāju atmiņas, novērtēt paš-
reizējo stāvokli un iespējas, kā arī 
kopīgi kaldināt nākotnes ieceres. 

Ar pateicību un gandarījumu 
tika atsaukts atmiņā nesenajās 
14. Ērģeļu dienās Filadelfijā pie-
dzīvotais. Tas bija augstvērtīgs 
gan mākslinieciski, gan organi-
zātoriski, pateicoties sirsnīgajai un 
čaklajai Rīcības komitejai Māras 
Bukas vadībā. Māksliniecisko 
daļu pārraudzīja komponiste – 
„impresario” Dace Aperāne. Šķiet, 
ka visiem patika formāts, kas bija 
šajās Ērģeļu dienās ar lekciju un 
koncertu dažādību. Sevišķs mū -
zikāls pienesums bija Latvijas 
mākslinieku –  saksofonista Arta 
Sīmaņa un ērģelnieces Kristīnes 
Adamaites līdzdalība. Par to visu 
parādījusies gaŗāka Daces Ape-
rānes apcere laikraksta Laiks 

slejās maija vidū.
Lai vēlreiz ar pateicību tiek pie-

 minēti visi Ērģeļu dienu iz  pil dī-
tāji – ērģelnieki un citi mū  ziķi, kā 
arī Rīcības komiteja ar daudziem 
palīgiem; tāpat visi apmek lētāji 
un dāsno ziedojumu devēji šo 
Ērģeļu dienu atbalstam: LEĢA, 
Latviskā mantojuma fonds Bos-
tonā, ALA kultūras fonds, Fila del-
fijas latviešu orga nizāciju padome, 
LELBA, LELBA Austrumu apga-
bals, Filadelfijas latviešu skola, 
Latviešu Ērģelnieku ģilde Kanadā, 
Latviešu kultūras biedrība TILTS, 
un Latvijas kul tūrkapitāla fonds, 
kā arī atsevišķie atbalstītāji vai 
aktīvie dalībnieki, kas dāvāja 
savus ziedojumus, lai būtu klāt. 

Bostonas saietā atzina –  kamēr 
šīs Ērģeļu dienas vēl svaigā at  mi ņā, 
ir vēlami ieteikumi par nākama-
jām. 15. Ērģeļu dienas varētu 
no  tikt Toronto, Kanadā vai kādā 
ASV pilsētā. Tas drīz vien ir 
jāizlemj, kā arī laiks, kad tās 
varētu rīkot nākošo divu gadu 
laikā. Tiek lūgti ierosinājumi vai 
pieteikumi, rakstot LEĢA priekš-
niecei Dr. 

Ingridai Gutbergai – 45 Drab-
bington Way, Weston, MA 02493. 
Tālr. 781-899-2730.

Ingi.gutberg@gmail.com 

Tika runāts arī par LEĢA 
darbības aktīvizēšanu, iesaistot 
gan ērģelniekus/ces, gan citus 
garīgās mūzikas izpildītājus, cie-
nītājus un draudzes. Pēdējos ga -
dos sadarbības saites ir atslābušas, 
dalības maksas nav saņemtas. 
Līdz ar to ir pietrūkuši līdzekļi 
aktīvākas darbības un atbal stī ša-
nas uzturēšanai. Tas sācies kā  du 
laiku atpakaļ, īpaši pēc abu čaklo 
darbinieku Ārijas un Toma Šulcu 
(no Filadelfijas) aiziešanas mū -
žībā. Līdzšinējie un jauni dalīb-
nieki- atbalstītāji tiek lūgti atjau-
not savas saitības, gan individuāli, 
gan draudzes vai to nozares. Paš-
laik iestāvējušies parādi tiek 
dzēsti, tā cerot aktīvizēt visus 
ieinteresētos.

Tuvākā laikā biedrzine-kasiere 
Māra Laķe izsūtīs aicinājumus-
atgādinājumus uz pieejamām ad   -
resēm, lūdzot arī gada dalības 
maksas: $20 individuāli vai $50- 
no draudzēm un organizācijām. 
Kā teikuši ķīnieši: krize nenozīmē 
tikai krizi, bet arī jaunas iespējas.

Šī tikšanās vasaras izskaņā Bos-
tonas pievārtē un pēc tam kalnos 
bija skaista un nozīmīga. Patei-
cībā par bijušo – ar nākotnē 
vērstu skatu. 

Ivars Gaide

izsaukumu 1983. gadā. Ziedoņu 
uzaicinātāja un namamāte Ināra 
Matīsa dalījās savos iespaidos un 
atmiņās. Lilita Tannis lasīja dzeju, 
kas bija rakstīta pēc Latvijas brī -
vības atgūšanas, un Voldemārs 
Gulēns stāstīja savus novēroju-
mus. Baiba Rubesa bija atsūtījusi 
aprakstu par to, kā tapa Toronto 
literāta Barry Callaghan tulko-
jums Imanta Ziedoņa dzejai ar 
nosaukumu Flowers of Ice. Bija 
klipi no Imanta un Ausmas lasī-
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(Turpinājums 10. lpp.)

Briselē prezentē Rīgu par 
Eiropas kultūras galvaspilsētu
Eiropas Parlamenta Baltijas ce  ļa 

gaitenī 15. oktobrī ar krāšņu vo  -
kālās grupas Latvian Voices priekš-
  nesumu tika atklāta Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas veidotā iz -
stāde “Jūgendstila Rīga”. Sarīko-
jums tapis pēc Eiropas Parlamen-
ta deputātes Ineses Vaideres ini-
ciātīvas sadarbībā ar nodibi nā -
jumu “Rīga 2014” un ar Latvijas 
vēstniecības Beļģijā atbalstu, - 
Lat vijai tuvās skaņās un rakstu-
rīgās garšās iepazīstina ar galvas-
pilsētu Rīgu.

Gaitenis Eiropas parlamenta ēkā

***
Koalicija vienojusies pieņemt 

valsts 2014. gada budžetu
Valdības koalicija 10. oktobrī 

pa  nākusi vienošanos termiņuz-
tu rēšanās atļauju jautājumā un 
vienojusies par valsts 2014. gada 
budžeta pieņemšanu. Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis 
sa  cīja, ka koalicija vienojusies gan 
par atsevišķiem jautājumiem nā -
kamā gada budžetā, gan par bu -
džetu kopumā. Arī uz otro lasīju-
mu priekšlikumus budžeta pro-
jektam valdošās partijas iesniegs 
tikai koordinēti un pēc vienprā-
tības principa.

***
Andris Bērziņš un 

Dace Seisuma aktrises 
Čulpanas Hamatovas 
mūzikālā monoizrādē  

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš ar dzīvesbiedri Daci Seisu-
mu apmeklēja izcilās krievu ak  -
tris es Čulpanas Hamatovas mūzi-
kālo monoizrādi „Stunda, kad 
ieej dvēselē kā rokās”, kā arī pie-
ņemšanu pēc koncerta. Daļa lī -
dzekļu no izrādes biļešu pār do-
šanas sadarbībā ar Pēteŗa Avena 
labdarības fondu “Paaudze” tiek 
no  virzīti Bērnu slimnīcas Onko-
lo ģijas nodaļas remontam.

Čulpana Hamatova ir viena no  
sla venākajām un visvairāk pie-
pra sītajām jaunajām aktrisēm 
mūs dienu Krievijā. Pēdējā laikā 
viņas vārds aizvien biežāk saistīts 
ar labdarības sarīkojumiem. Lab-
darības akcijas patronese Dace 
Seisuma sacīja: “Esmu gandarīta, 
ka jautājums par palīdzības un 
atbalsta sniegšanu smagi slimiem 
bērniem kļūst aizvien aktuālāks 
ne tikai valsts, bet arī sabiedrisko 
organizāciju un privātpersonu lī -
menī. Jūtos ļoti aizkustināta, ka 
talantīgā aktrise Čulpana Hama-
tova ar sava speciāli radītā fonda 

atbalstu palīdz ne tikai Krievijas 
mazajiem haimatoonkoloģijas 
pacientiem, bet, uzstājoties Rīgā, 
rod iespēju palīdzēt arī Latvijas 
mazajiem sirdzējiem.”

***
Pirmais vēstnieks 

Irakā un Irānā
Latvijas Valsts prezidents And ris 

Bērziņš svinīgā ceremonijā Meln-
galvju namā pasniedza akre ditā-
cijas vēstules Latvijas ārkārtējam 
un pilnvarotajam vēstniekam Ira-
kas Republikā un Irānas Islāma 
Re  publikā Atim Sjanītim (attēlā).

Šobrīd dialogs ar Irānu ir viena 
no mūsdienu starptautiskās polī-
tikas prioritātēm, un Latvija - to -
pošā ES Padomes prezidējošā 
vals ts 2015. gadā - saredz nepie-
cie šamību kļūt par aktīvāku 
starp  tautiskā dialoga daļu. Pakā-
penisku attīstību uzrāda arī eko-
nomiskie indikātori, kas aplie ci-
na  pieaugošu Latvijas uzņēmēju 
interesi par eksporta iespējām uz 
Tuvo Austrumu valstīm.

Pēdējos gados ir veiksmīgi at -
tīs tījusies Latvijas sadarbība ar 
Ira kas Republiku, tostarp ar Zie-
meļirakas Kurdistānas autono -
mo reģionu. Latvijas uzņēmēji 
jau sniedz konsultācijas vides 
jau tājumos, kā arī pamazām pie-
aug citu Latvijas uzņēmēju inte-
rese par preču un pakalpojumu 
eksportu. Latvijas puses centie-
nus attīstīt sadarbību nākotnē 
papildus stiprinās ES un Irakas 
Republikas Partneŗattiecību un 
sa  darbības nolīgums (EU – Iraq 
Part nership and Cooperation 
Agre    ement), kas atrodas ratifikā-
cijas procesā.

Pirmais Latvijas vēstnieks Ira -
kā un Irānā Atis Sjanītis  rezidēs 
Ankarā (Turcijā).

***
Baltijas un Beniluksa valstu 

kopīgs paziņojums pēc ārlietu 
ministru sanāksmes Rīgā 

Tradicionālajā gadskārtējā Bal-
tijas un Beniluksa valstu ārlie tu 
ministru  sanāksmē ministri ap -
sprieda virzību uz Austrumu 
part nerības samitu (galotņu ap -
spriedi) Viļņā novembrī. Viņi 
pau da atbalstu vērienīgajai die-
naskārtībai, ko sekmē Austrumu 
partnerība. Ministri arī pārru - 
nā ja Eiropas dienaskārtības ak -
tuā litātes, tostarp Eiropas Savie-
nības nākotni, un dažus no šo brīd 
ne  at liekamiem starptautis kiem 
prob  lēmjautājumiem - Sī  ri ja, Tu -
vo Austrumu miera process un 
Ēģipte.

Ministri tikās arī ar Moldovas 
premjērministra vietnieci, ārlietu 
un Eiropas integrācijas ministri 
Natāliju Germani  un atzinīgi no -
vērtēja nepieciešamās iekšējās 
re formas, ko Moldova līdz šim 
veiks mīgi īstenojusi. 

***
Ārvalstu pārstāvību konsuli 

tiekas ar Konsulārā 
departamenta vadību

Ārlietu ministrijā notika Lat-
vijā akreditēto ārvalstu pārstāvī-
bu konsulāro amatpersonu un 
ār  valstu goda konsulu tikšanās ar 
Ārlietu ministrijas Konsulārā 
de partamenta un Pilsonības un 
mig rācijas lietu pārvaldes pār -
stāvjiem.

Tikšanās laikā Ārlietu minis- 
t rijas pārstāvji sniedza informā -
ciju par Konsulārā departamen -
ta darbu, tā plānotajām aktīvi - 
tā tēm un statistikas rādītājiem 
kon sulāro pakalpojumu un 
sniegtās konsulārās palīdzības 
jomā. Savukārt Pilsonības un mig-
 -rācijas lietu pārvaldes pārstāvji 
iepazīstināja ārvalstu konsulus     
ar grozījumiem Pilsonības liku-
mā un ar ārvalstnieku uzturēša-
nās reģistrācijas kārtību Latvijā. 
Tikšanās norisē piedalījās Apvie-
notās Karalistes, Grieķijas, Igau-
nijas, Izraēlas, Slovakijas, Šveices, 
Polijas, Spānijas, Somijas, Lietu vas, 
Vācijas, Zviedrijas, ASV, Gru zijas, 
Baltkrievijas, Francijas, Ungārijas 
un Meksikas amatpersonas.

***
Eiro ieviešana - Latvijas 
brīvības apliecinājums

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs divpusējā vizītē uzņē-
ma Nīderlandes Karalistes ārlietu 
ministru Fransu Timmerman -
su. Amatpersonas sarunā pauda 
gan  darījumu par abu valstu ak -
tīvo polītisko dialogu, ciešajiem 
kontaktiem ekonomikas un kul tū -
ras jomā, atzinīgi novērtēja jaun -
izveidoto studiju apakšpro gram-
mu Latvijas Kultūras akadēmijā 
“Starpkultūru sakari Latvija - 
Nīderlande/Vācija”. 

Timmermanss uzstājās ar lek-
ciju “Latvija un Nīderlande: part-
neŗi Eiropā”, daloties pārdomās 
par Latvijas un Eiropas nākotni 
un eiro. Runājot par eiro ieviešanu 
Latvijā, ministrs atzina emocio-
nālo simbolu, piemēram, nacio-
nālās valūtas, nozīmību, tomēr 
uz  svēra, ka eiro ir pamatots ie -
mesls tikt uzskatītam par brīvī -
bas simbolu. 

***
Latvija pauž atbalstu Lietuvai
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs tikās ar Lietuvas ār -
lietu ministru Linu Linkeviču. 
Linkevičs informēja par Viļņas 
Austrumu partnerības galotņu 
apspriedes sagatavošanas gaitu. 
Apspriede notiks  28. un 29. no -
vembrī. 

Tika apspriests Krievijas lē -
mums par Lietuvas piena pro-
duktu importa ierobežojumiem, 
kā arī Lietuvas kravas automa-
šīnu pastiprinātā kontrole uz 
Krie vijas robežas. Latvija pauda 
atbalstu Lietuvai, uzsveŗot, ka 
šāda Krievijas rīcība ir nepie ņe-
mama. Eiropas Komisijai, kas ir 
atbildīga par Eiropas Savienības 
ārējo tirdzniecību, ir stingri jā -
reaģē uz šādiem gadījumiem. 

***
Ārlietu ministrs Edgars Rin-

kēvičs tikās ar augsto pārstāvi 
Bos nijā un Hercegovinā Valentī-
nu Inzko, kas bija ieradies darba 
vizītē Baltijas valstīs.  Rinkēvičs 
ar  Inzko pārrunāja situāciju Bos-
nijā un Hercegovinā, tās per -
spek tīvas Eiropas Savienībā un 
NATO. 

***
Baltijas eiroparlamentārieši: 
Krievijas rīcība pret Lietuvu 

ir uzbrukums ES 
Lietuvas un Latvijas eiroparla-

mentārieši norāda, ka Lietuvas 
kravu pārvadātāju diskriminā -
cija vai Lietuvas produkcijas im -
porta blokāde ir uzskatāma par 
Krievijas uzbrukumu visai Eiro-
pas Savienībai (ES).”Tā nav pirmā 
reize, kad Krievija mēģina at   rast 
procedūru vai kādu pārtikas tie-
sību normu, vai pat neapgrūtina 
sevi ar pamatojuma rašanu, lai 
pa  plašinātu savu polītisko un 
ekonomisko spiedienu galve no-
kārt pret Austrumeiropas un Bal-
tijas valstīm,” sacīja Sandra Kal-
niete. „Mēs vēlamies, lai to uztveŗ 
nevis kā Lietuvas produktu blo-
kādi, bet gan kā Eiropas produk-
tu blokādi, un ir jābūt pienācīgai 
attieksmei un pienācīgam sting-
rumam Krievijas attiecībās ar 
ES,” sacīja Lietuvas deputāts EP 
Vītauts Landsberģis, bijušais Lie-
tuvas konservātīvās partijas  Tēv-
zemes savienība līderis.

***
Dāvida Sīmansona 

piemiņas zīmes atklāšana
Nacionālo bruņoto spēku ko -

mandieris ģenerālleitnants Rai-
monds Graube un Aizsardzības 
ministrijas parlamentārais sek re-
tārs Veiko Spolītis piedalījās Lat-
vijas armijas pirmā virspavēlnie-
ka ģenerāļa Dāvida Sīmansona 
pie miņas zīmes atklāšanā. Pie - 
mi ņas zīmi veidojis tēlnieks Jānis 
Strupulis, tā uzstādīta Limbažos, 
Baumaņu Kārļa laukumā. 

Dāvids Sīmansons (1859-1933) 
dzimis Valmieras apriņķa „Pilā-
tu” pusmuižā un beidzis  Limba-
žu apriņķa skolu. Absolvējis Rī -
gas junkurskolu un Krievijas im -
perijas Ģenerālstāba akadēmiju, 
piedalījies Krievijas – Japānas 
kaŗā, 1910. gadā saņēmis ģene-
rāl majora pakāpi. 1919. gada jan-
vārī pēc daudziem svešumā pa -
va dītiem gadiem viņš atgriezās 
dzim tenē. 1919. gada 10. jūlijā 
ti  ka izdota pavēle Nr.1 Latvijas 
ar  mijai, ar kuŗu ģenerālis Dāvids 
Sīmansons paziņoja par savu stā-
šanos Latvijas armijas virspa vēl-
nieka amatā. Šī diena tiek pie-
minēta par Latvijas armijas dzim-
šanas dienu. Par armijas vadību 
cīņā pret Bermontu 1926.gadā 
ģenerāli D. Sīmansonu apbalvoja 
ar Lāčplēša Kaŗa ordeni. 
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Dace Melbārde ieguvusi ma -
ģistra gradu sabiedrības vadībā 
Latvijas Universitātes Ekono mi-
kas un vadības fakultātē, kā arī 
mākslas maģistra gradu Kultūras 
akadēmijā kultūras teorijas, ad -
mi nistrācijas un vēstures speciā -
litātē. Līdz 2009. gadam viņa 
strādāja Kultūras ministrijā par 
valsts sekretāra vietnieci kultūr-
polītikas jautājumos. Par veiks-
mī gu darbu valsts kultūrpolīti -
kas vadlīniju izstrādē Melbārde 
2005. gadā saņēma Spīdolas bal-
vu. Vēlāk viņa kļuva par Britu 
pa  domes pārstāvības Latvijā va -
dītāju, bet 2011. gada pavasarī 
Kul tūras ministrija Melbārdi ap -
stiprināja par Kultūrizglītības un 
nemateriālā mantojuma centra 
direktori.

 Dace Melbārde ir bijusi arī 
Dziesmu un deju svētku un Skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
ku māksliniecisko padomju lo -
cekle un UNESCO Latvijas Na -
cionālās komisijas ģenerāl sek re-
tāre. Melbārdes vadībā  tika iz -
strā dāts Dziesmu un deju svētku 
tradicijas pieteikums UNESCO 
Cilvēces mutvārdu un nemateriā-
lā mantojuma meistardarba sta-
tusa iegūšanai.

***
Pasaulslavenais Glena Millera 
orķestris atgriežas Rīgā ar pro-

grammu In The Miller Mood
Pēc pārpildītas koncertzāles 

pirms diviem gadiem pasaulsla-
venais Glena Millera orķestris 
atgriežas 15. novembrī ar pro - 
g rammu In The Miller Mood!

15. novembrī Rīgas Kongresu 
namā būs īsts koncerts - dzīvs, 
interaktīvs, ar vieglu humoru, 
no   stalģijas un siltu sajūtu pār-
ņemts priekšnesums.

***
Pie LNB atrod 

nesprāgušu lādiņu
Pēc  Nacionālo  bruņoto spēku 

informācijas, 15. oktobrī būv bed-
rē pie topošās Gaismas pils atrasts  
Otrā pasaules kaŗa vācu artile-
rijas lādiņš, kas bijis  aptuveni 
170 milimetrus liels.Valsts poli-
cijas eskortā nesprāgušas muni-
cijas neitrālizētāju vienība atras -
to lādiņu transportēja uz Ādažu 
poligonu, kur tas tika iznīcināts

Ziņas sakopojis P. Karlsons 

***
Francijā Juŗa Kalniņa izstāde 
“Latvija no putna lidojuma” 
Ar Latvijas vēstniecības Fran-

cijā atbalstu no 8. līdz 13. okto- 
b rim Chennevieres-sur-Marne pil  - 
sētas (Parīzes reģions) Roger La -
fail le teātrī ir skatāma fotoizstāde 
“Latvija no putna lidojuma”. Iz -
stādi svinīgi atklāja Latvijas vēst-
niece Francijā Sanita Pavļuta-
Des l andes. Izstādes organizēšanā 
aktīvi iesaistījās Latvijas draugu 
asociācija Les Tons, kas uztur cie-
šu draudzību ar Tukuma pilsētu 
Latvijā, rēgulāri apmeklē Latviju, 
kā arī uzņem Tukuma delegāci -
jas viesus savā pilsētā. Izstādes 
au  tors ir plaši pazīstams foto -
grafs Juris Kalniņš, kas nodarbo-
jas ar aerofotografiju - fotogra fē-
šanu no lidaparātiem, piemēram, 
no hēlikoptera, lidmašīnas vai 
gai  sa balona. Viņa darbi piedalī -
jušies izstādēs daudzās pasaules 
valstīs.

***
Budapeštā atskaņo trīs latviešu 

komponistu skaņdarbus
Budapeštā, Budapeštas Mūzi -

kas centrā, notika divu koncertu 
serija, kuŗā vācu kameransamblis 
Ensemble Modern atskaņoja arī 
trīs latviešu komponistu darbus - 
Kristapa Pētersona Money, Jāņa 
Petraškeviča Darkroom - Ein 
Phan tasiestück un Andŗa Dzenīša 
Latvian Cookbook. Pirms koncer-
ta Andris Dzenītis viesojās vēst-
niecībā un tikās ar vēstnieku, kā 
arī apmeklēja koncertus un pie-
dalījās diskusijā pirms koncerta.

***
Artūrs Skrastiņš britu seriālā
Drīz notiks pasaulslavenas un 

ar daudzām balvām godalgotas 
daudzseriju filmas „Detektīvs 
Va   landers” pirmizrāde. Filma ek -
rānizēta pēc zviedru autora Hen-
ninga Menkela romāniem. 

Vienā no  „Detektīva Valandera” 
epizodiem filmēsies iecienītais 
lat viešu aktieris Artūrs Skrastiņš 
(attēlā). Par šo iespēju aktieris var 
pateikties  H. Mankella romānam 
„Suņi Rīgā”. 

***
VL/TB/LNNK kultūras 

ministra amatam plāno virzīt 
Daci Melbārdi

Nacionālā apvienība Visu Latvi-
jai!/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
(VL/TB/LNNK) kultūras minis-
t ra amatam plāno virzīt pašreizē-
jo Latvijas Nacionālā kultūras 
cent  ra direktori Daci Melbārdi 
(at   tē lā). Gala lēmums šajā jautā-
jumā vēl būs jāpieņem VL/TB/
LNNK valdei. Melbārde patlaban 
nav Na  cionālās apvienības biedre.

studējuši Latvijā. Ir svarīgi, lai  
par viņiem zinātu jaunā paau -
dze, kuŗai šo cilvēku dzīve var 
no  derēt par paraugu,” sacīja Ma -
gone.

Izstādes eksponāts
Izstādē “Rīgas Politechnikums. 

Lieta Nr. RP1863-1896” apskatā-
ma daļa Latvijas Nacionālā archī-
va, Latvijas Valsts vēstures ar -
chīva dokumentu un RTU Vēs tu-
res mūzeja krājuma. Apskatāmas 
vēstures liecības par Nobela prē-
mijas laureātiem un kandidā -
tiem, ievērojamiem pasaules zi -
nātniekiem un inženieŗiem, ku -
ŗu veikums 19. un 20. gadsimta 
mijā nav zaudējis savu nozīmību 
vēl šodien.

Rīgas Techniskā universitāte 
(RTU) Eiropas Universitāšu aso-
ciācijas (EUA) Institūciju novēr-
tē šanas programmas (Institutio-
nal Evaluation Programme - IEP) 
starptautisko ekspertu gala ziņo-
jumā ieguvusi pozitīvu novēr tē-
jumu un saņem organizācijas 
starptautiski pazīstamo kvalitātes 
zīmi “IEP novērtēts”. IEP ziņo-
jumā akcentēti universitātes sa -
sniegumi zinātnes sasaistē ar in -
novācijām un augstais absolventu 
pieprasījums darba tirgū. Zi  ņo-
jumā augstu vērtēts Ķīpsalā to -
pošais RTU vienotais territoriā-
lais komplekss, kas kļūs par pir-
mo mūsdienu parauga inže nieŗ-
zinātņu studentu pilsētiņu Bal-
tijas valstīs.

***
Raidījuma „Kinotēka” 

veidotājas Daira Āboliņa un 
Dita Rietuma 

uzņemtas Eiropas Kinoakadē-
mi jas biedru rindās. LTV ir gan-
darīta par kollēģu līdzšinējo pro-
fesionālo veikumu un piepul cē-
šanos pazīstamākajiem un talan-
tīgākajiem Eiropas kino profe sio-
nāļiem. 

Daira Āboliņa

Dita Rietuma

Arī jaunajā sezonā LTV1 de -
monstrēs raidījumu „Kinotēka”, 
kuŗā ar padziļinātu kino temas 
analizi, jaunākajām kino aktuā-
litātēm un ievērojamu Eiropas 
kinodarbu televīzijas pirmiz rā-
dēm skatītājus gaida kinokriti -
ķes Rietuma un Āboliņa. Izman-
tojot viņu pieredzi un zināšanas, 
kino gardēži varēs baudīt astoņus 
tematiskus „Kinotēkas” raidīju-
mus LTV jaunajā sezonā.

***
Rīgā notiks 

UNESCO sanāksme
Ārlietu ministrijā 16. un 17. 

ok   tobrī notiks UNESCO globālā 
informācijas ētikas ekspertu sa -
nāksme, kuŗas mērķis ir vērst 
uz  manību uz tīmekļa un infor-
mā cijas un komūnikā ciju tech-
no  loģiju (IKT) straujās attīstības 
un izplatības radītiem izaicinā -
ju miem un tos apspriest. Rīgas 
sanāksme būs ieguldījums Pa -
saules informācijas sabiedrības 
samita (WSIS) 10 gadu pārskata 
procesā, lai 2015. gadā vienotos 
par paveikto un formulētu turp-
mākos uzdevumus.

***
Čalovski atbrīvo no cietuma
No Rīgas Centrālcietuma 11. 

oktobrī tika atbrīvots kiberno  zie-
gumos apsūdzētais Deniss Ča -
lovs kis jeb “Imantas hakeris”. 

 Valdība lēma viņu  izdot ASV, 
taču šo lēmumu apturēja Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa (ECT). Čalov-
s kis apcietinājumā atradās kopš 
pagājušā gada 4. decembŗa. Ča -
lovski nolemts atbrīvot no apcie-
tinājuma, kas viņam piemērots 
līdz izdošanai ASV, jo vairs ne -
esot pamata apcietinājumam. 
Pla šāku informāciju prokurātūra 
nesniedz.

***
Rīgas Techniskajā universitātē 

vēsturiska izstāde
Rīgas Techniskajā universitātē 

(RTU) atklāta izstāde, kuŗā sako-
potas vēstures liecības un doku-
menti no ievērojamāko Rīgas Po -
litechnikuma mācībspēku, absol-
ventu un studentu perso nāl lie-
tām. 

Izstādes atklāšanas sarīkojumā 
RTU rektors akadēmiķis Leonīds 
Ribickis sacīja: “Šogad, kad RTU 
svin 151. gadskārtu, ir svarīgi sa -
glabāt un celt gaismā tā laika vēs-
tures liecības. Pārāk reti tiek go -
dināti izcilie zinātnieki, kuŗi ar 
savu mūža darbu ir ne tikai de -
vuši pienesumu visas cilvēces 
progresam, bet arī joprojām  nes 
Latvijas vārdu pasaulē ilgi pēc 
mūža beigām.”  

Pēc  Kultūras informācijas si s-
tē mu centra direktora Armanda 
Magones domām, ir svarīgi, lai 
jaunā paaudze zinātu par šādiem 
cilvēkiem. “Mēs visi esam iein te-
resēti, lai pēc iespējas plašāk sa -
biedrībā zinātu par ievēroja -
miem ļaudīm, kas darbojušies un 

Minskā ar izrādi „Gaŗā dzīve” 
viesojas Jaunais Rīgas teātris
12. un 13. oktobrī Minskā ar 

Lat  vijas vēstniecības Baltkrie - 
vijā atbalstu Jaunā Rīgas teātŗa 
ak  tieŗi baltkrievu skatītājiem 
snie dza izrādi „Gaŗā dzīve” Alvja 
Hermaņa režijā.

Skats no izrādes

Viesizrādes Minskā notika 
Starptautiskā teātŗa mākslas fo -
ru ma TEART ietvaros. Forums 
no  risinās no 28. septembŗa līdz 
21. oktobrim. Latvijas vēstnie cī-
ba Minskā rīkoja svinīgu pie-
ņem šanu Jaunā Rīgas teātŗa ak -
tieŗiem, festivāla TEART organi-
zātoriem, Baltkrievijas kultūras 
darbiniekiem, kā arī citiem festi-
vāla goda viesiem. Režisora Alvja 
Hermaņa izrādes „Gaŗā dzīve” 
pirmizrāde notika 2003. gada de -
cembrī.

***
Latvijas mākslinieku 

darbi Vīnes mākslas gadatirgū 
VIENNAFAIR

No 9. līdz 13. oktobrim Vīnē 
no      tika ikgadējā starptautiskā 
laik metīgās mākslas mese VIEN-
NAFAIR – The New Contempo-
ra ry, kuŗā piedalījās 127 mākslas 
galerijas. 

No Latvijas izstādē piedalījās 
divas galerijas - galerija ALMA 
pārstāv  māksliniekus Andri Bre-
ži, Barbaru Gaili un Krišu Sal ma-
ni, savukārt Laikmetīgās māks  las 
centrs kim 2 piedalījās ar Jāņa 
Avo tiņa darbiem. Latvijas vēst-
nieks Austrijā Edgars Skuja un 
vēstniecības pārstāvji iepazinās 
ar Latvijas dalībnieku stendiem 
mākslas mesē. 

***
Vēstnieks Čechijā 

apmeklē Brno 
Vēstnieks Alberts Sarkanis dar-

ba vizītē apmeklēja otru lielāko 
Čechijas pilsētu un Morāvijas 
cent ru Brno un tikās ar Dienvid-
morāvijas  reģiona vadītāju Mi - 
c h alu Hašeku. Tikšanās laikā vēst - 
 n ieks tika iepazīstināts ar Dien -
vidmorāvijas reģiona attīstības 
stāvokli, īpaši sociālajā jomā un 
veselības aizsardzībā, kā arī ar 
Čechijas iekšpolītiskiem notiku-
miem pirms parlamenta vēlēša-
nām. Tika pārrunātas arī iespē-
jamās formas sadarbībai starp 
Lat vijas un Dienvidmorāvijas re -
ģioniem.
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Plašākā skatījumā 
būtu jāvērtē postu -
lāts: “Latvija tiek iz  -
pārdota ārzemnie-
kiem”. Tās nelaimīgās 
uzturēšanās atļaujas 
galu galā ir tikai viens 

no minētā postulāta aspektiem. 
Nav jau patīkami lasīt, ka ārzemnieki 
pērk Latvijas mežus, Latvijas zemi, 
Latvijas uzņēmumus, ja neiedziļinās 
praktiskos saimnie ciskos aprēķinos 
un uztveŗ šos faktus tīri emocionāli. 
Taču, ja iegau mējam, ka Latvija ir 
gan NATO, gan Eiropas Savienības 
dalībvalsts un suverēnā vara savā 
territorijā ir nodrošināta, tad varam 
spriest - mie  rīgi - arī tā: ja ārzemnieks 
- pri  vātais investors vai korporācija 
- prasmīgi apsaimnieko nopirkto, 
radot jaunas darba vietas, glābj at  -
tie cīgos objektus no sabrukuma un 
nodrošina saražotās produkcijas la -
bu kvalitāti, tad tas Latvijai, kuŗai  
šis ārzemnieks maksā nodokļus, 
nāk tikai par labu. Tik un tā uz attie-
cīgajiem ražojumiem būs lipeklis 
Made in Latvia.

Uzturēšanās atļaujas - tās, kā mēdz 
teikt krievi, “ir no citas operas”. 
Ham burgas žurnāls DER SPIEGEL 
savā tīmekļa variantā 7. oktobrī nā  -

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Uzturēšanās atļaujas: labums vai slazds?

ca klajā ar Klausa Hekinga (Claus 
Hecking) rakstu no Rīgas: taisni Lat-
viju šis vācu žurnālists “ņēma priek-
šā”, lai aplūkotu uzturēšanās atļauju 
problēmu plašākā skatījumā. He -
kings savam apcerējumam licis di  -
vus virsrakstus: „Iebraukšana Ei  ro-
pā” un „Bagātie laipni lūgti, naba -
giem jāpaliek ārpusē”. Raksta autors 
norāda: kamēr Vidusjūrā slīkst af  ri-
kāņi, kas Eiropā meklē glābiņu no 
bada, daudzas ES dalībvalstis izdāļā 
uzturēšanās atļaujas “bagātiem ķī -
n ie šiem, arabiem vai krieviem”, kuŗi 
gatavi maksāt “prasīto cenu”, lai “do -
 tos tālāk uz Vāciju” (precīzēsim - uz 
jebkuŗu valsti Šengenas zonā). Lat-
vijas gadījumā ne jau arabi lūko tās 
atļaujas saņemt, bet gan ķīnieši un 
krievi, par kuŗiem vēl būs runa.

Hekings Rīgā noskaidrojis, ka pat 
ne katrs piektais no uzturēšanās at -
ļauju saņēmējiem grasās palikt 
Latvijā uz ilgāku laiku... 

Vācu žurnālists vēstī par līdzī -
gām programmām citās ES dalīb -
valstīs: Spanijā atļaujas tīkotājiem 
jā   iepērkas  dzīvokļu tirgū  vismaz par 
500 tūkstošiem eiro, tikpat daudz 
tiek prasīts Portugalē. Un Ungārijā 
atļaujas gribētājam jāiegādājas Resi-
dence Permit Bond obligācijas par 

250 tūkstošiem eiro.
Latvijā, kā zināms, Nacionālā ap  -

vienība pat draudējusi izstāties no 
valdības koalicijas, ja uzturēšanās 
atļauju izdāļāšana netiks nobrem-
zēta. Kad rakstu šīs rindiņas, iezī-
mē jies šāds kompromiss: uzturē-
šanās atļauju saņems tas, kuŗš ie  gā-
dāsies nekustamus īpašumus vis-
maz par 143 tūkstošiem eiro un 
turk lāt iemaksās 25 tūkstošus eiro 
LR demografijas veicināšanas fon-
dā. Kompromisa variants paredz 
kvotu: ne vairāk par 1000 šādu da -
rījumu gadā. Te man jāpiekrīt Salli -
jai Benfeldei, kas šīs avīzes 5. okto-
b ŗa numurā rakstīja: „ Nekustamo 
īpašumu tirgus un ārvalstu pircēji  
ir glābiņš ne vienam vien bankro - 
ta priekšā nonākušam uzņēmējam 
vai tikai cilvēkam, kuŗu krize ir     
krietni paputinājusi, bet pircēja 
Latvijā nav.”

Un te nu man jābilst labs vārds 
par ķīniešiem. Daudzinātās “dzelte-
nās briesmas” (die gelbe Gefahr) 
Lat vijai nudien nedraud. Tie pus-
otra simta, šķiet, ķīniešu ģimeņu, 
kas “iepirkušas” uzturēšanās atļauju 
un apmetušās pat ne tik daudz Rī  -
gā, cik Cēsīs un citur provincē, ir 
mie rīgi un lietišķi upper middle 

class pārstāvji, kuŗus vilinājis Latvi-
jas tīrais gaiss (jā gan), nepiesārņotā 
vide, pamattautas nosvērtais raks -
turs. Savas atvases viņi sūta latviskos 
bērnudārzos un latviskās skolās, pa -
ši tiecas apgūt šo viņiem neparasto 
baltu valodu, ja ar angļu valodas 
prasmi nepietiek. Kā tagad mēdz 
teikt - adekvāti cilvēki, pozitīvs ele-
ments.

Ar visu cieņu pret nāciju, kas 
pasaulei devusi Tolstoju un Čai-
kovski, tie turīgie Maskavas vai Pē -
terpils krievi, kas tūkstošiem alkst 
pēc uzturēšanās atļaujām Latvijā, 
draud pārvērst šos naudiskā ziņā 
izdevīgos darījumus par slazdu, jo 
rezultātā latviskuma īpatsvars Diev-
zemītē vēl vairāk saruks. Atļauju 
gri bētāji labi apzinās, ka Latvijā mīt 
procentuāli lielākā krievu kopiena 
Eiropā, ka īpaši Rīgā iespējams ga -
diem ilgi “zaļi dzīvot”, neprotot ne 
vārda latviski. Bērnus viņi pārved 
no Maskavas krievu skolām uz Rī -
gas krievu skolām, Jūrmala tik un tā 
kļuvusi pārsvarā krieviska, un visa 
plašā Šengenas zona ir plaši vaļā - 
bez vīzas,

Interesanti salīdzināt uzturēšanās 
atļauju izsniegšanas praksi tai pašā 
Spānijā, Portugalē un Latvijā ar Ka -

nadas likumu. Kā zināms, Kanada, 
tāpat kā ASV un Austrālija, ir immig- 
ration country un jebkuŗas etnis kas 
izcelsmes ieceļotājs, iegūstot 
Kanadas pavalstniecību, kļūst par 
kanadieti, turklāt pavalstniecības ie -
gūšanas priekšnosacījums ir valsts 
valodas (angļu, Kvebekā franču) 
prasme.

Kanadā spēkā ir Immigrant Inves-
tor Program, un ārzemniekam, kas 
vēlas iegūt Permanent Resident sta-
tusu, Kanadas ekonomikā jāiegulda 
vizmaz 800 tūkstoši dolaru.

Kad Honkonga no britu kroņa 
kolonijas ķluva par autonomu ter-
ritoriju komūnistiskās Ķīnas sastā -
vā, no turienes uz Kanadu pārcēlās 
tūkstošiem bagātu ķīniešu, un viņu 
investīcijas īpaši sekmēja šī valsts 
rietumu piekrastes - British Colum-
bia uzplaukumu. Šie imigranti, 
saglabājot savas tradicijas, tomēr 
viegli iekļāvās Kanadas sabiedris-
kajā dzīvē, un viņu bērni, mācoties 
Kanadas skolās, kļūst par lojāliem 
kanadiešiem. Vairāki “ķīniskās” 
imig rācijas pārstāvji ieņem amatus 
šīs provinces administrācijā. Lat-
vijā, protams, daudz kas ir citāds, 
bet principā šādas investīcijas nāk 
par labu, ja vien no tā necieš pamat-
tautas īpatsvars.

Franks Gordons

Pagājušajā nedēļā 
vienā no Latvijas 
laik rakstiem - Dienā 
bija informācija par 
jaunu kampaņu: „Tu 
esi tas, ko tu lasi.” 
Iemesls kampaņai ir 
novērojums, ka pē -

dē jā laikā jaunieši arvien mazāk un 
mazāk lasa grāmatas. 2009. gadā 
kādā pētījumā  konstatēts, ka teju vai 
trešā daļa 15 gadus vecu jaunie šu 
grāmatas nelasa vispār, bet vēl kā  di 
20 procenti apgalvoja, ka lasa ne 
vairāk kā 30 minūtes katru dienu.

Protams, mūsdienās lasīšana 
jauniešiem var likties varen vec mo-
dīga padarīšana. Kāda tur grāmata, 
ja man priekšā ir viss plašais tīmek-
lis ar visu, ko tas piedāvā! Vai tad tā 
nav lasīšana? Vai tad tīmeklī nevar 
atrast visu to pašu informāciju, kā -
da ir atrodama grāmatās?

Nē, nevar. Ja runa ir par faktiem 
un informāciju, tīmeklis var būt 
labs izziņas avots,  kaut arī lietotā-
jam ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo glo-
bālajā tīklā, protams, informāciju 
var izvietot gluži vai jebkuŗš cil -
vēks, arī nezinītis vai kāds, kas in  -
formāciju izvieto ļaunprātīgos nolū-
 kos. Taču tīmeklī ļoti maz ir atro-
dama daiļliterātūra, un tieši tas ba  -
žīgus dara cilvēkus, kuŗi domā par 
jauniešu lasīšanas paradumiem.

Runa te ir ne tikai par baudu, ko 
sniedz labi uzrakstīts romāns, dze-
jolis vai luga. Runa ir arī par valodas 
izjūtu. Klasiskajā latviešu literātūrā 
ir izcili piemēri, kā valodu var iz  -
mantot stāsta vajadzībām. Pado mā  - 
sim, piemēram, par Rūdolfu Blau-
mani, kas prata uzburt i komiskas,    
i gluži sērīgas un traģiskas ainas. Par 
nebēdnīgajiem velniņiem var prie-
cāties, par Kārlēna likteni uz ledus 
gabala novelē „Nāves ēnā” var 
paraudāt. Kuŗš jaunietis, lasot Annas 

Lasītprasme, lasītprieks
Brigaderes stāstījumu par Sprīdīti, 
neaiz do mājas par savu likteni un 
savām iespējām! Vai ir kāds, kas 
labāk uz  buŗ Latvijas lauku ainavu 
nekā Ed   varts Virza savos „Straumē-
nos”? Vai arī Jānis Jaunsudrabiņš 
savos stās  tos? Kuŗš labāk izpratis 
jaunas mei  tenes vai puisēna dzīvi 
nekā Anna Brigadere ar Anneli vai 
Jānis Klī dzējs ar Boņuku? Brāļi 
Kaudzītes „Mērnieku laikos” raks-
tīja gan par dzīves priekiem, gan 
par dzīves ne  laimēm, un Švauksts, 
Ķencis un Oļi niete ir klasiski lat-
viešu dzīves ziņas tēli. Nepārspē -
jams senākas vēs  tures aprakstītājs ir 
Alek sandrs Grīns ar monumentālo 
triloģiju   par trim jātniekiem, kā arī 
„Zemes atjaunotājos” un „Nameja 
gredze nā”.  Jaunāko laiku vēstures 
tra ģē dijas viņš risināja chresto ma-
tiskajā romānā „Dvēseļu putenis”.  

Arī trimdā netrūka dižu latviešu 
autoru. Jānis Širmanis bērnus prie-
cēja ar Kriksi trimdā un ar nerāt-
najiem trusīšiem Pauku un Šmau-
ku. Ilgus gadus dažādus stāstus ga  -
dos jauni latvieši varēja lasīt bērnu 
žurnālā Mazputniņš, un daudzus 
no šiem stāstiem rakstīja mana ne  -
laiķe māte Līga Korsts-Streipa. Viņa 
izmantoja dažādus segvārdus, lai 
neliktos, ka teju vai visu žurnālu 
aiz  pilda viena un tā pati autore, bet 
man joprojām mīļi ir behemoti 
(hipo potami, nīlzirgi) Helga un 
Hel  mūts. Arī tulkojumā bērniem 
bija gana daudz literātūras, piemē-
ram, Astrīdas Lindgrēnas stāsti par 
Pepiju Gaŗzeķi un pasaulē labāko 
Karlsonu un Ērika Kestnera Emīls ar 
saviem Berlīnes zēniem. Vēl šo   balt -
dien nespēju bez asarām acīs lasīt 
Ferenca Molnāra „Pāvilielas zēnus”.

Un tad vēl mans mīļākais latviešu 
autors Anšlavs Eglītis! Ai, ar kādu 
baudu jau pusaudža gados lasīju 
viņa Latvijā tapušos šedevrus „Lī  -

gavu mednieki” un „Homo novus,” 
kā arī jau trimdā sacerētos „Bez-
kaunīgos večus” un daudzus citus 
romānus! Reiz es piedzīvoju ļoti lai-
mīgu sakritību. Gaŗezera vasaras 
vidusskolā bija tā dēvētās biļetes 
latviešu valodā un latviešu literātū-
rā. Kā jau bezbēdīgs pusaudzis, es 
tās visas nebiju sagatavojis, tāpēc 
liels bija prieks izvilkt pašu pirmo 
biļeti, kuŗā valodas jautājums bija 
par pieturzīmju lietošanu un literā-
tūras jautājums – par A. Eglīša daiļ-
radi. Stāstīju un stāstīju, līdz sko-
lotāja beidzot pateica, ka pietiek. 

(Tiesa, lasīšanai latviešu valodā 
var arī būt sava ēnas puse. Studiju 
gados mana māsa Žubīte mācījās 
par dižo britu autoru Šekspīru, 
mu ms mājās bija pasaules dižgara 
kopotie raksti, un viņa konstatēja, 
ka latviešu valodā Šekspīra darbus 
lasīt ir daudz vieglāk  nekā visnotaļ 
sa  režģītajā senajā angļu valodā. Pie-
nāca eksāmens, kuŗā māsa konsta-
tēja, ka lugu nosaukumi un tēlu 
vārdi latviešu valodā ir pavisam 
citādi  nekā angļu valodā. Diez kas 
nebija!)

Pēc tā visa ceru, ka laikraksta la -
sītāji saprot - es esmu liels lasītājs. 
Tā tas patiešān arī ir. Mana mam- 
ma bija augusi ģimenē, kuŗā bija 
tikai meitas, un, man piedzimstot, 
viņa tā īsti nezināja, ko ar tādu ma -
zu pintiķi iesākt, un tāpēc mani 
mā   cīja. Lasīt pratu jau trīs gadu ve  -
cumā, un tā bija gana liela bauda. 
Protams, toreiz nekāda tīmekļa 
nebija. Televīzijā bija labi ja piecas 
vai sešas programmas, piedevām, 
kad biju bērns, televīzora mums 
mājās vispār nebija, un, kad bei dzot 
bija, man un māsām bija stingri 
ierobežots skatīšanās laiks. Grā-
matas bija sava veida patvērums, 
laika kavēklis un arī prieks. Sapro-
tams, ka,  Amerikā dzīvojot, es la -

sīju arī  grāmatas angļu valodā (un, 
tāpat kā visi bērni visā pasaulē, ne 
īpaši priecājos par obligāto literā-
tūru skolā; Hermana Melvila stāsts 
par lielo vali Mobiju Diku nereti 
tiek uzskatīts par sliktāko romānu 
literātūras vēsturē. Es sliecos tam 
piekrist un vēl piebildīšu, ka jau 
minētos „Straumēnus”  arī uzskatu 
par diezgan gaŗlaicīgu rakstudar -
bu, jo vienu koku aprakstīt piecu 
lappušu gaŗumā? Vai dieniņ!

Mūsdienās viss ir citādi. Jauniešu 
rīcībā ir plašā jo plašā izklaides pa -
saule, un ņirbošais tīmeklis nu  dien 
var likties interesantāks nekā jebkuŗš 
drukāts darbs. Latvijā ir arī otra pro-
b  lēma, proti, konkrēti ga dos jauniem 
cilvēkiem domātas daiļ  literātūras ir 
visnotaļ maz. Daudz ir tulkotās 
literātūras. Stāsts par ma  zo burvi 
Ha  riju Poteru, tulkots arī latviešu 
valodā,  bija gana populārs. Taču  ar 
literātūru, kas būtu interesanta 14 
gadus vecam puisim vai 15 gadus 
vecai meitenei, kopumā  tā ir, kā ir. 

Tāpēc arī ir radusies minētā prob-
lēma, ka visai daudz jaunu cil vē -     
ku nelasa vispār. To es redzu Lat -
vijas Universitātē, kur ar katru ga -              
du latviešu valodas kvalitāte dar -
bos, ko man raksta žurnālistikas 
studenti, pazeminās. Protams, ne 
jau visos gadījumos un tomēr...  
Kat  ru gadu studentiem iesaku lasīt, 
lasīt un vēlreiz lasīt, ne tikai lai re  -
dzētu, kā raksta tie, kuŗi ar rakstīša-
nu nodarbojas profesionāli, bet arī 
lai atklātu to brīnumjauko pasauli, 
kāda ir mums visapkārt. Ir ko mā -
cīties pēc tā, kā Anšlavs Eglītis da  -
rināja personvārdus, kā citi autori 
uzbuŗ Latvijas vēstures ainas no 
pirm sākumiem līdz pat jaunajiem 
laikiem. Var mācīties, cik līgana un 
saistoša var būt valoda. Ja cilvēks 
nelasa, neko tādu viņš neapgūst un, 
protams, arī cieš rakstītprasme.

Var domāt, ka šis jautājums lielā-
koties ir  skolai, jo tā jau ir tā vieta, 

kur bērns iegūst izglītību visās šī 
vārda nozīmēs. Taču es teikšu - nē. 
Tas ir jautājums ģimenei. Nav pil-
nīgi nekāda iemesla, kāpēc bēr -
nam, sešu gadu vecumā ierodoties 
skolā, vajadzētu būt analfabētam.     
Ja mazs bērns datorā prot spēlēties 
ar bargajiem putniem, tad tas pats 
bērns ir spējīgs iemācīties burtus, 
tad vārdus, pēc tam teikumus un 
vēlāk rindkopas un  veselus teks-
tus. Amerikāņu autore Frana Lībo -
vi  ca esejā „Padomi pusaudžiem” 
rakstījusi gana viedus vārdus: Pirms 
runā, padomā. Pirms padomā, pa  -
lasi. Tas tev ļaus uzzināt kaut ko tā -
du, ko pats neesi iedomājies. Tas sa  -
vukārt ir ieteicams jebkuŗā vecumā, 
bet it īpaši pusaudža gados, kad ir 
vislielākais risks, ka tu nonāksi līdz 
kaitinošiem secinājumiem. Tieši tas 
pats ir sakāms arī par tiem, kuŗi ir 
jaunāki par pusaudža gadiem. Nu, 
var bērns iemācīties, ka Vinnijs 
Pūks vispirms bija tēls grāmatā un 
tikai pēc tam televīzijā vai kinofil-
mās. Arī  Harijs Poters vispirms sa -
vus varoņdarbus veica uz lapas un 
tikai pēc tam uz ekrāna. 

Es savu dzīvi bez lasīšanas nevaru 
iedomāties. Man mājās ir tik daudz 
grāmatu, ka plauktos nepietiek vie-
tas, tās ir sakrautas arī citur. Somā 
man vienmēr līdz ir grāmata, ja 
pēkšņi gadās kaut kur uzkavēties. 
Lasu, kad ēdu (zinu,  ir  uzskats, ka 
tā nevajag, bet es bieži ēdu viens, un 
ko tad man citu darīt – sienā blenzt, 
vai?). Man sāp sirds par domu, ka 
Latvijā (un ne tikai) ir bērni un 
jaun ieši, kuŗiem lasīšanas dāvātais 
prieks ir liegts, jo viņi  itin vienkārši 
nelasa. Tā gan nav lielās polītikas 
problēma, bet par to ir vērts pado-
māt visām mammām, visiem tē -
tiem un visiem vecvecākiem un 
krustvecākiem. Nelaupīsim latviešu 
bērniem lasītprasmi un, pats galve-
nais, lasītprieku!

Kārlis Streips
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Sētas pusē, pie virtuves ieejas, 
mūs sagaida ciema miesnieka 
sie  va. Pa šaurām kāpnēm uzved 
bēniņos. Ierāda mājokli. Divas 
is  tabiņas. Kad atgrūž čīkstošās 
durvis, vaska, naftalīna un skā -
bena pelējuma dvinga plūst pre-
tim. Vecas, laika zoba iegrauztas 
mēbeles. Šauri lodziņi. Zemi gries-
ti. Man patīk šīs istabas. Tikai la -
bi jāizvēdina. Patīk ar roku aiz -
sniedzamie dziedi. Būs kur Jāņu 
vainagu pakārt. Vīrs neapmie-
rināts. Griesti par zemiem. Neva-
rēšot kārtīgi muguru iztaisnot. 
Puķainu audumu pārvilkts zvil-
nis, vietām izsēdēts, aicina – nāc, 
atpūties, pasaules ceļiniek!

Naktī gulēju slikti. Murgoju. 
Laižoties miegā, redzēju māti. 
Viņa stāvēja Pērkoņu pagalmā. 
Pie stūŗiem saņemtā priekšautā 
graudi. Sauc vistas: „Cib-cib-cib!”

Īsu brīdi laikam biju iemigusi. 
Spēji uztrūkos sēdus. Piere pavi-
sam nosvīdusi... Kāds pielaidis 
ugu ni svēteļa ligzdai liepā aiz 
klēts!...

Cēlos. Aiztaustījos līdz logam. 
Melnās debesīs pamanīju vienu 
zvaigzni. Pamalē kalnu siluetus. 
Kādā galotnē gaisma iedegas, no -
dziest. Kā Liepājas bākā. Nepār-
traukta ritmiska darbība – iede-
gas – nodziest. Karbīda lampa? 

Marta Landmane 
(Turpinājums no Nr. 38)

Tā Sīdra to redzēja
Stāsts

Elektriskā spuldze? Kam tiek 
signālizēts? Putniem? Lidmašī-
nām? Kāpēc mirkšķina uguns 
acs?... Kāpēc – viegli izrunājams 
vārds. Daudzreiz esmu to pie  sau-
kusi, kopš atstāju Kurzemes ostu. 
Klusi pie sevis. Paskaļi. Skum ji. 
Retumis priecīgi. Pāris reizes, kad 
neviens nedzird, izmisumā klie-
dzoši – Kapēc?  Svešā krastā atbil-
des nerast.

Mūsu darba diena sākas sep-
tiņos rītā. Miesnieka sieva, kas 
izpil dīja pagaidapteksnes pienā-
kumus, ieved mūs abus ar vīru 
virtuvē. Vecmodīga, bet plaša un 
ērta telpa. Būs viegli apgrozīties. 
Vārīt un cept. Esmu salīgta ne 
vien kā apteksne, bet arī kā virēja. 
Pretojos lēdijai – neprotu pagata-
vot smalkus ēdienus. Viņa sacīja: 
„Tiešām?!” Jautājums un atbilde, 
un pavēle arī. Viss vienā vārdā.

Vīrs ir footman. Prātojam, kā 
iztulkot latviski. Sulainis? – Neiz-
saka visu. Varētu sacīt – rokaspui-
sis. Kaut gan tas labi neizklausās.

Lēdija pati mūs ieved ēdamis-
tabā. Augsti logi. Smagi tumš -
sārti velvetīna aizkari. Vidū ma -
sīvs, loti gaŗš galds. Ozola dēļi 
vas ka piesātināti. Virsma spīguļo 
kā Lielupes līmenis saullēktā. 
Kat rā galda galā pa sidraba sveč-
turim. Vidū svarīga kristalla vāze. 

Slīpētais stikls atstaro varavīks -
nes krāsas. Pat šajā lietus rītā. 
Ku    ŗas kamīns. Ieslēgts arī elektris-
kais sildītājs. Pie tā gozējas suns. 
Vidēji liels. Spalva melna un bal-
ta. Suga nenosakāma. „Iepazīs-
tieties ar Ripuli. Sēra Dēvida 
draugs, kalps un padomdevējs,” 
lēdija pasmejas un pabrauka suņa 
muguru. Tas slinki paveŗ vienu 
dusmīgu aci.

Mums tiek izrādītas pārējās  
telpas. Bagātīgi iekārtotas, bet ne 
pārāk mājīgas viesistabas. Pie 
kādas slimīgi bālaas sienas divi 
fotouzņēmumi zeltītos ietvaros. 
Vienā redzams sērs jaunībā bla-
kus karalim fazānu medībās. 
Otrā – sarokojas ar karali. Lai-
kam lauksaimniecības izstādē. 
Aizmugurē saskatāmi mājlopi.

Tad mūs izvadā pa dažādām 
guļamistabām. Daudzām pielie-
ka mām telpām. Gaiteņiem, gaite-
nīšiem. Trepēm, patrepēm. Van-
nas istaba gan tikai viena.

Šorīt starp diviem bezkrāsai-
niem mākoņiem paviz saules 
vaigs. Tūlīt pēc brokastīm lēdija 
mums abiem ar vīru liek saga -
tavoties izbraukumam. Tāpat ar 
delnu nolīdzinu matus. Uz ple- 
ciem uzmetu zaļo mēteli. Izstei-
dzos ārā. Lieveņa priekšā divas 
automašīnas. Vienā pie stūres sēd 

sērs. Blakus vīrs. Otru mašīnu, 
kuŗā vieta man, vadīs lēdija. Gri -
bas pavaicāt: „Kurp dosimies?” – 
Neuzdrošinos. Lēdijas sejas vaibs  ti 
nav draudzīgi. Pie muižas vārtiem 
šķiŗamies. Sēra rati dodas uz rī  -
tiem. Lēdija savus pagriež pretējā 
virzienā.

Lēni paslīdam gaŗām dārziem, 
tīrumiem, ozolu birztalām. Ap -
stā jamies, kad, no bara atšķīru-
šās, ceļu krusto aitas. Pārbrau cam 
strautu. Iegriežamies lapegļu 
jaunaudzē. Iztraucējam fazānus. 
Pieturam nelielā ciematā. Atveŗas 
balto nameļu durvis. Iedzīvotāji 
bijīgi pasveicina... „Viss, viss, ko 
redzēji, pieder sēram Dēvidam,’’ 
stingrā balsī saka lēdija Etele.

Viņa nostājusies zem kraupai-
na, drūma ozola. Rūtaina tvīda 
platmale galvā. Pleci taisni. Slaids 
vīriešu lietussargs rokā. Kā kau -
jas ierocis. Pašapzinīga un ne  -
pārvietojama persona. Un karei-
vīga. Gatava padzīt katru, kas ie -
kārotu vīra zemi un mantu.

Tad maigākā balsī, it kā runātu 
pati ar sevi, lēdija piebilst: „Pēc sēra 
Dēvida nāves, un manas, visus 
īpašumus mantos mūsu dēls.”

Kā reaģētu lēdija, ja es viņai 
pastāstītu, ka maniem vecākiem 
arī reiz piederēja zeme. Ne jau tāda 
platība kā sēram Dēvidam. Tomēr 
zeme. Kopta, sargāta, mī  lēta zeme. 
Arī viņi cerēja, droši vien pat bija 
pārliecināti, ka pēc viņu nāves ze -
mi mantos pēcnācēji.

Kaŗā izputēja ģimenes, īpašumi, 
cerības. Tanki apgrieza zemi ot -
rādi. Bumbas izrāva simtgadīgus 
kokus ar visām saknēm. Celtņu 
vietā rēgojās dziļi krāteŗi. Asinīm 
un asarām pieslacīti.

Ja es tev to stāstītu, lēdija Etel, tu 
droši vien neticētu. Ne tik daudz 
pieklājības dēļ kā aiz paraduma 
tu atjautātu: „Vai patiesi?’’ Gaŗlai- 
kodamās pavērtos kailās ozolu 
galotnēs un nožāvātos.

Pusdienas laikā ar vīru satieka-
mies virtuvē.

„Kur biji, ko redzēji?’’ nepacie-
tīgi jautāju.

„Redzēju dārzus, ganības, lo   pus, 
ūdeņus. Arī mežus un cie matus. 
Izsakoties īsi – visu, kas pieder 
lēdijai Etelei. Ko viņa mantojusi 
no vecākiem,” atbild vīrs.

Lēdija iesteidzas virtuvē. Nepa-
cietīgi māj ar roku. Tad gandrīz 
pie pieres man piešauj rādītāja 
pirkstu. „Kā tevi sauc?’’ viņa vaicā 
skarbi. Apmulstu. Sastingusi pa -
lieku stāvot pie plīts. Panna ar 
ceptām zivīm rokās, jo ir piekt-
diena. Vai tiešām lēdija nezinātu, 
kā mani sauc? – Laikam jau ne. Ja 
padomāju, tad, patiesi, neesmu 
dzirdējusi, ka viņa mani uzrunā-
tu vārdā. Ne arī kāds cits, izņe-
mot vīru. Ernesta vārds gan tiek 
minēts bieži. Protams bez galot-
nes „s”.

E D U A R D S  S I L K A L N S  P A R  L I T E R Ā T Ū R U  U N  D Z Ī V I

Pirms vairākiem gadiem Mi -
ķeļu tirgū Doma laukumā Rīgā 
estrādes priekšnesumu pietei cējs 
skaņu pastiprinātājā pēkšņi pie-
vērsa ļaužu uzmanību dzērvju 
kā  sim, kas tieši tobrīd lidoja pāri 
laukumam. Visi uz dažiem mirk-
ļiem pameta pirkšanas un pārdo-
šanas rosmes, lai vērstos debesīs. 
Droši vien daudzi ar lielākām vai 
mazākām skumjām sirdī nožē-
loja, ka aizgājusī vasara patiesi 
jau prom. Pats domāju, ka man, 
tā  pat kā dzērvēm, drīz jādodas  
uz siltu zemi, uz ilggadējo trim-
das zemi Austrāliju, nokārtot 
prak tiskās dzīves nepie cieša mī-
bas, lai pavasarī varētu pārcel - 
ties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Latvijā populārās rakstnieces 
Dainas Avotiņas (dzim. 1926. g.) 
jaunāko romānu Dzērvju svē -
tība ieskauj dzērvju lidojumi. 

Pajukšana un atjaunotne
Daina Avotiņa, Dzērvju svētība, romāns, apgāds Zvaigzne ABC, 2013. g., 240 lpp.

Dzēr ves lido pār sējēju, „Vizbuļu” 
saimnieku Jukumu, kas, vēl ne -
manīdams Otrā pasaules kaŗa 
tu  vošanos, priecājas par gaidāmo 
raženo vasaru. (20.-21. lpp.) Un 
atkal lido dzērves pār „Vizbu-
ļiem” grāmatas pēdējās divās lap-
pusēs, kad pazīmes rāda, ka, pa -
domju varai sagrūstot un atjau-
nojoties tiesībām uz privātīpa-
šumu, par jauno saimniekotāju 
„Vizbuļos” kļūs uz Sibiriju depor-
tētā un turienes tālēs sen pazu-
dušā Jukuma mazmeita Malva. 
Gluži kā dzērvju lidojumi iezī -
mē pavasaŗus un rudeņus dabā, 
tā šādi lidojumi pavada agrākā 
dzīves veida un sabiedriskās kār-
tības pajukšanu, bet pēc kāda 
lai ka – tā visa atjaunotni, gan ar 
citu personāžu un citādā formā.

Lūkosim iezīmēt romāna si -
žetu tā, ka netiktu atņemts tā vir-
zības sīkākas izzināšanas prieks 
lasītājiem, kuŗi vēlētos grāmatu 
izlasīt paši.

Kad Jukumu un viņa sievu 
Mal vīni aizved uz Sibiriju, iz - 
glāb jas viņu mazā meitiņa Lilija, 
sauk ta par Liļļuku, jo liktenīgajā 
naktī pārgulējusi pie vecmāmi-
ņas Jūles meža mājā. Liļļuku uz  -
audzināt uzņemas dievbijīgs pā -
ris no Latgales puses - Juzis un 
Marija, kam pašiem ir dēlēns 
Jurģis, gadu vecāks par Liļļuku. 
Jurģim un Liļļukam sasniedzot 
pusaudžu gadus, viņi viens otrā 
iemīlas, un sāk izskatīties jau paš-
saprotami, ka viņi saprecēsies. 
Taču notiek kas tāds, kas Jurģim 
liek domāt, ka Liļļuks kļuvis vi  -
ņam  neuzticīgs. Kad Liļļukam 
piedzimst meitiņa Malva, ne 
Liļļu kam, ne Jurģim, ne lasītājam 

netiek skaidrs, vai Malvas tēvs ir 
Jurģis. Liļļuka un Jurģa sākotnēji 
skaidrā, dzidrā mīlestība pārtop 
gandrīz vai murgā abu attiecībās.

Dzērvju svētības pamatdoma 
ir, ka, gluži kā cilvēks nevar būt 
pats savas laimes kalējs, tā viņš 
no  nāk nelaimē, ja dzērves, „šie 
Dieva lidoņi” (21.) viņu neredz 
un nesvētī viņa dzīvi un darbu. 
Dzērvēm Dainas Avotiņas sim-
bolikā ir sazobe ar eņģeļiem kris-
tīgajā tradicijā. Rakstniece vie -
nus otriem stata pretī Latvijas 
pir mā neatkarības perioda paau-
dzi - „diev bijīgo Juzi Kasparaiti 
un viņa Mariju, arī nelokāmu 
katolieti” (31.), un pirmo padom-
ju laika paaudzi, ko pārstāv Jur -
ģis un Liļļuks. Teksta paraugs, 
kas iesākas ar Jurģa sacīto:

- Ja skolā uzzinās, ka es lasu Bī -
beli, mani dzīvu noēdīs, var pat 
izslēgt no skolas. Mūsu skolas kom s- 
orgs ir tāds okšķeris; tas uzzina 
visu, kas katrās mājās notiek.

Gan Juzis, gan Marija saprata, 
ka dēlam taisnība. Tagadējā skolā 
Dieva vārdu ij pieminēt nedrīks-
tēja. Reiz Jurģis, mājās no skolas 
pārnācis, bija sācis visādi ķēmo-
ties un ākstīties un, kad Marija, 
pārbijusies, ka dēlam vairs galvā 
viss nav kārtībā, bija pajautājusi, 
ko tāda uzvedība nozīmē, Jurģis 
jautri atsmējis:

- Vai tad tu, mamm, nezini, ka 
esmu radies no pērtiķa? Un pērtiķi 
taču tā dara. (41.- 42.)

Vēlāk, Jurģim pieaugot, viņš, 
tāpat kā Liļļuks, arvien izteiktāk 
pieņem skolas ateistisko mācību 
un atraida vecāku, Liļļuka audžu 
vecāku, dievatziņu. Kad abi ielai-
žas pirmajās seksuālās attiecī - 

bās, Liļļuka pārdomas par Dieva 
gribu un likumiem ir minimālas. 
(49.) Kad Jurģa slimības laikā 
Liļļuks pēc sadraudzēšanās ar 
krievu kaŗavīru Androniku tiek 
kāda vārdā nenosaukta „ūsaiņa” 
izvarota – tiesa, lielā mērā arī 
pašas naīvuma dēļ –, viņu neno-
darbina grēka jautājums, ir tikai 
milzu bailes, ka varētu būt ie  -
ņemts bērns un kādas nu varētu 
būt turpmākās attiecības ar mī  -
ļoto Jurģi. Liļļuks neuzdrošinās 
godīgi izstāstīt Jurģim par visa 
notikušā apstākļiem, jo nav jau 
ieradusi sūdzēt grēkus ne Die-
vam, ne priesterim, kuŗš piedod, 
kur tad nu vēl Jurģim, kas varētu 
nesaprast un iekaist dusmās. Tā 
nu, kad Jurģis no nejauši no  klau-
sītas Liļļuka sarunas ar ūsaini 
noprot, kas noticis, abu mīlētāju 
attiecības nonāk līdz katastro -      
fai. Nestāstīšu, kādu risinājumu 
viņi nu meklē, pateikšu tikai to, 
ka risinājums bija ļoti tipisks un 
ļoti izplatīts padomju laika veids, 
kā aizmirst visas problēmas un 
nelaimes.

Angļu valodā daiļliterātūrai ir 
divi apzīmējumi: literature un   
fiction. Ar vārdu literature saprot 
t.s. augstā plaukta sacerējumus: 
klasiku un tādas kvalitātes mūs-
dienu darbus, kas laika gaitā kla-
sikā varētu tikt ieskaitīti. Fiction 
turpretim ir vairāk tīrās izklaides 
sacerējumi, kas nepretendē uz se -
višķu mākslas vērtību, bet kas 
rakstīti lasītāju vaļaspriekam. 
Slikta literature ir pretencioza, sa -
mežģīta, samocīta, lasītājam grū-
ti uztveŗama, formas ekspe ri-
mentu pārbagāta. Bet slikta fiction 
var būt lēta, bezgaumīga, vulgāra, 

šabloniska. Protams, ir daudz arī 
labas literature un daudz labas 
fiction.

Cik skaisti, ka mēs latvieši tādu 
iedalījumu nepazīstam! Dzērvju 
svētība ir izteikti laba grāmata, 
daudz rakstījušas autores sirmo 
gadu cienījams veikums, bet, 
kuŗā no iepriekš minētajām katē-
gorijām to ierindot, laikam zinātu 
vienīgi dzērves, eņģeļi vai pats 
Dievs. Stāstījums plūst veikli uz 
priekšu chronoloģiskā secībā, 
vairākkārt „lecot pāri” daudziem 
gadiem. Samežģīto formu meklē-
tāji varētu Dainas Avotiņas tradi-
cionālo, neeksperimentālo piegā-
jienu savai vielai saukt par amat-
niecisku, tomēr daudzi lasītāji, 
kuŗus modernisti nogurdinājuši, 
viņai par to būs pateicīgi.

Romāna forma lasītāja prātu 
nenoslogo, bet pārdomas viņā 
izraisa un mīklas uzdod vairāki 
satura elementi. Te daži jautāju-
mi. – Vai Andronika attiecības ar 
Liļļuku bija tik platoniskas, cik 
tās no virspuses izskatās? Vai 
Andronikam nebija nekādas lo -
mas tajā, kas Liļļukam notika ar 
„ūsaini”? Vai Malva galu galā bija 
Jurģa vai ūsaiņa bērns? Kāda bū -
tu izvērtusies Liļļuka un Jurģa 
kopdzīve „Vizbuļos”, ja rakstniece 
būtu izšķīrusies desmit vai div-
desmit lappuses vēl pierakstīt klāt?

Droši varam teikt gan vienu:     
ja rakstniece pati būtu atbildē -
jusi uz minētajiem un vēl citiem 
jau tājumiem, nevis atstājusi at -
bilžu rašanu lasītāja iztēlei, ro -
māns nebūtu tik saistošs un pie-
vilcīgs, cik tas ir tagad.

Eduards Silkalns

(Turpinājums sekos)
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Jānis Kukainis, PBLA valdes 
priekšsēdis

„Runājot par nupat oktobŗa 
sākumā aizvadīto PBLA valdes 
sēdi Rīgā, vispirms vēlos bilst, ka 
PBLA atšķiŗas no visām iepriek-
šējām organizācijām, ko esmu 
vadījis ASV (Gaŗezers, Amerikas 
latviešu apvienība u.c.), jo PBLA 
valdes locekļi nāk no dažādām 
pasaules malām, un visiem nav 
tādi paši uzskati kā ASV latvie-
šiem. Vadot Amerikas latviešu 
apvienību, spēju panākt, ka tās 
valde domā vienotāk. PBLA ir 
kopā „jāsadzīvo” dažādu mītnes 
zemju organizāciju pārstāvjiem. 

Pirms Latvijas neatkarības at -
jaunošanas PBLA valdei bija viens 
kopīgs mērķis – Latvijas neatka-
rība. Tagad dominē dažādi uz  -
skati un dažādi mērķi, uzsvars 
galvenokārt likts uz izglītību, 
kultūru un sadarbību ar Latvijas 
valdību, lai uzturētu latvietību 
ārzemēs. 

Pēc PBLA statūtiem, par val-
des lēmumu izpildi ir atbildīgs 
PBLA priekšsēdis, kasieris, no -
zaŗu vadītāji un Latvijas Brīvības 
fonds, kas šos lēmumus izpilda 
sadarbībā ar PBLA biroju Vašing-
tonā un pārstāvību Rīgā. PBLA 
darbā aizvadītajā darbības gadā 
ir bijuši labi panākumi, jo visos 
šais amatos strādā kompetenti 
un izglītoti cilvēki ar attīstītu pie-
nākuma apziņu. Kopumā jāat-
zīst, ka aizvadītā PBLA valdes 
sēde bija „normāla” valdes sēde, 
kā teiktu latvieši Latvijā.”

***
Vija Zuntaka-Bērziņa, PBLA 

Kultūras fonda priekšsēde 
„Vispirms par to, kas visvairāk 

iepriecina, – PBLA valdes rindas 
papildinās ar jaunām sejām, mū -
su darbā iesaistās jauni, arī ga -
dos jauni cilvēki, tostarp no to 
latviešu vidus, kuŗi nesen aiz-
braukuši no Latvijas. Un vēl – prie-
cājos, ka vairāk atskan „mēs” 
nekā „jūs”! Ir izveidojusies lie -
liska sadarbība ar Latvijas mi -
nistrijām, ar kultūras institūci-
jām, kas tieši manā darbības no -
zarē šobrīd ir ļoti aktuāli. Jo 
nākamgad 5. -7. oktobrī plānots 
vērienīgs Kultūras fonda rīkots 
simpozijs un zinātniskā konfe-
rence par to, kas ārzemju latvie -
šu kultūras dzīvē paveikts 10 ga -
dos – no 2004. līdz 2014. gadam. 
Līdz ar referātiem un diskusi -
jām notiks arī koncerti, būs iz -
stādes, tiks pārstāvētas visas des-
mit KF nozares.

Protams, ļoti priecājos par du -
bultpavalstniecības likumu, glu -
ži privāti priecājos, jo nu arī 
ma   nas mazmeitas varēs kļūt par 
Latvijas pavalstniecēm!

Domājot par PBLA nākotni, 
esmu pārliecināta, ka tās darbī -
ba ir jāpārstruktūrē atbilstoši 
jauniem apstākļiem un pavērsie-
niem. Taču jāapzinās, ka tas 
prasa laiku, izpēti, jaunas idejas.”

***
Lauma Vlasova, Krievijas Lat-

viešu kongresa priekšsēde
„Kaut arī PBLA valdes sēdes 

darba kārtībā nebija nekādu īpa-
šu atšķirību salīdzinājumā ar ie -
priekšējiem gadiem, zināmas 
pār domas raisījās. Taču vispirms 

Quo vadis, PBLA?
Viedokļi pēc Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējās sēdes š. g. 2. – 4. oktobrī Rīgā

jāuzsveŗ, ka sēde ritēja „dubult-
pavalstniecības gaisotnē”, kas   
bija tiešām pacilājoša. Visi bija 
apmierināti ar daudzos gados 
paveikto, manis pārstāvētā Krie-
vijas latviešu organizācija – KLK 
jo īpaši.

Par pārdomām – jau vairākus 
gadus, mēģinot iezīmēt PBLA 
nākotnes vīziju, jāsecina, ka ne -
kādi lieli stratēģiski plāni nepa-
rādās. Īstenībā tā sauktajā „ve -
cajā trimdā”, kuŗas interešu pār-
stā vība pēc manas pārliecības ir 
PBLA galvenais uzdevums, cil-
vēku kļūst mazāk, bet problēmu 
vairāk. Vajag palīdzēt jaunāka-
jām šīs vecās trimdas paaudzēm, 
jā, arī jaunajai emigrācijai, par   
ko tiešām daudz diskutējām. 
Nevis paplašināt darbību Latvijas 
polītikā, bet tieši pārstāvēt lat-
viešus mītnes zemēs – ar kultū-
ras, izglītības, ekonomisko sakaru 
starpniecību – tas, manuprāt, ir 
PBLA stratēģijas pamatā. Un es 
priecājos par ikvienu PBLA aktī-
vitāti, pievēršoties mītnes zemēs 
dzīvojošo tautiešu interesēm.”

***
Aldis Austers, Eiropas latviešu 

apvienības priekssēdis
„Vēlos uzteikt PBLA ieguldī ju-

mu dubultpilsonības jautājuma 
risināšanā, kā arī Pirmā pasau -
les latviešu ekonomikas un in   no-
  vāciju foruma noorganizēšanā. 
ELA ir pateicīga PBLA valdei arī 
par atbalstu ELA iecerei atjau not 
Eiropas mēroga latviešu dzies  -
mu svētku tradiciju (pirmais sa  -
rīkojums plānots 2015. gada jū -
nijā Briselē, Beļģijā).

Tomēr jāpiebilst, ka emocio-
nālā ziņā daudz kas nav mainī-
jies kopš manas pirmās dalības 
PBLA valdes sēdē pirms diviem 
gadiem, – PBLA valdes sēdēs jo -
 projām jūtos kā huligans, kas 
traucē mieru labi audzinātā sa  -
biedrībā. Problēma ir tā, ka mani - 
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) 
priekšsēdi nepavisam neapmie-
rina nedz temps, nedz arī attieks-
me, risinot jautājumus, kuŗi skaŗ 
apjomīgās jaunās latviešu kopie-
nas Eiropas zemēs. Piemēram, 
mums ir atšķirīga izpratne par 
to, ko nozīmē valsts (ierobežotā) 
financiālā atbalsta taisnīga sada-
le, proti, vai financējumam vis -
pirms jānonāk tur, kur tas ir   
vis vairāk nepieciešams (jaunas 
ko  pie nas, nav pieejams vai ir        
ne  pietiekams trimdas organizā-
ci ju atbalsts u.tml.), vai arī sada -
lē vadošajam principam jābūt 
“mums pienākas, jo esam tik 
daudz devuši Latvijai”.

Faktiski šobrīd ELA darbojas 
neatkarīgi no PBLA, kaut gan 
ELA rīcībā nav tādu resursu kā 
PBLA, kuŗa līdzekļus savai dar  b ī- 
bai  smeļ no strauji izsīkstoša-
jiem Latvijas Brīvības fonda re -
sursiem. Ja PBLA vēlas būt ārpus 
Latvijas dzīvojošo augstākā pār-
stāvība, tai ir nepieciešami no -
pietni iekšēji pārkārtojumi (jā -
aktuālizē darbības mērķi, jāpār-
veido valdes sastāvs, jāpāror ga ni -
zē pārstāvības darbs Rīgā u.tml.). 
PBLA var, protams, izvēlē ties sa -
glabāt trimdas laika vaibstus, 
taču tādā gadījumā ELA neat -
liks nekas cits kā turpināt jau ie -
sākto, – veidot neatkarīgu dar- 

b ību, dibinot tiešu un ciešu sa -
darbību ar Latvijas valdības un 
ārpus valdības iestādēm.”

***
Zuze K Krēsliņa-Sila, Latviešu 

kopības Vācijā pārstāve
„Šī bija mana pirmā PBLA sē -

de, un es ar prieku novēroju, kā 
daudz interesantu cilvēku no 
visām pasaules malām sabrauc 
kopā padomāt par savas vietējās 
latviešu kopienas un Latvijas sai-
 tēm un vajadzībām. Es pārstā vē-
ju Eiropas latviešus, dzīvoju ilgs-
toši Vācijā, lai gan esmu uzau-
gusi Amerikā. 

Eiropā šodien latviešu sabied-
rību vairāk vai mazāk veido 
jaun izbraukušie latvieši. Uzau -
got Amerikā, tiku latviski veido-
ta trimdas skoliņās, nometnēs 
un sarīkojumos. Vēlāk, strādā -
jot Minsteres latviešu ģimnazi -
jas apa rātā, redzēju, ko nozīmē 
struk tūras, kas veidotas gadiem. 
Taču tīri labi saprotu, ka mūsu 
sabiedrība Eiropā ir citāda nekā 
trešās paaudzes latviešu vēl ak  - 
tī vā vecās trimdas pēcteču sa  -
bied rība Amerikā, Kanadā vai 
Aust rā    lijā, kas balstās uz vecām 
ie  strā dēm. Vēl atšķirīgākas ir  
prob lēmas Dienvidamerikas vai 
Krie vijas latviešu kopienās. Ei     -
ro pā vai rāk vai mazāk rodas pil-
nīgi jaunas struktūras, tikai da -
ļēji bals toties uz vecajām, trimdā 
pa   zīstamām ieražām un struk -
tū rām un līdzinoties tām. 

Varu apbrīnot PBLA sabied -
riskās enerģijas centienus, lobē-
jot pilsonības likuma grozīju-
mus, kas paveŗ jaunas iespējas 
dubultpavalstniecībai un vairā-
kām pavalstniecībām. Bez šau -
bām, augstu vērtējams ir arī mo -
rālais atbalsts daudzo ārzemju 
grupu dalībai pagājušās vasaras 
Dziesmu un Deju svētkos. Tāpat 
ļoti apsveicama ir PLEIFA se  mi-
nāra un skolotāju kursu sarīko-
šana, veidošana, archīvu krāšana 
utt. Vecā nauda grozās labi, un 
summas, par ko tiek runāts PBLA, 
ir sapņu summas jaunizbraucēju 
centieniem. Skaidrs, ka jauniz-
braucēji Eiropā un, pieņemu, arī 
citur ne vienmēr vēl var turēt 
tām līdzi. Taču nemanu PBLA 
rindās pārāk lielu iejutību pret 
jauno centieniem. Laikam tas ir 
normāli un liks jaunajiem ieeļļot 
savus radošos spēkus. Tikai tad 
sāksies arī jautājumi par to, vai ir 
interese vispār vecās PBLA veida 
struktūrās piedalīties. 

Vēl katrā ziņā svarīgi ir tas, ka, 
tieši saistībā ar jaunizbrauku -
šiem latviešiem, arī no Latvijas 
valsts puses sākts stingri par tiem 
domāt un budžetā tiek paredzē-
tas krietnas summas, kuŗām tiek 
klāt, ja pareizi izpilda noteiku-
mus. ELAi, kas ir tikai viena 
daliņa no PBLA, to saprast ir sa -
nācis un no Latvijas valsts iegūti 
lieli līdzekļi diasporas vajadzī-
bām. Latvijas valdības diplomāts, 
“diasporas ministrs” Rolands 
Lap puķe izcili labi pārzina abas 
puses - gan veco trimdnieku, gan 
jauno izbraucēju vajadzības un 
mēģina ieturēt neitrālu nostāju, 
bet arī skaidri pasaka, ka viņam 
nav jāturas pie vecām struktū-
rām. Tiek ne tikai radīti deklarā-
tīvi teksti, bet arī veikti pētījumi 

par latviešu grupējumiem, kas 
ār  pus savas dzimtās valsts mē -
ģina dzī vot globāli un dod Lat-
vijai jaunus impulsus. Tā ir jauna 
un in teresanta joma. 

Agrāk bija runa par veco “po -
lītisko trimdu” un jauno “ekono-
misko migrāciju”, taču tagad 
man šķita, ka šai PBLA sēdē maz 
bija  runas par veco, tradicionāli 
patriotisko polītiku, bet daudz 
dziļāk sēdes dalībnieki pietu vi-
nājās ieskatam, ka viss ir polī-
tisks, arī tas, ka tik daudz latviešu 
ir atstājuši Latviju. Varbūt tieši 
tas, ka polītiku var arī turpināt, 
nenostājoties  vienmēr kādā opo-
zicijā, arī iezīmēs PBLA nākot-
nes darbību un mainīs šo darbī-
bu vai arī dos tai jaunu vir-
zienu.”

***
Taira Zoldnere, ALA Infor-

mā cijas nozares vadītāja
„PBLA valdes sēde Rīgā katru 

gadu ir nozīmīga pasaules lat-
viešu diasporas pārstāvju tikša-
nās. Manuprāt, tās galvenā jēga 
ir klātienē pārrunāt, apzināties 
un izprast latviešu kopienu dzīvi, 
problēmas un perspektīvas dažā-
dās pasaules valstīs. Tas dod  ie -
spēju mums visiem sadarboties 
kā savā starpā, tā arī ar Latvijas 
valsts institūcijām un sabiedrību. 
Šogad diasporai svarīgākā pār-
runājamā tema bija Grozījumi 
Pilsonības likumā, ar iespēju pie-
teikties uz dubultpilsonību. Šī 
Rīgas vizīte man dod iespēju      

tikties gan ar vairākiem polīti-
ķiem, gan valdības pārstāvjiem.

Pirmsvēlēšanu gadā, kā arī lai-
kā, kad Latvija ievieš eiro un reāli-
zē Pilsonības likuma grozī jumus, 
ir ļoti svarīgi, lai ārzemēs dzīvojo-
šie latvieši būtu pēc ie  spējas la - 
bāk informēti un līdz ar to spējīgi 
iesaistīties Latvijas sa  biedriskajos 
un  polītiskajos noti kumos.”

***
Jānis Andersons, PBLA pār-

stā vības vadītājs
„Šī ir jau astotā PBLA valdes 

sēde, ko man PBLA Rīgas biroja 
vadītāja amatā nācies pieredzēt 
un arī organizēt. Šī valdes sēde 
bija produktīva – tajā pieņemtas 
piecpadsmit rezolūcijas Latvijas 
valsts institūcijām un diaspo -   
ras organizācijām, spriests par  
PBLA nākotnes redzējumu un 
iecerēm. Aizvadītajā PBLA darb ī - 
bas gadā ir bijuši vairāki panā-
kumi – ar PBLA atbalstu ir pa  -
nākti ilgi gaidītie Pilsonības li -
kuma grozījumi, pieļaujot ārze-
mēs dzīvojošajiem latviešiem 
dubultpilsonību, PBLA sekmīgi 
koordinējusi 57 diasporas koŗu 
un deju kopu dalību XXV Vispā-
rējos latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkos, izdevās arī PBLA 
kopīgi ar sadarbības partne ŗiem 
rīkotais Pirmais Pasaules latviešu 
ekonomikas un innovāciju fo -
rums, attīstot sakarus starp lat-
viešu uzņēmējiem visā pasaulē 
un veicinot ārzemju latviešu uz -
ņēmēju investīcijas tēvzemē.”

1. PBLA valde atzinīgi vērtē 
Lat vijas Republikas Saeimas, val-
dības un Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldes darbu Latvijas 
Republikas Pilsonības likuma 
gro zījumu pieņemšanā un ap -
sveic Latvijas valsti par lēmumu 
atļaut dubultpilsonību ārzemēs 
dzīvojošajiem latviešiem. 

2. Rūpējoties par Latvijas valsts 
nākotni un uzskatot, ka ārval- 
stīs dzīvojošie latvieši ir nozīmīgs 
Latvijas balsts, PBLA valde ai ci-
na tautiešus pasaulē pieteikties 
dubultpilsonībai, sevišķu uzma-
nī bu pievēršot jauniešu un bēr-
nu reģistrēšanai Latvijas pilso nī-
bā. PBLA valde aicina savas 
bied ru organizācijas aktīvi infor-
mēt savus biedrus un latviešu 
sabiedrību mītņu zemēs par Pil-
sonības likuma grozījumiem, gā  -
dājot par to, lai tautieši izman-
totu dubultpilsonības iegūšanas 
iespēju. (..)

4. Ar satraukumu sekojot līdzi 
Latvijas demografiskai situācijai 
un novērojamai masveida emig-
rācijai, PBLA valde apsveic val-
dī bas un Saeimas centienus šo 
situāciju uzlabot. Atsaucoties uz 
Igaunijas pozitīvo pieredzi, PBLA 
aicina pievērst lielāku uzmanību 
nevienlīdzības mazināšanai un 
palīdzības sniegšanai daudz bēr-
nu ģimenēm. (..)

8. PBLA valde atbalsta tiešu 
lī  gumu slēgšanu starp PBLA un 
atbildīgajām Latvijas valsts iestā-

dēm valsts līdzekļu piešķiršanai 
un sadalei (Izglītības un zināt-
nes ministrijas Latviešu valodas 
aģen tūra, Ārlietu ministrija, Kul-
tūras ministrija u.c.).

9. PBLA valde aicina Latvijas 
valdību atcelt ierobežojumus ār  -
ze mēs reģistrēto diasporas or    - 
ga nizāciju pārstāvībām Lat vijā 
piedalīties valsts rīkotajos kon-
kursos, lai nodrošinātu dia spo- 
ras organizāciju līdzdalību dia- 
s  poras atbalsta program mās. (..)

14. PBLA valde aicina atjau-
not Eiropas latviešu Dziesmu 
un Deju svētku tradiciju ārpus 
Lat  vijas, rīkojot Eiropas latviešu 
Dzies mu sarīkojumu 2015. ga -
da 21. jūnijā Beļģijas Karalistes 
galvaspilsētā Briselē, lai nosvi-
nētu Latvijas prezidentūras Ei -
ro pas Savienībā nobeigumu.

Tā kā latviešu vēlētāju skaits 
un aktīvitāte ārzemēs strauji 
aug, PBLA valde aicina diaspo-
ras organizācijas sadarbībā ar 
Lat vijas Centrālo vēlēšanu ko  -
mi siju un Latvijas vēstniecībām 
ārvalstīs veidot papildu vēlē ša-
nu iecirkņus latviešu diasporas 
mītnes valstīs. PBLA valde aici-
na atvieglot balsošanas procesu 
pa pastu, plašāk ieviešot Min- 
s terē (Vācijā) jau īstenoto praksi, 
pirms vēlēšanām organizējot 
īpa šas pasu zīmogošanas akci -
jas vietās (ārvalstīs), kur mīt 
dau dzi vēlētāji.

No PBLA valdes sēdes rezolūcijām
Rīgā 2013. gada 4. oktobrī
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Vīlande svin 730 un 
750 gadu jubileju

Vīlande (tā vēsturiski šī vieta 
tiek saukta latviešu valodā, lai gan 
igauņi paši to raksta un izrunā   
kā Viljandi). Igauņiem Vīlande ir 
tau  tas mūzikas galvaspilsēta. 
Kopš 1993. gada tur notiek plaši 
pazīstamie Folkloras mūzikas 
fes tivāli (Viljandi pärimusmuusi-
ka festival). Festivālu burvība ir 
to īpašā atmosfaira, ko rada no 
malu malām sabraukušie cilvēki, 
dzīvošana telšu pilsētiņā, dažā -
das radošas un arī sportiskas ro  -
sības un laba mūzika. Vīlandes 
mū  zikas cienītāju kopā sanākša-
na un mūzicēšana laika gaitā iz -
veidojusies par Eiropas mēroga 
sarīkojumu. Tas  ir lielākais ikga-
dē jais mūzikas festivāls Igaunijā 
un viens no lielākajiem tautas un 
pasaules mūzikas festivāliem Bal-
tijā un Ziemeļvalstīs. Kopš 1993. 
gada četrās  festivāla dienās jūlija 
nogalē  aptuveni uz 100 dažā-
diem ļoti augstvērtīgiem koncer-
tiem, tradicionālās mūzikas darb-
nīcām un citām aktīvitātēm pul-
cē jas vairāk nekā 20 tūkstoši ap  -
meklētāju, kas pat nedaudz pār-
sniedz šās pilsētiņas pastāvīgo ie  -
dzīvotāju skaitu. Pilsēta var lepo-
ties arī ar savu Kultūras akadē-
miju, teātri, leļļu teātri, Tautas 
mū  zikas centru, Novadpētnie cī-
bas mūzeju, naīvās mākslas centru. 

Daži nozīmīgi gadskaitļi Vī   lan-
des vēsturē. 

Rātsnams ir viena no vecāka-
jām akmens celtnēm. Bū   vēts lai- 
kā no 1768. līdz 1774. ga  dam.

1878. gadā igauņu atmodas 
laika darbinieks Kārlis Roberts 
Jakobsons nodibināja laikrakstu 

par Baltiju

igauņu valodā Sakala, kas ieman-
toja lielu populāritāti. Sakala (la  -
tīņu Saccalia) bija seno igauņu 
ze  me, kas 13. gs. sākumā robe žo-
jās ar līvu Metsepoles zemi un 
latgaļu Tālavas zemi dienvidos 
un igauņu Ugandi zemi austru-
mos. Sakalai daļēji piederējušas 
arī šobrīd Latvijas territorijā eso-
šās zemes uz ziemeļiem no Sedas 
upes, ieskaitot Rūjienas pilsētu.

1911. gadā Vīlandē tika uzcelts 
viens no pirmajiem ūdenstor-
ņiem Igaunijā. Tagad tas  pirmā 
Igaunijas armijas virspavēlnieka 
Johana Laidonera laukumā  ir ie -
cienīts tūristu apskates objekts. 
No 30 m augstuma paveŗas plašs 
skats uz pilsētu. 

1912. gadā uzcēla tekstilfab-
rika. Nedaudz vēlāk tur sāka ra -

žot motorizētus lidaparātus.
Nokāpjot 158 pakāpienus lejup 

no tā dēvētā Kāpņu kalna, nonā-
kam Vīlandes ezera krastā pie 
slavenā sportista Huberta Pērna-
kivi pieminekļa (attēlā).

Pērnakivi pag. gs. 50. gados 
vien padsmit reizes uzvarēja tra-
di cionālajā skrējienā „Apkārt Vī -
landes ezeram”. Šim vecākajam 
sporta sarīkojumam Igaunijā ir 
vairāk nekā 80 gadu. 

Vīlandes ielām krāsainību un 
līksmu noskaņu piešķiŗ lielas, sar-

kanas betona zemenes (attēlā).  
Ideja aizgūta no Paula Kondases 

gleznas “Zemeņu ēdēji”, kuŗas va -
roņiem līdzinoties Vīlandes ie   dzī-
  votāji -  šķietami mietpilso nis kā 
ārējā fasāde slēpj patīkami pār-
steidzošu saturu.

Vīlandes vecpilsētas daļā ir ie  -
spaidīgas Livonijas ordeņa pils-
drupas, kuŗu aizsarggrāvjus sa -
vieno Rīgā ražots 50 m gaŗš pie-
kaŗtilts.

Vīlandes vēsturē minēts inte -
re sants fakts. Drūmajos krievu 
oku  pācijas gados pilsētā nav uz  -
celts neviens (!) padomju režīmu 
slavinātājs piemineklis. Pilsēta 
ap  brīnojamā kārtā bija pratusi 
izvairīties no šī „pienākuma” 
veik šanas.

***
Pastaiga pa 

televīzijas torņa jumtu
Asu izjūtu cienītājiem tūristiem 

Tallinā tiek piedāvāta pastaiga 
televīzijas tornī, kas ir visaugstā-
kā celtne Igaunijā (314 m). 175 m 
augstumā iekārtotais skatu lau-
kums nav norobežots ar aiz -     
sarg barjēru, drošsirdīgie kāpēji 
no  dro šināti ar virvi.

Par pusstundu ilgu pilsētas 
panorāmas aplūkošanu jāmaksā 
20 eiro. Skaidrā laikā pāri Tallinas 
līcim var saskatīt Somijas kras-
tus. 

***
Ar Kirilu vajadzēja tikties... 
Jūnijā Igaunijā vizītē bija iera-

dies Krievijas pareizticīgo Baznī-
cas galva mētropolīts Kirils. Sa -
vu kārt Igaunijas prezidents To -
mass Hendriks Ilvess tobrīd at -
radās oficiālā vizītē Slovēnijā, tā  -
tad netika sarīkota viņa tikšanās 
ar augsto viesi. Lielu uzmanību 
šim faktam pievērsis laikraksts 
Eesti Päevaleht,  kritizējot valsts 
pirmo personu:

Krievijas oficiālajā un neofi ciā-
lajā hierarchijā Kirils ir ietekmīga 
persona. Viņš uztur miljoniem or -
todoksālo ticīgo saikni ar polītisko 
eliti. Igaunijai nevajadzēja palaist 
secen izdevību tikties ar Kirilu. 
Valsts interesēs ir uzturēt dialogu 
ar mētropolītu (t. i., ar  Krieviju), 
ne   vis dot iespēju plašsaziņas lī  -
dzek ļiem mūs kritizēt. Ilgtermiņā 
mums svarīgākas ir nevis Slovē-
nijas simpatijas, bet gan sarunas 
ar Kirilu.          

***
Sodi skolotājiem

Igaunijā valodas inspektoru uz -
manības lokā nonākuši 26 sko-
lotāji. Viņi nav nokārtojuši obli-
gāto valodas prasmes eksāmenu. 
No pārbaudītajiem 1505 krievu 
skolu paidagogiem pietiekamas 
igauņu valodas zināšanas bijušas 
tikai 230 cilvēkiem.

Pamatzināšanas valsts valodā 
tiek prasītas no visiem valsts ie -
rēd ņiem. Krievu valoda, pēc vals ts 
prezidenta Tomasa Hendrika Il  -
vesa izteikas, tiek dēvēta par 
„okupantu valodu”, un tam pie-
krīt lielākā daļa iedzīvotāju. Ja  

krievu skolotāji igauņu valodu 
neprot pietiekamā līmenī, viņiem 
jāmaksā sods, jāmācās kursos    
un, ja sekmju nav, jārēķinās ar 
atlaišanu no darba. Starptautiski 
pieņemtie nosacījumi valodas 
jau tājumā allaž izraisa konflik -
tus ar Krieviju. Krievu valoda ir 
dzimtā valoda tikai trešdaļai 
Igaunijas iedzīvotāju.   

Chronika  
• Militārai misijai Afrikas valstī 

Mali no Igaunijas  sagatavoti des-
mit kaŗavīri, divi iekļauti ANO 
miera uzturēšanas misijā. Uzturē-
šanās Afrikā paredzēta līdz šā 
gada beigām. Igaunijas kaŗavīri 
kaujas operācijās nepiedalīsies.

• Igaunijā tiek protestēts pret li  -
kumprojektu par viendzimuma 
pāŗu attiecībām. Savākti gandrīz 
40 tūkstoši iedzīvotāju parakstu. 
Ekspertu ieskatā viedokļi ir ļoti 
atšķirīgi, tāpēc maz ticams, ka li  -
ku mu varētu pieņemt līdz par-
lamenta vēlēšanām 2015. gadā. 
Igaunijā, tāpat kā Latvijā un Lie-
tuvā, par šo tematu notiek asas 
diskusijas. 

• Kāds Krievijas uzņēmējs no  -
lēmis Igaunijā uzsākt cūku au -
dzē šanas biznesu. Narvā, Krie vi-
jas robežas tuvumā, līdz 2016. 
ga   dam paredzēts uzcelt moder -
nu kompleksu gandrīz 5000 cū -
ku nobarošanai. Tiktu radīts ap 
200 darba vietu. Sabiedrībā pare-
dzamas protesta akcijas pret šo 
ieceri, kuŗas sekas būtu vides pie-
sārņošana un neciešama smaka.             

• Kādā Tartu policijas iecirkņa 
ēkā iemitinājušies „apakšīrnieki” – 
lapsu ģimene. Vispirms policisti 
pamanījuši lapsu, kas devusies 
barības meklējumos pilsētas ap -
kaimē, vēlāk tai pa pēdām seko-
juši trīs mazuļi. 

BB lasījis P. Karlsons    

Dr. Zvejnieks ir dermatologs 
South Carolina, USA. Viņam ir 
arī liela interese par diētas jautā-
jumiem. Dr. Zvejnieks vada vai  -
rākas laboratorijas, kuŗas cilvēki 
var apmeklēt bez pieteikšanās, 
no  dot proves un tanī pašā dienā 
uzzināt sava asinsspiediena, sa -
va cholesterīna utt. statusu. Tū  līt 
arī uzzināms, kas būtu jāēd un 
jādzeŗ vai arī kas nebūtu jāēd un 
jādzeŗ lai saglabātu vai uzlabo -   
tu veselību. Tikai nepieciešamos 
ga    dījumos pacientam tiek iz -
rakstītas zāles.

Lielākā daļa iedzīvotāju rietu-
mu zemēs patērē pārāk daudz 
kaloriju. Dr. Z, kā Zvejnieku sauc 
Facebookā, galvenokārt par kaitī-
giem uzsvēra ogļhidrātus. Pēdē-
jos gados daudzkārt pieaudzis 
ogļhidrātu/cukura patēriņš. Par 

sevišķi kaitīgiem viņš uzskata 
pastu (makaronus), kartupeļus, 
kviešu miltus, baltos rīsus un sal-
dos dzērienus, ko daudzi cilvēki 
patērē lielos kvantumos. Lai ogļ-
hidrātus ķermenis varētu pār-
strā dāt, ir vajadzīgs insulīns. 
Saldie produkti tikai īsu laiku 
nomierina ēstgribu, drīz ķer me-
nis pieprasa vairāk. Insulīna pro-
dukcija tādējādi tiek stimulēta. 
Svars pieaug, un rezultāts tāds, 
ka resnie cilvēki mazāk reaģē uz 
insulīnu un attīsta diabeta tipu 2.

Par diētām, protams, ir daudz 
dažādu uzskatu. Piemēram, jāiz-
vairās no taukvielām un cukura; 
jālieto olīveļļa, dažādi rieksti, ga -
 ļa un dārzeņi, kuŗi ienākas virs 
zemes; var ēst tikpat kā visu ko, 
bet jāgavē viena vai divas dienas 
nedēļā.
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Med. dr. Pēteris Zvejnieks Stokholmā
Turklāt nedrīkst aizmirst, ka 

katru dienu jāiet staigāt svaigā 
gaisā.

Par šiem jautājumiem dzirdē-
jām un arī diskutējām pēc Zvej-
nieka referāta, ko viņš nolasīja 
pēc Zviedru-Latviešu biedrības 
ielūguma Latvijas vēstniecībā  
24. septembrī. Šai laikā Dr. Zvej-
nieks ciemojās pie saviem ra -
diem Stokholmā, kur savulaik 
dzīvojuši, studējuši, aprecējušies 
viņa vecāki Andrejs un Astrīda 
Vita Zvejnieks. Vēlāk viņi no 
Stokholmas izceļoja uz ASV.

Pēc referāta Dr. Z ar savu 
Zvied  rijas brālēnu devās uz Rī -
gu, lai satiktos ar tiem Vītolu 
fonda stipendiātiem, kuŗus fi -
nan cē Zvejnieku fonds.

Guna Germais-Frost
Diana Krumins Engstedt

Med. dr. Pēteris Zvejnieks ar mātesmāsu Dianu Krumins 
Engstedt un Lars Hjeltman no Zviedru-Latviešu biedrības

Uzziņai
Vīlande pirmoreiz minēta 1154. gadā arabu ģeografa Al-Idrisi 

darba  “Ģeografija” komentāros kā „Falamus”. 12. gadsimtā ap 
Vīlandes pilskalnu izveidojās pastāvīga apmetne, kas bija Sakalas 
novada saimnieciskais centrs. 13. gadsimta Livonijas krusta 
kaŗos Vīlandes sakalieši atkārtoti cīnījās ar Livonijas bīskapa 
vasaļiem un sabiedrotajiem letiem un līviem, Svētā Matīsa die-
nas kaujā pie Vīlandes krita līvu vadonis Kaupo. Bijušās koka 
pils vietā 1224. gadā tika uzbūvēta mūŗa pils, kas ilgu laiku bija 
lielākā visā Baltijā. 13. gadsimta sākumā Vīlande kļuva par 
Hanzas savienības locekli. Pirms 730 gadiem – 1283. gadā 
Ordeņa mestrs  Vīlandei piešķīra pilsētas tiesības. 

Vīlandes Folkloras mūzikas festivālā

Vīlandi rotā astoņas betona 
zemenes

Huberta Pērna kivi piemineklis
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Šīs vēlēšanas 
vairs nerīkos 
vienlaikus ar pa  š - 
valdību vēlēša-
nām, kā tas bija 
2009. gadā, kad 
tajās piedalījās 
vairāk nekā puse 

balsstiesīgo iedzīvotāju. Tāpēc 
prognoze varētu būt līdzīga kā 
aizvadītajās EP vēlēšanās Lie-
tuvā, kur par vēlēšanām interesi 
izrādīja ap 20% šīs valsts pil-
soņu.

Taču pagaidām neoficiālais 
kandidātu skaits, kas ļoti vēlas 
bruģēt ceļu uz Briseli, joprojām 
aug. Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks pats Vienotības vadībai 
licis saprast, ka viņa īstā vieta ir 
Eiropas Parlamentā. Tur nav ko 
brīnīties, jo Briselē ir daudz lie-
lāka personiskā financiālā dro-
šība un mazāk kreņķu, nekā 
strā dājot Latvijas valsts izpildin-
s  titūcijā par pieticīgu naudiņu. 
Polītiskajās aizkulisēs izskanējis, 
ka Pabrikam kandidātu sarakstā 
varētu piešķirt pat otro numu - 
ru – tūdaļ aiz Sandras Kalnietes. 
Vēlētājus īpaši neinteresē, ko 
Pabriks Briselē darīs, viņiem 

Vai Vienotības filiāle Briselē?
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, kas notiks 2014. gada maijā, gaidāma sīva kandidātu konkurence, 

taču vēlētāju interese par to, visticamāk, būs neliela

pietiek ar to, ka viņš nav peļams 
ministrs, ir ieturēts un sirsnīgs, 
kā arī vizuāli sakopts un prot 
uzstāties. Par Pabrika iekļaušanu 
sarakstā nebūs gandarīti tie 
Vienotības cilvēki, kas ierindo-
sies aiz viņa, jo kādam būs jā  -
krīt. Skaidrs, ka divām daiļā dzi-
muma pārstāvēm, kas nāk no 
viena saraksta un tiek ievēlētas 
parlamentā, nav viegli, jo, gribi 
to vai ne, ir tīri sievišķīga sav-
starpējā konkurence gan vēlē tā-
ju, gan parlamenta augsto amat-
personu acīs. Ja Pabriku ievēlēs, 
viņš šai konkurencei varētu pie-
likt punktu. Un tas nemaz ne -
būtu slikti, jo tauta gaida mājās 
Inesi Vaideri, kas visus šos ga -
dus cītīgi nodarbojusies ar Bal-
tijas un Austrumeiropas valstu 
vēstures faktu skaidrošanu Rie-
tumu sabiedrībai. Redzot, ka 
Sa skaņas centra reitings arvien 
kāpj, deputātes Vaideres pūliņi 
un Briselē iegūtās ārpolītiskās 
zināšanas būs Latvijai ļoti nepie-
ciešamas valstij nelojālo spēku 
savaldīšanā.

Turklāt Vaideres darba spējas 
un Briselē iegūtā polītiskā pie-
redze varētu lieti noderēt par-

tijai, jo uz Briseli pošas arī Vie-
notības priekšsēde Solvita Ābol-
tiņa, un neoficiāli ir zināms, ka 
uz sarunām ar augstākajām ES 
institūciju amatpersonām par 
iespēju kandidēt uz Eiropas Ko -
misijas priekšsēža amatu bijis 
valdības vadītājs Valdis Dom -  
b rovs kis. Kamēr Vienotības spice 
veidos savu filiāli Briselē, tik -
mēr kādam būs jāpārņem vara 
Rīgā. Uz šī fona valstiski domā-
jošs cilvēks brauktu mājās, lai 
nelaistu gaŗām šo iespēju. 

Eiropas institūcijās notieko -
šais joprojām ir tāls un grūti 
saprotams Latvijas iedzīvotā -
jiem, un jābūt ārkārtīgi vien-
kāršam skaidrošanas veidam,     
lai vidusmēra cilvēkam paliktu 
atmiņā viena vai otra deputāta 
nopelni Latvijas valsts labā. Pie-
mēram, par Sandras Kalnietes 
darbošanos Briselē ir priekš - 
stats ne tikai lauksaimniekiem, 
bet arī tiem, kas tādi nav, – vis-
maz esam dzirdējuši, ka depu-
tāte, veiksmīgi veidojot sabied-
risko organizāciju lobija kam pa-
ņu, panāca būtiski lielākus tieš-
maksājumus zemniekiem. 

Arī par deputāta Krišjāņa Ka -

riņa devumu ir šis tas dzirdēts. 
(Laiks un Brīvā Latvija Nr. 23 – 
Red.) Nu kaut vai tas, ka viņš   
bija galvenais ziņotājs un virzī-
tājs direktīvai, kas ielika pamatu 
vienotai Eiropas enerģētikas ār -
polītikai. Vienkāršiem cilvēkiem 
tas nozīmē to, ka viņi būs pasar-
gāti no neprognozējamām gā - 
zes cenu svārstībām. Kariņš pat-
laban ir galvenais virzītājs direk-
tīvai par ofšoru īpašnieku atklā-
šanu. Ja to pieņems, valsts uzņē-
mumu reģistrā būs jāparādās 
pa  tiesajiem labuma guvējiem     
un tiks ierobežota to uzņēmumu 
un aktīvistu darbība, kas izvairās 
no nodokļu maksāšanas. Tātad 
arī te ir ieraugāms kaut kāds liet-
derības koeficients.

Radio “SWH” Rīgā ar tautu 
ēterā mēģina sarunāties Ivars 
Godmanis, kas nav atsacījies no 
balotēšanās un meklē partiju, 
kuŗa viņu izvirzītu. Raidījumā 
“Ivars Eiropā” Godmanis vairāk 
jūtams kā žurnālists, nevis kā 
parlamentārietis, – lielākoties in -
tervē viņš, nevis viņu. Te ēterā      
ir EP deputāts no Italijas, te –      
EP Budžeta komitejas priekšsē-
dis, te – Nodarbinātības valsts 

aģentūras direktore... Godmanis 
vienmēr bijis draugos ar skait-
ļiem un strādā Budžeta komi -
tejā, bet viņa darbošanās skait -    
ļu pasaulē Latvijā joprojām ir 
sveša.

Neviens no pašreizējiem de -
pu tātiem nav atsacījies kandidēt 
EP vēlēšanās un sācis domāt par 
atgriešanos Latvijā, kur krize it 
kā beigusies, bet ir daudz darba 
nabadzības samazināšanas vir-
zienā. Ja palūkojamies uz citām 
valstīm, atliek konstatēt, ka, pie-
mēram, EP deputāts no Italijas 
Mario Mauro tagad strādā par 
savas valsts aizsardzības minis-
tru, bet Somijas deputāts Alek-
sandrs Stubs ir Eiropas lietu un 
ārējās tirdzniecības ministrs... 
Šādu piemēru netrūkst, kad Ei -
ropas institūcijās uzkrātās zinā-
šanas tiek liktas lietā savas valsts 
izaugsmē. Bet Latvijā notiek ot -
rādi – nav nekā labāka un siltāka 
par EP deputāta krēslu!

Māra Libeka

Pateicamies Latvijas Avīzei 
par sadarbību 

šīs publikācijas tapšanā!

Krievijā krievi vodkā nodzē-
ruši savas tautas demografiju – 
pašiem mirstot priekšlaicīgi. Vie-
tām palikušas tikai sievietes bez 
bērniem. To atklāja kāds angļu 
žurnālists (vārdu vairs neatceros) 
savā ceļojumā pa Krieviju. Kādā 
vietā bija sapulcējies daudz sie-
viešu, un viņš tām jautājis, kur 
palikuši vīrieši. Sievietes atbil-
dējušas: „Vīrieši miruši 55 gadu 
vecumā.” 

Krievijā sāk trūkt darba spē-
jīgu vīriešu,  iedzīvotāji noveco, 
ir deficits pensiju sistēmā. Pēc 
ANO prognozēm, Krievijas ie -
dzīvotāju skaits nākamajos 40 
gados samazināsies  vairāk nekā 
par 15 miljoniem cilvēku – ap -
tuveni no 143 miljoniem iedzī -
votāju 2012. gadā līdz pat 126 
miljoniem 2050. gadā.

Masveidīgs viesstrādnieku pie-
plūdums no kaimiņvalstīm radī-
tu lielas problēmas. Bet vienlai-
kus ārzemēs (aiz Krievijas Fede-
rācijas robežām) dzīvo ievēro-
jams skaits krievu, kuŗi poten-
ciāli varētu atgriezties savā vēs-
turiskajā dzimtenē. Tiek lēsts, ka 
krievu skaits pasaulē ir vairāk 
nekā 25 miljoni cilvēku. Protams, 
īpaši aktuāls ir jautājums  par re -
patriāciju krievu izcelsmes ie -
dzīvotājiem no valstīm, kuŗas 
kādreiz ietilpa PSRS sastāvā. Vis-
vairāk krievu ir Ukrainā – vairāk 
nekā 5 miljoni, Kazachstānā – 
4,8 miljoni, Baltkrievijā – vairāk 
nekā 1 miljons. Pārējās bijušajās 
padomju republikās dzīvo aptu-
veni 3 miljoni etnisko krievu. 
Vai rāk nekā 1 miljons krievu ir 
Baltijas valstīs. 

Krievus aicina atgriezties dzimtenē
2006. gada jūnijā tika pieņemta 

valsts programma, lai palīdzētu 
ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem 
pārcelties uz Krievijas Federā-
ciju. Arī tiem, kas  kļuvuši par 
ār  valstu pilsoņiem vai personām 
bez pilsonības.

Dažos reģionos pārceļotājiem 
ir paredzēti vienreizēji papildu 
maksājumi dzīvojamās platības 
īres maksas kompensācijai līdz 
sešu mēnešu ilgumā un citas 
pa pildu sociālās garantijas.

Krizes laikā 2009. gadā repat-
riācijas budžets tika samazināts 
no 8 miljardiem rubļu (129 mil-
joni latu). Šogad saskaņā ar Fe -
derālā migrācijas dienesta da -
tiem pārcelšanās programmas 
budžetā ir rezervēti vairāk ne -     
kā 1 miljards rubļu (16 miljoni       
la   tu), bet 2014. gadā – vairāk ne -
kā 2 miljardi rubļu (32 miljoni 
latu). 

Krievijas tautietis, kas pārce -
ļas uz pastāvīgu dzīvi Krievijā, 
var saņemt arī pārcelšanās nau-
du 240 000 rubļu (3900 lati) ap -
mērā, bet katrs ģimenes loceklis, 
kas dodas līdzi, – vēl pa 120 000 
(1950 lati) rubļiem. Taču iegūt šo 
naudu var tikai tad, ja tautietis 
izlēmis apmesties „prioritārajos” 
rajonos. Pie tādiem pieder Tālie 
Austrumi, Baikāla reģions, kā arī 
rajoni, kas robežojas ar citām 
valstīm, vai territorijas, kur pē -
dējo trīs gadu laikā ir samazinā-
jies iedzīvotāju skaits, un  reģioni, 
kuŗos paredzēti nacionālie inves-
tīciju projekti.

Izrādās, ka uz visvairāk kāro-
tajām pilsētām – uz Maskavu un 
Sanktpēterburgu krievi var pār-

celties tikai par savu naudu.
FMD pārvalde ir konstatējusi, 

ka vislielāko interesi repatrian-
tiem izraisa Centrālais federā -
lais apgabals. Pagājušā gadā re -
pat rianti visbiežāk izvēlējās 
Ļi peckas un Kalugas apgabalu. 
Prog rammas dalībniekiem diez-
gan pievilcīgi šķiet arī Omskas 
un Novosibirskas apgabals, kā 
arī Krasnojarskas novads.

Kopš programmas darbības 
sākuma, tas ir, kopš 2006. gada, 
tās ietvaros uz Krieviju pārcēlu-
š ies tikai 125 tūkstoši cilvēku. 
Tomēr pēdējā laikā imigrācijas 
temps paātrinās pirmo divu ga- 
du laikā aizbrauca nedaudz vai- 
rāk par astoņiem tūkstošiem, bet 
2012. gadā jau aptuveni 63 tūks- 
toši. 

Lai kļūtu par Krievijas tautiešu 
atgriešanās programmas dalīb-
nieku, ir jāatbilst vairākiem no -
sacījumiem. Proti, personai ir 
jā  būt pilngadīgai un rīcībspē jī   -
gai strādāt darbu Krievijas Fe -
derācijas territorijā, jāprot krie -
vu valoda, jābūt kvalifikācijai un 
darba pieredzei, kā arī jāatbilst 
visām prasībām, lai saņemtu at -
ļauju uzturēties Krievijas Fede-
rācijā, ja tāda būtu nepiecie-
šama. 

Lai piedalītos programmā, po  -
ten ciālajam repatriantam jāaiz-
pilda veidlapa un jāiesniedz do -
kumenti, kas pierāda identitāti 
un pilsonību, pierādījumi par 
radniecību ar visiem ģimenes 
locekļiem, kas kopīgi ar viņu re -
patriējas uz Krieviju, tāpat viņu 
dokumenti, kā arī apliecinājums 
par dzīvesvietu. Anketas apstip-

ri nāšanas termiņš var ilgt no 
viena līdz pusotram mēnesim. 

Tāds ir Krievijas atgriešanās 
programmas aicinājums, bet, cik 
cilvēku to izmantos, jo krie -     
viem dzimtene ir tur, kur vi -
ņiem labi, un arī Latvijas varas-
vīri necenšas saistīties ar FMD 
pārvaldi, lai kopīgi veicinātu 
krievu atgriešanos savā īstajā 
dzimtenē. Informācija par ie  spē-
jām  repatriēties ne tikai uz Nov-
gorodu, bet  uz visu plašo Kriev-
zemi katru nedēļu tiek publi -  
cēta krievvalodīgajos laikrakstos 
Čas un Vesti Segodņa. Ir daudz  
da  žādu repatriācijas iespēju – 
Ka  ļiņingrada, Novgoroda un ci  -
tas vietas – atliek tikai izvē lēties!

Karēlijas darba ministrs Ivans 
Kriņņikovs saka: „Pie mums ir 
labi. Vakanču daudz: vajadzīgi 
celtnieki, ārsti un skolotāji, vir-
potāji... Pārceļotājiem mēs esam 
atvēruši visus Karēlijas rajonus, 
lai tikai pošas.”  (MK Latvija 
1.-24. jūlijs, 2012.g.)

Arī Novgorodas apkaimē ļoti 
jūtams cilvēku trūkums, un ap -
gabala gubernātors Sergejs Mi  -
tins aicina: „Tāpēc mēs esam ļoti 
iepriecināti, ja pie mums brauc 
dzīvot jauni un vidējā vecuma 
cilvēki. Izmantošu izdevību, lai 
aicinātu Latvijas cilvēkus braukt 
dzīvot un strādāt pie mums Nov-
gorodas apgabalā, mums ļoti va -
jadzīgi kvalificēti speciālisti, un 
mēs ļoti labprāt gribētu redzēt 
pie sevis cilvēkus no Baltijas 
valstīm.”

Šādi noteikumi Latvijas krie-
viem ir ļoti izdevīgi, bet Latvijai 
tā ir vienīgā cerība uz izdzīvo-

šanu, samazinot  to krievu skaitu, 
kuŗi nīst Latviju, latviešus un vi -
ņu „suņu” valodu. Krievijā trūkst 
iedzīvotāju, un tā ir iedzīvinā -
jusi atgriešanās plānu, bet kā -  
pēc mūsu varasvīri „neklapē ne 
ar ausīm” un šo iespēju neiz-
manto? 

Dažās bijušajās PSRS republi-
kās – Armēnijā, Azerbaidžānā 
un Gruzijā ir tikai 1% - 2% 
krievu, Lietuvā – 5%, bet Latvijai 
un Igaunijai ir daudz grūtāks 
stāvoklis ar pamattautas izdzī-
vošanu. Latvijai, pēc 2011. gada 
tautas skaitīšanas datiem, toreiz 
bija krievu  26,91%  plūs 3,3% 
balt krievu, 2,2% ukraiņu un 
2,17% poļu, kas kopā ir 34,13%, 
bet latviešu toreiz vēl bija 62% 
(tagad būs daudz mazāk). Jau 
toreiz, pēc skaitīšanas datiem, 
Latvijā dzīvoja 170 dažādu tau-
tību. 

Tāpēc nav brīnums, ka Valsts 
valodas centra kontroles vadī -
tājs Antons Kursītis saka: „Ka -
mēr latvieši jūtas kā minoritāte 
un lielākajās pilsētās reāli  arī ir 
minoritāte, tikmēr latvietim kā 
nedrošam cilvēkam īsti nav 
nākotnes.”

Dāvis Stalts (NA): „Mēs vēla-
mies veicināt brīvprātīgu to cil-
vēku izceļošanu no Latvijas, ku -
ŗiem šeit ir slikti, kuŗiem viss šeit 
riebjas. Mūsu zemē  jādzīvo nevis  
tiem, kuŗi to nīst, bet tiem, kuŗi 
vēlas šeit būt kopā ar latvie -    
šiem. Turpretim cilvēkiem, ku -
ŗiem šeit riebjas, jāveicina iespēja 
dzīvot tur, kur viņiem patīk 
labāk.”

Jānis Rolavs          
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 38 
atrisinājums)

Līmeniski. 3. Balasts. 8. Skatīt. 
10. Motors. 12. Solis. 14. Sautēt. 
15. Arnika. 16. Teiksma. 19. Lai -
vas. 21. Benina. 22. Zauls. 23. 
Pulks. 29. Trekni. 30. Skalbe. 31. 
Bifelis. 32. Manila. 34. Lotosi. 35. 
Kapļi. 37. Kafija. 38. Sapals. 39. 
Krāteri. 

Stateniski.  1. Kalts. 2. Atoms. 
4. Skatuve, 5. Stāt. 6. Etna. 7. 
Kro  nins. 9. Plakne. 11. Lamas. 
13. Akini. 17. Epilogi. 18. Me -
muāri. 20. Svari. 21. Bikls. 24. 
Arfas. 25. Skaidas. 26. Stelpe. 27. 
Nautils. 28. Ibiss. 33. Asis. 34. 
Lāpa. 35. Kapri. 36. Istra.     

Labklājības ministre Ilze Viņķele un viņas biroja vadītāja Ilze 
Kurme apmeklēja Skrīveŗu novada Sociālās aprūpes centru „Ziedu-
 gravas”, kā arī jaunuzcelto Dienas centru. Vietējie kritiski izsakās par 
centra neatbilstību veicamajām funkcijām, jo tas neatrodas Skrīveŗu 
centrā, lai gan tur ir visvairāk iedzīvotāju un arī vidusskola.

Eiropas un Centrālāzijas 30 valstīs vairāk nekā 20 000 cilvēku 
piedalījās Eiropas Putnu migrācijas vērošanas dienās. Latvijā Eiro-
pas putnu vērošanas dienā EuroBirdwatch’13 īstenotas  ar SIA CEMEX 
atbalstu  ierīkotas 22 putnu vērošanas. Rīkotāji ir Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība (LOB) un Dabas aizsardzības pārvalde. Putnu draugi no visas 
Latvijas ziņoja par novērotiem 152 sugu  58 364 putniem. Visbiežāk 
novērotas baltpieres, sējas zosis, žubītes  un mājas strazdi.

Talsos 9.oktobrī notika jaunās slimnīcas ēkas Spāŗu svētki, klāt-
esot Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdei Egijai 
Širovai, jo Talsu slimnīca kopš 2010. gada 30. aprīļa ir tās sastāvā. Uz  -
runu teica Talsu novada domes priekšsēdis Aivars Lācarus. Celtniecī-
bai piesaistīti Ls 4,33 miljoni no Eiropas Reģionālā attīstības fonda,        
Ls 298 000 no valsts, Ls 471 000 no Talsu novada budžeta, kā arī             
Ls 39 000 piešķīrusi Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. 

Daudzi novadi un vairākas pilsētas 11. oktobrī uzsāka dalību 
Latvijas nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā (NVPT). Tā mērķis ir 
sekmēt labas prakses pieredzes apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt 
dažādu sabiedrības veselības un tās veicināšanas jautājumu risināšanu. 
Latvijas NVPT ir daļa no Pasaules veselības organizācijas (PVO) Vese-
lī go pilsētu programmas (Healthy Cities).

Zemnieku saeimas, Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kal - 
n ie tes un žurnāla Agro Tops rīkotajā konkursā „Senču aicinājums 
2013” šogad ir pieteikti 40 jaunie lauksaimnieki no visas Latvijas. 
Žūrija izvērtēs pretendentu atbilstību konkursa nolikumam un ap -
meklēs jauno lauksaimnieku saimniecības. Labāko apbalvošana notiks  
2014. gada janvārī „Lauksaimnieku gada ballē”.

Tukuma patversmē 7. oktobrī atsākusi darbu zupas virtuve, ko 
trū cīgiem iedzīvotājiem nodrošina Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma 
komiteja un financiāli atbalsta Tukuma novada dome. Virtuve atvērta 
pirmdienās, trešdienās un piektdienās. 

Ventspils mūzejā - Livonijas ordeņa pilī līdz 2014. gada maijam 
apskatāma izstāde „Ventspils ostai-750”, kur sakopoti materiāli no 
Rīgas Vēstures un kuģniecības mūzeja un vietējā mūzeja krājumiem. 
Ventspils osta vēstures avotos pirmoreiz minēta 1263. gadā.

 Iedzīvotāju aptaujā par visvairāk  iecienītajiem krodziņiem Lat-
vijā atzīti „Meke” Liepupē, kafejnīca „Panna” Aizkrauklē un Lielvārdē, 
atpūtas parks „Lācītes” Gulbenes novada Rankā un restorāns „Kli-
dziņa” Skrīveŗos. Aptauju rīkoja Latvijas degvielas tirgotājs „Virši-A”, 
sadarbojoties ar citiem degvielas tirgotājiem. Iedzīvotāji nobalsoja               
11 730 reižu.

Par paidagogiem draudzīgākajām izglītības iestādēm 2013. gadā 
atzītas kopumā deviņas izglītības iestādes. Pirmo vietu izcīnījusī 
Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”, Laucienas pamatskola 
un Babītes vidusskola.

Vidzemes augstskola ir saņēmusi Zaļā karoga balvu un kļuvusi   
par pirmo augstskolu Baltijā, kas ieguvusi starptautisko Eko augstsko-
las titulu. Ekoskolu programma veicina izpratni par videi draudzīgu 
dzīvesveidu un saimniekošanu. Pirmā augstskola pasaulē, kas 2010. 
gadā saņēma Zaļo karogu, ir Korkas universitāte Īrijā. 

Smiltenes ģimnazijas koris “Lido” oktobŗa beigās dosies uz Italiju, 
Smiltenes sadraudzības pilsētu Rovigo. Šis ceļojums ir dāvana, ko 
korim tā 20 gadu jubilejā jau aizvadītā 2012. gada martā apsolīja 
Smiltenes novada domes priekšsēdis Ainārs Mežulis. Koncertprogram-
mā  iekļautas latviešu tautasdziesmas, latviešu komponistu dziesmas un 
populāri skaņdarbi angļu valodā.

Strenču novada dome aicina iedzīvotājus pieteikt kandidātus paš-
valdības apbalvojumiem “Gada cilvēks”. Šogad apbalvojumus pa -
sniegs īpašā sarīkojumā, kas veltīts Latvijas 95 gadu jubilejai un 85 ga -
diem, kopš Strenčiem piešķirtas pilsētas tiesības.

Valmieras Rātslaukumā un pilsdrupu territorijā notika tradi -
cionālais Simjūda gadatirgus - vēsturiski  pēdējais lielais tirgus pirms 
ziemas, un tajā iespējams sarūpēt dažnedažādu produkciju. Bija 
ieradušies tirgotāji, amatnieki un mājražotāji no visiem četriem Lat -
vijas reģioniem, kā arī no Lietuvas un Igaunijas.

Alūksnes slimnīcā atklātas jaunās chirurģijas nodaļas telpas. Pa -
cienti tur  varēs uzturēties dienā, veikt procedūras, bet vakarā doties 
mājās. Nodaļā būs atpūtas stūris, kā arī pieejams bezvadu tīmeklis.

Septembŗa beigās Tērvetes parks sagaidīja 100 000. apmeklētāju. 
Jau 55 gadus Tērvetes dabas parks ir labākā un draudzīgākā vieta ģi -
menei ar bērniem, – tur var sastapt gan koka skulptūrās atveidotus, gan 
“dzīvus” pasaku varoņus un  Annas Brigaderes lugu tēlus.

Īsziņas sagatavojušas Valija Berkina un Māra Linde

Kembridžas biedrībā (Cam -
b ridge Union) 12. oktobrī notika 
pirmā Baltijas konference 2013, 
ko sadarbībā ar Kembridžas 
uni versitāti organizē Kembri-
džas latviešu, lietuviešu un      
ig  au ņu studentu asociācijas. Šī 
ir pirmā šāda mēroga konfe-
rence, kuŗā piedalījās Baltijas 
un Eiropas līdeŗi un kuŗas mēr-
ķis ir stiprināt dialogu un sa- 
darbī bu zinātnē un augstākajā 
iz   glī tībā, polītikas attīstībā un 
uz  ņē mējdarbībā. 

“Mums šķita, ka Anglijā studē-
jošie latvieši var dot savu piene-
su mu un iesaistīties Latvijai un 
Baltijai aktuālu jautājumu risi -
nā šanā,” konferences rīkošanas 
mo    tīvus skaidro Kembridžas uni  - 
versitātes Latviešu asociācijas 
prezidente, farmacijas doktoran-
de Agnese Irkle. “Tie cilvēki, kas 
aizbraukuši no Latvijas, vēlas kaut 
kādā veidā līdzdarboties un dot 
savu ieguldījumu valsts attīstībā, 
diskusijās iesaistot Latvijas, Lie -
tuvas un Igaunijas viedokļu lī  -
deŗus,” piebilst A. Irkle. “Rīkojot 
šo konferenci, mēs gribam vie-
not Baltijas studentu biedrības 
Kembridžā, dialogā iesaistīt vie-
tējos studentus un pārstāvjus no 
Baltijas valstīm un veicināt kopī-
gu sadarbību un šajā sadarbībā 
risināt jautājumus, kas attiecas 
uz izglītību, sociopolītisko attīs-
tī bu un innovāciju,” skaidro viens 
no konferences organizātoriem, 
Kembridžas universitātē dokto-
rantūrā studējošais Viesturs Cel-
miņš. Kembridžas universitātē 
šo  brīd kopumā mācās 18 stu-
denti no Latvijas, kas šovasar 
izveido juši Kembridžas universi- 
tātes lat viešu asociāciju. Kem-
bri džas uni  versitātē studējošie 
lie tuvieši šā  du asociāciju izvei-

Apvienojas baltiešu studenti
Kembridžas universitātē studējošie latvieši apvienojas ar lietuviešiem un igauņiem un rīko pirmo Baltijas konferenci

doja 2008. g a dā, savukārt igau -  
ņi – 2011. gadā.

Baltijas studentu asociāciju ko -
pīgi organizētās Baltijas konfe-
rences 2013 mērķis ir izvērtēt 
Baltijas valstu sadarbības iespē-
jas un reģiona izaugsmes jautā-
ju mus, nospraust jaunus darbī-
bas virzienus, kas sekmētu Balti-
jas valstu attīstību, kā arī izcelt 
veiksmīgus sasniegumus, kas var 
noderēt par paraugu arī ci   tām 
Ei  ropas valstīm. Konferences 
pir majā daļā uzstājās vairāki Ei -
ropas un Baltijas viedokļu līde -
ŗi: starp tiem minami - Eiropas 
Komisijas viceprezidents Sīms 
Kallass, bijušais Lietuvas prezi-
dents Valds Adamkus, Londonas 
universitātes kolledžas profesors 
Dr. Ričards Mouls (Dr. Richard 
Mole), The Economist starptau-
tis kās sadaļas redaktors Edvards 
Lūkass (Edward Lucas), ES Parla-
menta prezidenta diplomātiskais 
padomnieks Arnolds Prancke vi-
čus, Rīgas Techniskās universi tā-
tes rektors Leonīds Ribickis, so  -
ciālantropologs, bijušais Latvijas 
izglītības un zinātnes ministrs 

Roberts Ķīlis u.c. Konferences 
otrā daļā notika diskusijas darba 
grupās. Oksfordas universitātes 
vecākais pētnieks Dr. Ainius Laš as 
vadīja darba grupu par sa  darb ī -
bas stiprināšanu starp Bal tijas 
valstu universitātēm un ārvalstīs 
studējošo lomu izglītībā. Cita 
dar ba grupa pievērsās konkrētu 
priekšlikumu sakopošanai starp-
tautiski nozīmīgu biznesa un in -
novāciju jautājumu risināšanai. 
Par atsevišķu temu konferencē 
bija izvirzīta starptautiskā zīmol-
vedība, ko vadīja Enterprise Esto-
nia speciālisti, par pamatu šai 
diskusijai izmantojot Igaunijas 
pieredzi interaktīvajā mārketin-
gā un digitālās sabiedrības veido-
  šanā. Ceturtā darba grupa pie -
vērsās sociālās un polītiskās at -
tīstības jautājumiem, īpašu uz  -
manību veltījot vienlīdzīgu dzī-
ves iespēju radīšanai Baltijas 
vals  tīs. Sadarbībā ar Lietuvas 
Lon  donas klubu (London City 
Lit huanian Club) un Globālajiem 
lietuviešu līdeŗiem (Global Lit -
hua nian Leaders) darba grupas 
dalībnieki diskutēja par to, kā 

veicināt starptautisku pieredzi 
ieguvušu profesionāļu nodarbi-
nātību Baltijā, un aplūkoja vai-
rākus labās prakses piemērus. 

Konferences patroni ir Lielbri-
tanijas vēstnieks Igaunijā Kriss 
Holtbijs (Chris Holtby, OBE), 

Kembridžas absolvents cum 
laude, bij. LR izglītības ministrs 
Roberts Ķīlis

The Economist žurnālists, 
baltiešu draugs un atbalstītājs 
Eduards Lūkass

Liel britanijas vēstniece Latvijā 
Sāra Koulija (Sarah Cowley) un 
Lielbritanijas vēstnieks Lietuvā 
Deivids Hants (David Hunt). 
Pla  šāka informācija par Kembri-
džas Baltijas konferenci: http://
cambridgebalticconference.eu

Līmeniski. 1. Lielā asinsrites 
loka galvenā artērija. 4. Sporta 
veids. 9. Lietvārda dzimti norā -
dī tājs palīgvārds (val.). 10. Neliela 
saldūdens zivs. 12. Preces iesai-
ņo jums. 13. Tāds, kas viegli drūp, 
plaisā. 14. Maz sastopams. 17. 
Op   tiska ierīce kā ļoti maza ap  -
skatīšanai. 18. Sutināt, karsēt. 21. 
Kvalificēts darbs; dienesta stā-

vok lis. 22. Infekcijas slimība. 26. 
Sēdes nerva iekaisums. 27. No -
nākt saskarē (ar ko). 29. Garšvie-
la. 30. Būt (kā) sastāvdaļai. 31. 
Ātrā tempā; īsā laikā. 34. Sī  kum-
tirgus (sar.). 35. Rakstnieki,kuŗu 
valoda balstās uz augsti izkop-
tiem mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļiem. 36. Sadusmoties. 37. 
Sievietes vārds (jūn.). 

Stateniski. 1. Greznas dzīvo-
jamās telpas. 2. Daiļrunas teorija. 
3. Brāzmains vējš; vētra. 4. Raks-
tu darba pirmuzmetums. 5. Auks -
tais ēdiens. 6. Bišu kāpuri. 7. 
Cieņa, bijība. 8. Augums, ķerme-
nis. 11. Neliels patoloģisks ādas 
veidojums. 15. Pasaules izplatī -
jums (telpā). 16. Strauji satvert, 
paķert. 19. Enerģijas pārvadīša-
na no dzinēja uz darbmašīnu.     
20. Cilvēks, kas bieži naktīs neguļ 
(pārn.). 23. Aerodroms. 24. Liels 
jūras dzīvnieks. 25. Saistīts ar ti -
cību pārdabiskiem spēkiem. 28. 
Vienkāršs, neievērojams. 29. Īpa-
šā diogonālā rakstā austs au -
dums (oderēm). 32. Maz sastopa-
ma. 33. Atalgojums par paveikto.

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)      
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Pārdodu latviešu 
tautastērpu.

Tel. 1 908 216 9533 
Kristīne.

Ģimene (māte ar meitu) no Latvijas, Valmieras,
ļoti lūdz izīrēt istabu uz nepilnu mēnesi Westpalmbeach 

(FL) (17.11.2013.-16.12.2013.), vēlams pie latviešiem. 
Tālr. +371 29219757
tava_izvele@apollo.lv

S A R Ī K O J U M I
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. Ieeja: $ 15, skol-
 niekiem bez maksas. 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 vie-
šu 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 kredītsabied-
rības atklātā valdes sēde. LMFK 
valde ielūdz visus interesentus! 
Atnāciet, pavadīsim jauku un in -
 formātīvu pēcpusdienu! 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 biedrība 

(531 N 7th Str, Philadelphia, PA 
19123).

5. novembrī 11:00 Filadelfijas 
pensionāru kopas saiets. Pro gram-
mā valdes ziņojumi, nākotnes 
darbība un Ojāra Celles referāts 
par pašreizējo stāvokli Latvijā. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

7. decembrī 12:00 – 17:00 no -
tiks gadskārtējais Ziemsvētku Tir -
dziņš. Gads jau ir apritējis, un ir 

atkal pienācis laiks pieteikties, lai 
piedalītos FBLB organizētajā tir-
dziņā. Ar dalībnieku palīdzību 
pa  gājušajā gadā Tirdziņš izdevās 
izcili labi! Mēs esam ļoti pateicīgi 
par jebkādu līdzdalību. Ja vēla-
ties piedalīties vai izpalīdzēt, 
lūdzu, ziņojiet. Aiciniet arī savus 
draugus un paziņas, kuŗi vēlētos 
tirgoties vai palīdzēt Tirdziņa 
no  risē. Paldies! 

Ziemsvētku Tirdziņa rīcības 
komiteja: blbphilly@gmail.com 

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zāle (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 
44107).

10. novembrī 12:30 notiks Klīv-
landes Daugavas Vanagu apvie-
nības 62. gada darbības atceres un 
Lāčplēšu piemiņas sarīkojums. 
Pēc svētbrīža sekos svētku akts, 
godinot Lāčplēšu un citu varoņu 
piemiņu, kā arī konspektīva at -
skaite par apvienības 62 gadu dar-
bību. Programmā tālāk paredzēti 
apsveikumi un apbalvojumi. Svēt -
ku koncertu sniegs „Toronto Trio”. 
Sekos mielasts. Dalības maksa $ 20. 
Studentiem $ 10, skolniekiem 
ieeja brīva. Ielūdz DV apvienība 
Klīvlandē.

LEKSINGTONA (MA)
Hancock baznīcā (1912 Mass 

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

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

MILVOKI (WI)
Milvoku Latviešu nams (8843 

W Lynx Ave, Milwaukee, WI 
53000).

20. oktobrī 17:00 Milvoku 
DV apvienības 62 gadu darbī-
bas at  ceres vakars. Programmu 
sniegs „Trio”: Šmite, Kārkle, 
Cinkuss. Ieeja $ 20, atlikums 
par labu latviešu namam. Kon-
certam sekos savie sīgais vakars 
ar uzkodām.
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S A R Ī K O J U M I
laimēt trīs lieliskus dāvanu gro-
zus! Jautrību veicinoši dzērieni 
katram līdzi jānes pašam. Bied rī-
bas nams būs atvērts vakara ap -
meklētājiem jau no plkst. 16:00, un 
tur pirms koncerta būs iespēja 
iemalkot kafiju, iebaudīt kādu 
cepumu. Ieejas ziedojums, sākot 
ar $ 25.

5. novembrī 10:00 Biedības 
valdes sēde.

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

nams (400 Hurley Ave,Rockville, 
Maryland 2085).

No 20. septembra līdz 19. ok -
tobrim piektdienās 12:00- 19:00, 
sestdienās 12:00-17:00 Latvijas vēst-
niecība aicina apmeklēt izstādi 
„Rīga un Vašingtona: Jūgendstila 
un spāņu stila salīdzinājums pri -
vātajos namos”. Izstādē tiek salī-
dzināta Latvijas vēstniecības ēka 
(Alice Pike Barney Studio House) 
ar Jūgendstila mūzeja (Alberta iela 
12, Rīgā) ēku, tajā atrodas dzī -
voklis, kuŗā līdz 1907. gadam dzī -
vojis un strādājis izcilais latviešu 
architekts Konstantīns Pēkšēns. 
Abas ēkas ir būvētas 1903.gadā 
kā privātās mājas; abās ēkās ir 
atradušās mākslinieku darbnī cas 
(Rīgā-Rozentāla gleznošanas 
darbnīca).

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

Vašingtonas latv. ev. lut. dr. namā
1. novembrī 19:30 LOV sadar-

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

VELLESLEJA (MA)
St.John the Evangelist baznīcā 

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

Choir koncerts Wanting Memo-
ries. Koris dziedās Forē Rekviēmu 
un sastrādāsies ar diviem Ņu  jor-
kas māksliniekiem: apgaismotāju 
Anna Etsuko Tsuri un māksli-
nieku Takashi Horisaki. Koŗa va -
dītāja: Anita Kuprisa; korī dzied 
Mārtiņš Aldiņš un Krisīte Skare. 
Biļetes pie ieejas: $ 20. Pens.un 
stud. $ 15. Info: www.labyrinth-
choir.org/508-481-2453 .

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco)
15. oktobrī 20:00 pirmais ru -

dens sezonas koŗa mēģinājums, 
turpmāk katru otrdienu.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline, 
MA 02445). 20. oktobrī 11:00 
dievk. Pēc dievk. draudzes Atva das 
no māc. Jogitas draudzes zālē. 
27. oktobrī 11:00 dievk. ar dievg., 
Ticības atjaunošanas diena. Māc. 
Jogita Mazura. Info: trimdas-
draudze@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). 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 Re -

formāc. svētku dievk. Pēc dievk. 
Draudzības stunda. Filmas izrā de. 
10. novembrī 10:00 dievk. ar dievg. 
Pēc dievk. Svētdienas skolas no -
darbība. Draudzes māc. Aija Grei  -
ema (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   the -
ran Church (1909 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale, FL). 17. no -
vembrī 14:00 dievk.,seko kafijas 
galds. Info: Andrejs Jugs, tālr.: 
561-447-9050.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con-
gregational 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). 
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 Neatka-
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 ma-
zoo MI 49996). 20. oktobrī 10:00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafija. 
27. oktobrī 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, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 14:30. 
Māc. Dr. Pauls Barbins. 

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
heran 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. Trīs-
vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. 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 Refor-
mācijas svētku dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem. 3. novembrī 
10:00 dievk. ar uzrunu bērniem, 
sekos draudzes saiets. 5. no  vem-

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. 17. oktobrī 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 Com-
 pass Rose Brass Ensemble, B. Alle 
trompete. 9. novembrī 18:00 Sve -
cīšu vakars Crystal Lake kapsētā, 
sekos vakariņas baznīcā. 10. no -
vembrī 10:00 dievk. ar Sv. vakarē-
 dienu, sekos sadraudzība. Ar mūsu 
māc. Dāgu Demandtu var satik-
ties pēc dievk., kā arī trešdienās 
baznīcā no 10:00 – 14:00 un sest-
 dienās latviešu skolas laikā. Visi 
laipni lūgti! Dāga tālr.: 612-280-
9333, e-pasts: dagdemandt@hot-
mail.com

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). 20. oktobrī 
15:00 Latv. centrā dievk. 3. novem-
brī 15:00 latviešu centrā dievk.. 
5. novembrī 19:00 Latv. centrā 
valdes sēde. 16. novembrī 15:30 
Latv. centrā Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. gadadienai vel-
tīts svētbrīdis un sarīkojums. Drau -
dzes māc. Gundars Bērziņš, tālr.: 
613-851-8281, e-pasts: rev@drau -
dze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@drau -
dze.org 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. ok -
tobrī 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. ok -
 tobrī 10:30 dievk. Salas bazn. (4 Riga 
Ln, Melville, NY 11747). Māc. Sa -
liņš. 27. oktobrī 14:30 dievk. Mo  -
ristaunā 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). 20. oktobrī 
11:00 dievk. Pēc dievk. kafijas galds. 
Māc. prāv. K. Zols. Info: www.
zkldraudze.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). 
20. oktobrī 10:30 dievk., kalpo 
māc. Gija Galiņa. 27. oktobrī 
10:30 Reformācijas svētku dievk. 
ar dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org

• Sv. Pēterburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 20. oktobrī 14:00 dievk., 
kuŗu kuplinās Andris Ritums. 
27. oktobrī 11:00 Bībeles stunda 
Biedrības namā. 3. novembrī 
14:00 dievk.. 8. novembrī 11:00 
Draudzes valdes sēde. 10. no  -
vembrī 11:00 Kapu svētki Royal 
Palm Cemetery (101 55th St.S). 
Māc. Aivars Pelds. Dr. pr. Aija 
Norbergs , tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, e-pasts: baznica@bellnet.
ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: 
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. Grā-
matu galds. Sākot ar 13.okt. uz 
skatuves var atstāt mantas Ute-
nim. 19. oktobrī 8:30 draudzes 
Utenis. 20. oktobrī kārtējā skolas 
diena un Laju vadīts dievk. No 
23. līdz 27. oktobrim LELBA 
Laju kursi – mūsu namā. 27. 
oktobrī kārtējā skolas diena un 
dievk. ar Sv. Vakarēdienu. Dievk. 
piedalās Laju kursu dalībnieki. 
Oktobra jubilāru sveikšana. 29. 
oktobrī 19:30 DV valdes sēde 
bibliotēkā. Māc. prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). Māc. Daina Salnīte. 
Dr. pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268.

• Ziemeļkalifornija: 19. ok -
tob rī 12:00 dievk. Sakramento, 
Lutheran Church of the Cross 
(4465 H Str). 20. oktobrī 11:00 
dievk. Sanfrancisko, pēc dievk. 
draudzes Pļaujas svētku bazārs 
(425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

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

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

ŅUJORKA (NY)
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

9. novembrī 15:00 DV namā 
(115 W 183rd. St, Bronx, NY) Lāč -
plēšu dienas koncerts: Ieva Aku-
ratere – balss; Matīss Akuraters – 
perkusijas; Leons Sējāns – ģitara. 
Ieeja $25, bērniem atlaide. Pēc kon -
certa nama telpās varēs iegādāties 
pusdienas un atspirdzinājumus. 
Visus laipni ielūdz DV apv. Ņu -
jorkā. Info: www.NYLatvian.org. 
Marģers Pinnis, tālr.: 917-747-2322, 
e-pasts: MargersNY@gmail.com

PRIEDAINE (NJ)
Info: www.priedaine.com 
25. oktobrī 14:00 Dziesmu svēt -

ku atskaņas. Rādīsim Juŗa Zēberga 
video no Dziesmu svētku gājiena, 
kā arī daļu no nobeiguma kon-
certa „Līgo” un deju lieluzvedu-
mu „Tēvu laipas”. Laipni lūdzam 
ņemt līdzi groziņus! Ieeja brīva.

 SAGINAVA (MI)
Baznīcas lejas telpās (128 N 

Elm St, Saginava)
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu sabiedriskais 

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

26. oktobrī 18:00 Baltijas stu-
diju atbalstgrupa rīko Mārtiņ va-
karu ar maskām, dejošanu, ro  ta -
ļām, vakariņām un kluso izsoli. 
Dalības maksa $25, studentiem 
$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.

28. oktobrī 19:00 Biedrības ko  ris 
atsāk mēģinājumus, lai sagatavo-
tos 18.novembŗa svinīgā akta 
kon  certam. Gaidīti visi dziedāt-
mīļotāji!

29. oktobrī 13:00 video izrāde 
– XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku vokāli sim-
foniskās mūzikas koncerts Arēnā 
Rīga. Kafija un cepumi. Visi laip-
ni aicināti! Ieejas ziedojums, sā -
kot ar $ 3.

3. novembrī 17:00 Biedrības 
nama sezonas atklāšanas balle – 
Mārtiņu vakars kopā ar Trio – 
Kārkle, Cinkuss, Šmite no Lat vi-
jas, kuŗi ar latviešu tautasdzies-
mām un mūziku radīs īsti latvis ku 
Mārtiņu noskaņojumu. Pēc mūzi-
kālās daļas Biedrības saimnieces 
viesus cienās ar Mārtiņu zosi, 
kafiju un cepumiem. Par danču 
priekiem gādās Ilmārs Dzenis un 
Pēteris Ozols, būs iespēja loterijā 
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Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs un vectēvs

MĀRIS PUBULIS
Dzimis 1936. gada 16. maijā Inčukalnā,

miris 2013. gada 29. augustā Castro Valley, CA

Mūžībā aizgājis mūsu labais draugs

MĀRIS PUBULIS
Dzimis 1936. gada 16. maijā Inčukalnā

miris 2013. gada 29. augustā Castro Valley, CA

Aizgājusi mūžībā

TAMĀRA MARIJA 
CILDERMANIS,

dzim. LAZDIŅŠ
Dzimusi 1924. gada 25. jūlijā Rīgā,

mirusi 2013. gada 15. septembrī Kalifornijā

Mīlestībā sēro
MEITA INTA BRAINERD

MAZBĒRNI MĀRA UN ALEKSANDRS

Mīļās atmiņās paturēs
GRĪŠĻU, PĒTERSONU, RUTKOVSKU ĢIMENES UN MODRIS PAKULIS

Mīlestībā un sērās piemin
DĒLS JĀNIS AR SIEVU MARY

MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNI
DĒLS ANDRIS AR SIEVU SARA

MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNI
MEITA ANITA AR VĪRU RUSS UN MAZBĒRNI

DĒLA JĀŅA KRUSTTĒVS ADOLFS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 41.c. filistre

VAIVA
KĀPOSTIŅŠ

Dzimusi 1938. gada 23. jūnijā Kosā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 12. septembrī Denverā, Kolorado

Viņu ar gaišām domām atcerēsies
KORPORĀCIJA DZINTRA

Pēteris Alfrēds Lielzuika dzi-
mis 1922. gada 30. jūnijā Latvijā, 
Vidzemes Šveices apkārtnē, Ma -
donas apriņķī, Lubejas – Līderes 
pagasta “Ambātos”. Tētis  ģimenē 
bija sestais no septiņiem bērniem. 
Pirms viņa bija dzimuši Roberts, 
Jānis, Kārlis, Ērika, viņa mira ar 
cukurslimību 13 gadu vecumā, 
un Rasma. Pēc tēta piedzima Li -
dija, bet viņa drīz pēc piedzim ša-
 nas aizgāja Dieva mierā. Pēteris 
piederēja pie tiem, kam sapņu pa -
sauli aizņēma grūtais mākslas ceļš, 
un nebija viegli soli pa solim to 
iepazīt. Ģimene bija iekritusi dzie -

Pēteris Alfrēds Lielzuika – brālis, dziedonis, brālītis, tētis, opītis
Jones lauksaimniecībā. Lai no -
pel nītu līdzekļus studiju pabeig-
šanai un mūzikālās dzīves nostip-
rināšanai, tētis strādāja dažādus 
darbus un šajā laikā, īsi pēc mājas 
nopirkšanas, iekārtoja savu puķu 
tirdzniecības uzņēmumu, pār do-
dot puķes un ziedu kārtojumus 
radiem un latviešu draugiem. 
Vietējā avīzē par viņu bija ap -
raksts “Singing Florist”. Jo visur, 
kur gāja un ko darīja Pēteris 
Lielzuika, viņš vienmēr dziedāja.

1951. gada rudenī tētis tur pi-
nāja vokālo izglītību Ņujorkā – 
Bruklinas mūzikas konserva to-
rijā, Mētropolītēna operas spe-
ciālā tenoru klasē pie profesora 
Sidney Reinera, tad pie speciālās 
vokālās mākslas profesora Ivan-
cofa un Amato Operas skolā.

Pēteris piedalījās Mētropolītēna 
operas un Kalamazū simfoniskā 
orķestŗa konkursā un ieguva otro 
vietu no 32 solistiem.

Sākās dziedoņa gaitas – uzaici-
 nā   jumi dziedāt gan laicīgus, gan 
garīgus koncertus dažādos lat-
vie šu centros Amerikā, Kanadā, 
Vācijā, Anglijā, Zviedrijā un Lat-
vijā. Viņš kā solists ir dziedājis 
vairākos latviešu Dziesmu svēt kos. 
Kopš Latvija atguva brīvību, viņš 
ir dziedājis Rīgas un lauku baz nī-
cās 54 garīgo dziesmu koncertus.

Platēs, kasetēs un tvartos ir 
iedziedātas latviešu komponistu 
garīgās dziesmas, cittautu kom-
ponistu garīgās dziesmas latviešu 
valodā, latviešu un cittautu kom-
ponistu Ziemsvētku dziesmas 
latviešu valodā, kā arī operu un 
operešu ārijas latviešu valodā.

Sākot ar 1997. gadu, Pēteris 
Liel zuika uzsāka organizēt kaŗa 
laikā nopostītā dzimtās Liezēres 
dievnama atjaunošanu Madonas 
apriņķī. Šodien dievnams pa  beigts, 
un tas pulcina dievlū dzējus.

1955. gada jūlijā sākās kopējas 
dzīves gaitas ar Airu Nodievu. 
Viņu ģimene bija svētīta ar divām 
meitām, dēlu un pieciem maz-
dēliem.

Tagad mazliet pastāstīšu par 
Pēteri Lielzuiku kā mūsu tēvu.

Daudzi no jums zināt, ka viņam 
nekad netrūka padoma. Viņš dzī-
voja pēc savas labākās sirdsap-
ziņas, kuŗu dēvēja par pareizu. 
Gribot negribot mums vienmēr 
bija jāuzklausa viņa lekcijas – it 
sevišķi par viņa “nosvētīto” dzīves 
dzelzs likumu – Kas darīts, tiks 
atmaksāts – labs vai slikts. Tētis 
vienmēr dzīvoja mērķtiecīgi. Vi -
ņam bija cēli mērķi un vienmēr 
pozitīva attieksme pret dzīvi. Viņš 
vienmēr mūs mudināja pabeigt 
iesākto darbu, kā arī censties 
darbus darīt labāk un ātrāk. Viņa 
paša piemērs bija darbs, ko veica 
atjaunojot savas dzimtenes baz-
nīcu Liezēres pagastā.

Tētim otrā daba bija humors. 
Viņam vienmēr krājumā bija 
daudz anekdošu – gan par čigā-
niem, žīdiem un sulaiņiem. Pats 
viņš kārtīgi pasmējās par saviem 
jokiem: “Ja pats sevi neslavēs, kas 
tad slavēs?”

Cik bieži Pēteris Lielzuika bija 
redzēts bez uzvalka vai kaklasai-
tes, vai braucot ar kaut ko, kas 
nebija kadiljaks? Tādi gadījumi bija 
reti. Viņš pats centās pēc skais -
tuma un daiļuma un to atzina arī 
citos. Tētim tiešām piemita dzī -
vesprieks. Viņam vienmēr patika 
aicināt ciemos radus un draugus. 
Mēs svinējām visas dzimšanas un 

vārda dienas, visas nozīmīgākās 
jubilejas. Labi,  ka bija liela māja, 
kur varēja diezgan ērti sasēdināt 
dažreiz piecdesmit, dažreiz pat 
simt viesu. Cienasts bija bagātīgs,  
viesi dzēra tēta gatavoto vīnu vai 
alu un daudz dziedāja.

Tētis ļoti lepojās ar savu kor po-
rāciju Beveronija. Viņš bija Miči-
ganas kopas seniors, daudzus 
komeršus un alus vakarus rīkoja 
mūsu pagrabā.

Kad mēs augām, mums vien-
mēr mājās bija kanārijputniņi. 
Daži pat sacentās ar tēti dzie dā-
šanā, kad viņš sēdēja pie kla vie-
rēm un mācījās dziesmas.

Cik es atceros, tētim vienmēr 
bija bites. Viņš sāka ar parastiem 
Amerikas četrkan tī gajiem stro-
piem, bet vēlāk pats uzbūvēja tā -
dus bišu stropus, kādus atcerējās 
bēr nībā redzējis Latvijā. Tie iz  ska-
tījās kā mājiņas ar slīpu jumtu.

Tētim vienmēr viņa īstās “mājas” 
bija Latvija. Viņš brauca turp 
dažreiz pat divreiz gadā – gan 
koncertēt, gan remontēt mam-
mītes bērnības māju Valmierā. 
No 1997. gada sākās lielais darbs – 
līdzekļu vākšana dzimtenes diev-
namam Liezēres pagastā. Tas  viņu 
vēl vairāk vilka uz Latviju. Daži 
domā, ka tētis uzcēla šo baznīcu 
par pieminekli sev. Tā noteikti 

nav, viņš nemeklēja ne slavu, ne 
atzinību, viņš šo dievnamu cēla 
liezēriešiem,  lai viņiem būtu cēla 
vieta, kur pulcēties, pielūgt Dievu, 
vieta, kur viņi var uzturēt un stip-
rināt savas saites ar dzimto vietu.

2010. gada 24. martā par nopel-
niem Latvijas valsts labā tētim 
piešķīra Latvijas valsts augstāko 
apbalvojumu – 5. Šķiras Atzinības 
krustu, un viņš tika iecelts par 
Atzinības krusta kavalieri. Apbal-
vojumu pasniedza tā brīža Lat vi jas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers. 

Televīzija bija tikai laika patē rē-
tājs, nekas labs tur nebija. Katram 
darbam bija jābūt mērķtiecīgam. 
Garu var pacilāt ar mūziku. –  Tas 
bija viņa dzīves eliksīrs. Nebija ne 
diena bez dziesmas vai mūzikas. 
Viņš pats spēlēja klavieres, akor-
deonu, ermoņikas, vijoli un, ticat 

vai ne, arī bungas, ko viņš spēlēja 
kopā ar draugiem un brāļiem 
Latvijā, mūzikantu grupā, ceļojot 
pa kāzām un citām svinībām, 
kur viņi tika aicināti. Pašos pir-
majos gados, kad atstāju tēva 
mājas, man tuvumā trūka viņa 
balss, kas vienmēr skanēja mā  jās, 
kad tēvs gatavojās nākamajam 
koncertam. Tētim tiešām bija 
skaista liriska balss.

Visi var tam piekrist, ka Pēteris 
Alfrēds Lielzuika, dziedot dzima, 
dziedot auga, dziedot mūžu no -
dzīvoja, “par katru stundu Dievam 
pateicoties”! 

Radu un draugu pulkā ar daudz 
dziesmām un skaistām atmiņām 
sirsnīgi izvadījām tēti 2013. gada 
17. septembrī.

Vieglas smiltis, tēti! Tevis mums 
pietrūkst. Mēs tevi ļoti mīlam! 

dāšanas vai mūzicēšanas “mānijā”.
Latvijā tētis pabeidza sešklasīgo 

pamatskolu un Rīgas I Pilsētas 
slimnīcas sanitāru un feldšeŗu 
kursus.

1943. gada 21. decembrī Pēteri 
iesauca II pasaules kaŗā. Kaŗa gai-
 tas sākās Volchovā, Gačinā un Ļe  -
ņingradā. Tad atkāpšanās kaujas, 
līdz atgriezās Rīgā. Artilērijas 
kazarmās atkāpšanās kaujās iz  klī-
dušos kaŗavīrus apvienoja un no -
organizēja pulkveža Kociņa pul  ku. 
Šinīs dienās sākās krievu uzbru-
kums Latvijai. Kociņa pulks tika 
sūtīts pretuzbrukumā, tas cieta 
lielu karŗavīru zaudējumu un kā 
pulks vairs nepastāvēja. Kaŗot spē-
jīgos kaŗavīrus pievienoja citām 
vienībām. Akūta aklās zarnas 
iekaisuma un tam sekojošās ope-
rācijas dēļ Pēteris nokļuva Liepājā 
veselības uzlabošanas vienībā – 
virsleitnanta Baumaņa II veselī bas 
rotā. Tālākās kaŗa gaitas aizveda uz 
Jelgavu, Rundāli, Rīgu un Džūk sti. 
Džūkstē virsleitnanta Baumaņa 
veselības rotas kaŗavīrus pievie-
noja 15. divīzijas pulkveža Gal-
diņa pulkam.

Pēteris kopā ar ģimeni Latviju 
atstāja 1944. gada 1. novembrī un 
ar kuģi Madar de Plata nokļuva 
Vācijā – Gottenhāfenas caur-
laides centrā, no kuŗienes cauri 
dažādām DP (displaced persons) 
nometnēm nonāca Fišbachas DP 
nometnē 1945. gadā. Pa šiem no -
metnes laikiem tētis noorganizēja 
vairākus ceļojumus jauniešiem 
pa Eiropu. Viņam iepatikās foto-
grafēšana un bilžu gatavošana, 
ko viņš arī vēlāk dzīvē turpināja. 
Fišbachā viņš iestājās Kārļa Skal-
bes ģimnazijā. Pēc nometnes lik-
vidēšanas Kārļa Skalbes ģim na-
ziju pabeidza Dilingenā. Turp-
mā kā izglītība: vokālās mākslas 
apgūšana, balss studijas pie brīv-
mākslinieces Antonijas Siliņas, 
profesora Paula Saksa un profe-
sora Willie Bitterlinga.

Amerikā tētis ar mammu iera-
dās 1950. gada pavasarī un vienu 
gadu strādāja Mičiganā – Hickory 
Corners – sava galvotāja Floyd 
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S P O R T S

Artūrs Irbe turpmāk
nebūs Latvijas hokeja 

izlases treneris
Leģendārais Latvijas hokeja 

vārtsargs Artūrs Irbe paudis vēl-
mi pamest Latvijas izlases galvenā 
trenera asistenta amatu, jo Lat-
vijas hokeja federācijas (LHF) 
prezidents Kirovs Lipmans norā-

Latvijā 27. septembrī notika  
“Olimpiskā diena 2013”. Sporta 
dienas sarīkojumi  kopā pulcēja 
vairāk nekā 87 tūkstošus dalīb-
nieku 83 norises vietās.  Pulksten 
desmitos Olimpiskā diena vien-
laicīgi visur Latvijā tika iesākta ar 
kopīgu vingrošanu.  Rīta vingro-
jumu kompleksu tiešraidē pār-
raidīja gan radio stacija StarFM, 
gan arī televīzijas kanāls LTV7.

Šogad sarīkojuma devīze bija 
“Esam sportiska ģimene”. Latvi-
jas Olimpiskās komitejas  ģene-
rālsekretārs Žoržs Tikmers savā 
uzrunā sacīja: “Ģimene ir tā, kas 
katram palīdz atrast pareizo ceļu 
ne tikai sportā, bet arī mācībās 
un dzīvē. Ģimene ir tā, kas iero-
sina un motīvē ar savu personi-
sko paraugu nepagurt un neat-
slābt vājuma brīžos, līdzi just un 
priecāties par kārtējo sasniegu-
mu. Sports nenozīmē tikai ambi-
ciozu mērķu izvirzīšanu un to 
sasniegšanu Olimpiskajās spēlēs. 
Sports – tas ir kopā būšana un 
kopā jušana”.

Tā arī mēs savā Ņudžersijas 
latviešu skoliņā, vadoties pēc 
šiem principiem un atbalstot 
Olimpisko dienu Latvijā, jau otro 
gadu pēc kārtas kuplā skaitā 
stājāmies kopīgai rīta rosmei. Kā 
jau visā Latvijā, tā arī mēs vin-
grojām pēc tā paša “Olimpiskās 
dienas 2013” rīta vingrošanas kom -
plekta. Vingrošanu mums visiem 
priekšā vadīja skolotājas Jana 
Anča-Tetere un Sarmīte Leja-Gri-
 galinoviča, un 4. klases skolniece 
Elizabete Griga lino viča-Leja.

Bija ļoti patīkami ekrānā starp 

vingrotājiem saskatīt vairākus 
Latvijas olimpiešus ar Dukuru 
ģimeni priekšplānā. 

Man ir neizsakāms prieks, ka 
mēs visi kopā – gan mazi, gan 
lieli, gan skolēni, gan vecāki, 
vecvecāki un skolotāji ar han-
telēm rokās un smaidiem sejās, 
varējām savingrot  tā kā Latvijā.

Nelielu iemūžinātu video frag-
mentu nosūtījām arī Latvijas 
Olimpiskajai komitejai, lai pa -
stās tītu, ka arī mēs vingrojam 
tāpat kā Latvijā! 

Jana Anča – Tetere

Ņudžersijā vingroja tāpat kā Latvijā!

dījis uz viņa neatbilstību amatam.
Irbe Latvijas izlases treneru 

kor pusā par galvenā treneŗa Teda 
Nolana asistentu sāka strādāt ap -
rīlī, ar valstsvienību startējot 
pasaules meistarsacīkstēs, tomēr 
tagad viņš sniedzis paziņojumu, 
ka gatavojas pamest amatu. “Ar 
šo vēlos paziņot, ka pārtraucu 
līguma attiecības ar Latvijas Ho -
keja federāciju. Tā kā LHF prezi-
dents Kirovs Lipmans ir atklāti 
norādījis uz manu neatbilstību 
Latvijas izlases trenera amatam, 
atsaucoties uz kādu mistisku Iz -
glītības ministrijas prasību, tāpat 
no LHF puses tā prezidenta per -
sonā vairākus mēnešus nav izpil-
dītas līguma saistības, neredzu 
par iespējamu turpmāko darbību 
K. Lipmana vadītajā federācijā. 
Par šo lēmumu esmu informējis 
arī izlases galveno treneri un 
fe derācijas amatpersonas. Tajā 
pašā laikā arī turpmāk neliegšu 
padomu un zināšanas Latvijas 
hokejistiem, ko daru joprojām 
un esmu darījis arī iepriekš,” 
teikts Irbes paziņojumā portālā 
sportacentrs.com.

Latvijas hokeja federācijas (LHF) 

prezidents Kirovs Lipmans sa  ru nā 
ar Latvijas Avīzi paudis savu vie-
dokli par Artūra Irbes aiziešanu 
no valstsvienības trenera amata. 
Lipmans skaidro, ka Izglītības un 
zinātnes ministrijas Sporta pār-
valde atsūtījusi LHF paziņojumu, 
ka Irbem nedrīkstot maksāt algu kā 
trenerim, jo viņam neesot treneŗa 
licences un atbilstošas izglītības.

Valdība aicinās 
pasaules hokeja 

meistarsacīkstes 2018. 
gadā rīkot Latvijā

Latvijas valdība grasās vērsties 
Starptautiskajā Ledus hokeja fe -
derācijā (IIHF), aicinot 2018. ga  da 
pasaules meistarsacīkstes rīkot 
Latvijā. Vēstulē, kuŗu parakstījis 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis, norādīts, ka tiesības 
rīkot pasaules meistarsacīkstes 
2006. gadā Latvijai bijis lielisks 
pozitīvs izaicinājums un iespēja 
pierādīt, ka Latvija ir spējīga rīkot 
šāda līmeņa starptautiskus tur nī-
rus. “Ievērojot pieredzi, ko Latvija 
guva meistarsacīkšu īstenošanā, 
vēlos sniegt personīgo morālo 
atbalstu Latvijas Hokeja federā-
cijas centieniem iegūt tiesības 
at  kārtoti rīkot turnīru 2018. ga  dā,” 
teikts vēstulē. Dombrovskis pauž 
cerību, ka valdība, neskatoties uz 
budžeta taupības pasākumiem, 
varētu izskatīt iespēju sniegt no -
teiktu atbalstu neistarsacīkšu rīko-
šanai. Par pamatojumu šādam 
iespējamam atbalstam viņš min 
izdevību tādā veidā veicināt un 
sekmēt Latvijas ekonomiku.

Latvija kandidēja uz pasaules 
meistarsacīkšu rīkošanu 2017. ga -
dā, kad bija paredzēts, ka turnīrs  
notiks Latvijā un Dānijā, taču šī 
kandidātūra balsojumā zaudēja 
Vācijas un Francijas apvienotajai 
kandidātūrai. Arī 2018. gada 
meistarsacīkstes Latvija pieteiku-
sies sarīkot kopā ar Dāniju.

Samoilovam/ 
Šmēdiņam bronzas 
medaļas Sanpaulu  

turnīrā
Sanpaulu risinājās plūdmales 

volejbola turnīrs Grand Slam. 
Atkal labi startēja Latvijas pašlaik 
labākais pāris Aleksandrs Sa  moi-
lovs/Jānis Šmēdiņš. Turnīra sā  ku-
mā viņi uzvarēja visās priekš sa-
cīkšu spēlēs, bet tad guva panā-
kumus arī izslēgšanas turnīra 
otrā un trešajā  kārtā. Pusfinālā 
Latvijas duets smagā cīņā ar 1:2 
(15:21, 22:20, 12:15) zaudēja bra-
zīliešiem Pedro Solbergam Sal-
gadu/ Bruno Oskaram Šmitam, 
kuŗi bija izlikti ar otro numuru. 
Pēc tam cīņā par trešo vietu 
Samoilovs/Šmēdiņš viegli ar 2:0 
(21:14, 21:12) pārspēja spāņus 
Pavlo Erreru/Adrianu Gaviru. 
Tā  dējādi Latvijas labākais bīča 
duets piekto reizi sezonā izcīnīja 
medaļas Grand Slam posmā.

Pēc uzvaras

Matīss Burģis

Londonas Olimpisko spēļu 
bronzas medaļas laureāta Mār-
tiņa Pļaviņa ieskatā neliels pār-
steigums ir Aleksandra Samoilova 
un Jāņa Šmēdiņa teicamā sezona. 
“To, ka viņi būs pirmie rangā, 
bija grūti iedomāties, bet to, ka 
abiem ies labāk nekā Samoilovam 
ar Sorokinu – noteikti. Te gan jā -
ņem vērā tas, ko minēju iepriekš 
par vadošajām ASV, Vācijas, Bra-
zīlijas komandām – tās šogad nav 
tik neuzvaramas, ko Aleksandrs 
ar Jāni arī apliecināja,” skaidroja 
Pļaviņš. 

Mārtiņa Pļaviņa pārinieks nāka -
majā sezonā būs Latvijas zāles 
volejbola līderis Hermans Egles-

kalns, un viņš cer, ka šī sadarbība 
varētu būt veiksmīga.

Iekļūst Eiropas 
meistarsacīkšu 

izslēgšanas spēlēs
Latvijas labākais galda tenisa 

spēlētājs Matīss Burģis iekļuva 
Austrijā Eiropas meistarsacīkšu 
individuālo sacensību izslēgšanas 
spēlēs. Pirmajās apakšgrupas cī -
ņās Latvijas labākais galda teni-
sists ar vienādu rezultātu 3:0 pār-
spēja Luksemburgas spēlētāju 
Maiku Bastu un Mariošu Jangu no 
Kipras. Izslēgšanas spēlēm kva-
lificējās tikai grupu uzvarētāji.

Izšķirīgajā spēlē par pirmo 
vietu Burģis ar 3:2 (10:12, 8:11, 
13:11, 11:4, 11:9) spraigā duelī 
pārspēja Michalu Bardonu no 
Slovakijas. Izslēgšanas spēļu pir-
majā kārtā Burģis zaudēja un 
izstājās no turnīra. 

Neveiksmīgi turnīrā spēlēja 
Oļegs Kartuzovs un Artūrs Rein-
holds, kuŗi izstājās pēc zaudējuma 
pirmajā cīņā.

Zaudējums 
lietuviešiem

Pasaules kausa izcīņas 
kvalifikācijas priekš pē-

dējā spēlē Latvijas futbola izlase 
Viļņā ar 0:2 (0:1) zaudēja Lietuvas 
valsts vienībai, tādējādi savā at  la ses 
grupā paliekot priekšpēdējā vietā.

Visu spēles laiku Viļņas sta dio nā 
izpaudās mājinieku pār svars, bet 

mūsu vienība atbildēja tikai ar 
dažiem uzbrukumiem. Lietuvieši 
mūsējo vārtsargu Vaņinu pār-
spēja septītajā un 68. minūtē.

15. oktobrī Rīgā notika pēdējā 
Latvijas izlases spēle kvalifikācijas 
turnīrā. Mūsu futbolistu preti-
nieks bija Slovakijas vienība.

***
Eiropas Futbola federāciju aso-

ciācija (UEFA) apsveŗ iespēju starp-
tautiskās valstsvienību pārbaudes 
spēles aizstāt ar turnīru, kuŗā 
visas kontinenta izlases būtu sa -
dalītas deviņās līgās. Šo līgu vie-
nības sacenstos savā starpā par 
iespēju nokļūt spēcīgākā vai arī 
izkrist uz vājāku sabiedrību. Iz  la-
ses cīnītos arī par naudas balvām.

Sadalot izlases pēc ranga, Lat-
vi jas valstsvienība pēc šī brīža uz -
metuma nokļūtu sestajā grupā, 
kuŗā tiktu iekļauta arī Skotija, 
Armēnija, Bulgārija, Igaunija un 
Baltkrievija. Savukārt pirmajā 
grupā tiktu iekļauta Spānija, Vā -
cija, Nīderlande, Italija, Anglija 
un Portugale. Pagaidām starp-
tautiskais kalendārs ir sastādīts 
jau līdz 2018. gadam un visas 
izmaiņas, visticamāk, tiks ievies-
tas tikai pēc šī perioda.

Džudo
Latvijas džudo cīkstonis Vik-

tors Reško izcīnīja trešo vietu 
Minskā Eiropas kausa izcīņas 
posmā. Svara katēgorijā līdz 100 kg 
Reško savā apakšgrupā aizvadīja 
tikai vienu cīņu, kuŗā uzvarēja 
Antonu Savicki no Ukrainas un 
tādējādi iekļuva pusfinālā. Tajā gan 
Latvijas pārstāvi pārspēja Fran-
cijas cīkstonis Klemēns Delvērs. 
Līdz ar to Reško pārcēlās uz gan-
darījuma turnīru, kur cīņā par 
trešo vietu uzvarēja mājinieku 
Michailu Macko.

Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons


