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Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

4. oktobrī 12. Saeimas vēlēšanas.
Paši lemsim Latvijas likteni!

ANITA
BATARAGA, ALAs valdes priekšsēde

Notikumi Eiropā un visā pa -
saulē strauji attīstās. NATO kon-
ferences priekšvakarā presē parā-
dījās ziņa, ka Francijas valdība 
lēmusi pagaidām atcelt “Mistral” 
kaŗa kuģu pārdošanu Krievijai. 
Varbūt tikai sagadīšanās pēc tūlīt 
pat izskanēja runas, ka “separā-
tis  ti” Ukrainas austrumos no  slē-
guši pamieru ar Ukrainas valdī bu, 
ar kaŗā it kā neiesaistītās Krievijas, 
miera “veicinātājas”, starpniecību. 
Prezidents Obama savas vizītes 
laikā Igaunijā deva Amerikas Sa -
vienoto Valstu solījumu iestāties 
par Baltijas valstu suverēnitāti un 
drošību. Pāris dienas vēlāk NATO 
sēdes dalībnieki Velsā apliecināja 
NATO līguma 5. punkta nepār-
kāpjamību un solidāritāti ar Bal-
tijas valstīm, kā arī vienojās vei-
dot ātrās reaģēšanas spēkus un 
rīkot militārās apmācības Baltijas 
valstīs un Polijā. Latvijas valdība 
uzņemas gādāt par NATO kaŗa-
vīru izmetināšanu un uzņemšanu, 
bet Saeima jau vasarā nobalsoja 
līdz 2020. gadam atlicināt 2% no 
valsts budžeta aizsardzībai. ASV 
un NATO paustais atbalsts Balti-
jas valstīm bija iecerētā līmenī 
un tika skaidri izziņots.

Bet tikpat ātri situācija mainījās. 
Nepagāja pat nedēļa pēc NATO 
tikšanās Velsā, kad kļuva skaidrs, 
ka pamiers Ukrainā būs īslaicīgs. 
Nāca arī apjausma, ka Ukrainas 
armija, kaut arī Valsts prezidents 
Porošenko atkārtoti lūdzis,netiks 
atbalstīta ar ieročiem ne no NATO, 

Pienācis laiks
baltiešu polītiskajai aktīvitātei

nedz arī no ASV. Turklāt tūlīt pēc 
ASV prezidenta Obamas vizītes 
Igaunijā, Krievija provokātīvi no -
laupīja Igaunijas drošības dienes ta 
darbinieku.

Kamēr visas pasaules plašsa zi-
ņas līdzekļu uzmanība vērsta uz 
kaŗu ar Islāma valsti un tās veik-
tajām mežonībām Irākā un Sīrijā 
un ebola vīrusa izplatīšanās aptu-
rēšanu Āfrikā, Krievijas polītiskie 
un militrārie “izlēcieni” pret kai-
miņu zemēm notiek gandrīz ne -
traucēti. Mēs to nevaram pieļaut!

Tāpēc ALA aicina katru, kam 
interesē Baltijas valstu suverē-
nitāte un drošība, paturēt šo 
jautājumu ASV kongresmeņu 
redzes lokā! Piesakieties apcie-
mot savu Tautas vietnieku na  ma 
pārstāvi vai savas pavalsts senā-
toru! Rakstiet vēstules un izsa-
kiet rūpes par Krievijas viltus 
polītiku, vienlaikus neaizmir-
stot arī izteikt atzinību par 
līdzšinējo ASV atbalstu Baltijas 
valstu drošības jautājumā.

Esiet pateicīgi par:
ASV atbalstu NATO rīcībai 

paplašināt militārās apmācības un 
izvietot NATO kaŗavīrus Latvijas 
armijas bazēs.

Baltijas gaisa telpas patrulēšanu 
ar NATO lidmašīnām.

Michigan National Guard at -
bal stu Latvijas Zemessardzei, lū -
dziet valdībai turpināt financiāli 
atbalstīt šo sadarbību.

Sakiet paldies Ņuhempširas, 
Ilinojas, Masačusetas, Konekti-

ku   tas, Viskonsinas un Minesotas 
senātoriem, kuŗi gada pirmajā pu  sē 
apellēja pie Francijas prezidenta 
ar lūgumu lauzt parakstīto līgu mu, 
kas reālizētu divu “Mistral” kaŗa 
kuģu pārdošanu Krievijas valdī-
bai un to jūrnieku un darba spē ka 
trenēšanu modernākā līmeņa 
kaŗa kuģu technoloģijas pielie to-
šanā. 

Paldies trim kongresmeņiem – 
Elliot Engel no Ņujorkas pavalsts 
Westchester rajona, William Keat-
ing no Masačusetas, Michael Turner 
no Ohaijo, kā arī Pensilvānijas 
pārstāvim Mike Kelley, (kuŗš jau 
sākotnēji atbalstīja maiņas 2015. 
gada National Defense Act, lai ap -
turētu Francijas darījumu ar Krie-
viju) par priekšlikumu NATO uz  -
ņemties “Mistral” kuģu pirkuma 
obligācijas, lai jaunā kaŗa techno-
loģija paliktu aizsargu, nevis uz -

brucēju rokās.
Izsakiet pateicību ASV Kong re-

sa tautas vietnieku nama “House 
Baltic Caucus” pārstāvjiem. Bied ru 
skaits gada sākuma bija 52, bet 
kopš intensīvas Kongresa dele gā tu 
apciemojumu akcijas vasaras kar  -
stākajos mēnešos, kad Apvienoto 
baltiešu komitejas (JBANC) iz -
pilddirektors Karl Altau ar pa -
līgiem Litu Juberti un Miķeli 
Bērziņu no baltiešu organizāciju 
valdes uzrunāja iecerētos kong-
resa delegātus, baltiešu atbalsta 
grupas biedru skaits ir pieaudzis 
uz 56. Diemžēl šī gada novembrī 
Baltic Caucus zaudēs vismaz tikpat 
dalībnieku, cik ieguvām va  sa rā. 
Tāpēc viņu vietā uzrunājami citi!

Pateicība kongresmeņiem, kas 
atbalstīja “Black Ribbon Day” re -
zolūciju Tautas pārstāvju namā, 
formāli atzīmējot 23. augustu par 

piemiņas dienu komūnistu un 
fašistu režīmu upuŗiem.

Aicinām arī:
Atbalstīt likumprojektu H.R. 

4490: “Broadcasting Reform Bill” 
programmai “Amerikas Balss” (VOA) 
programmas  nostiprinā šanai.

Papildus VOA programmām 
lūgt ASV kongresam financiālu at -
balstu ziņu piegādei krievu va -
lodā Baltijas valstīm arī Radio Free 
Europe/Radio Liberty ietvaros.

Lūgt atbalstu krievu žurnālis-
tiem un krievvalodīgajiem ziņu 
avotiem Latvijā, kas pauž neitrālu 
viedokli.

Iedzīvināt ASV administrācijas 
plānoto “European Reassurance 
Initiative”, kas sniegtu nozīmīgu 
financiālo atbalstu Latvijas aiz-
sardzības sistēmai.

Šķiet, ka vislabākā dāvana, ko 
sena akadēmiska organizācija 
var uzdāvināt sev svētkos, ir iz -
darīt kaut ko pietiekami traku un 

Kā imerietes apjoza Baltijas jūru

nebijušu, lai sajustu, ka radošais 
piedzīvojumu gars ir dzīvs un 
spēj apvienot visus tās dažādos 
biedrus. Tā darījām arī mēs – 

imerietes, savas 90. jubilejas se -
mestri iesākot ar neparastu ak -
ciju „Apjoz jūru”.

(Turpināts 4. lpp.)

Lūdzu, atbalstiet Mārča Braunfelda
bērnu izglītības fondu!

Apmeklējiet māc. Saliņa vadīto Iekšpilsētas novada
dievkalpojumu 18. oktobrī 2:00 pēcpusdienā

Seafarers & International House, 123 East 15th Street
New York, NY – netālu no Union Square. 

Kolekte būs par labu fondam. 
Sekos sabiedriska pakavēšanās ar maltīti.

Zvaniet / rakstiet Andrejam Lazdam ar jautājumiem:
andrejslazda@gmail; 646-228-1184

ŅUJORKAS LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
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zvaniet – inese zaķis
tālr.: 727-623-4666

6301 d pelican creek crossing
st. petersburg, florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

tev alus putas uz deguna!
vēl var pieteikties uz īrijas tūri!

VIEDOKLISLatvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

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.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

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

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

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: ____________________________

par latviešu gramatikuGUNDEGA ŠNEPSTE

Neesmu vēl izpratusi dziļākos 
cēloņus latviešu ārkārtīgajam 
jutīgumam attiecībā uz latviešu 
gramatikas un pareizrakstības 
lietošanu, bet fakts ir, ka tas ir 
kā Ahilleja papēdis gan trimdā, 
gan arī Latvijā dzīvojošiem tau-
tiešiem, arī man tai skaitā.

 Cittautiešu barbariskā lauzī-
šanās latviskā mēlē latviešiem 
bieži ir tik nepaciešama, ka tie 
paši labprātīgi uzņemas runāt 
svešinieka valodā, kas arī ir 
viens no iemesliem, kāpēc tikai 
salīdzinoši nedaudzi no Latvijā 
ilgi dzīvojošiem cittautībnie-
kiem ir sajutuši vajadzību iemā-
cīties runāt latviski.

Neesmu valodniece un filo-
loģiju neesmu studējusi, bet 
vidussskolā līdz apnikumam 
analizējusi teikumu uzbūvi, 
padsmitnieces gados kaudzēm 
„rijusi” gan latviešu rakstnieku 
oriģināldarbus, gan latviski tul-
kotos ārzemju rakstnieku dar-
bus, rakstījusi iknedēļas dom-
rakstus un sacerējumus par 
sko las gadu obligātās literātū ras 
darbiem. Turklāt mana vidus-
skolas latviešu valodas skolotāja 
bija no īpaši prasīgo un piekasī-
go pedagogu sugas. Tāpēc droši 
varu apgalvot, ka manām zinā-
šanām gramatikā ir stabils 
pamats. 

Varbūt tāpēc arī manī tāds 
jutīgums pret gramatikas pār-
labošanu stilā, kas atšķiras no 
šodien Latvijā oficiāli pieņem-
tā, manā rakstā „Kursas 40. va -
sara”, kuŗu Laiks publicēja 30. 
augusta-5. septembra numurā.

Neesmu jūsu laikraksta pastā-
vīgo lasītāju lokā, jo tikai pirms 
pāris gadiem sāku iesaistīties 
Oregonas latviešu biedrības 
dzī  vē, bet tagad, pārceļoties uz 
dzīvi Aļaskā, latvisko aktīvitāšu 
iespēja ir pavisam sarukusi.

Tomēr vienu gadu man bija 
iespēja salikt un rediģēt Orego-

nas latviešu avīzi, kad ar lielu 
kaismi metos ravēt nezāles un 
izlīdzināt valodas negludumus 
avīzei iesūtītajos rakstos. Bet 
jau pēc pirmās saķeršanās ar 
rakstītāju, kam arī tas pats pie-
minētais Ahilleja papēdis, sa -
pratu, ka ar savām, kā man 
šķiet, labajām un pareizajām 
latviešu gramatikas zināšanām 
ir jāuzmanās, jo ne tikai pēc-
kaŗa Latvijā skolotie, bet arī 
Amerikas latvieši ļoti jutīgi 
uztveŗ savas pareizrakstības lie-
tošanu, kas saglabājusi pirms-
kaŗa tradicijas un neatzīst va -
lod nieku ieviestos un šodienas 
Latvijā vispāratzītos jaunināju-
mus. Tā nu turpmāk „Orego-
nietim” iesūtītajiem rakstiem 
laboju tikai neuzmanības kļū-
das, liekot mierā katra rakstītāja 
stilu un izteiksmes veidu, pat 
arī ja teikumu uzbūve likās 
neveikla.

Lai gan esmu padomijā dzi-
musi, augusi un skolojusies, 
tomēr tās pašas Barontēva vāk-
tās tautasdziesmas jau arī mēs 
mācījāmies un pamatskolā rīko-
jām sacensības – kuŗš var vairāk 
dainu no galvas noskaitīt, tāpat 
lasījām gan „Mērnieku laikus”, 
gan Blaumani, Skalbi un Po  ru ku, 
gan Aspaziju, Raini, Čaku un 
Virzu. Šodien, pārlasot grāma-
tas, ko atrodu trimdas bibliotē-
kās, varu apgalvot, ka arī pa -
domju laika izdevumos šo rakst-
nieku valoda nebūt nebija pa -
domju cenzūras pārtaisīta. 

Es nezinu aizkulises un iemes-
lus, kādēļ Latvijas valodnieki 
atteicās no mīkstā „ŗ” un „ch” 
rakstības tādos vārdos kā archi-
tekts, šachs un kolchozs, bet 
loģiski vērtējot – neviens to ”c” 
šais vārdos neizrunā, tad kāda 
nozīme šim liekajam burtam? 
Tāpat taču kādreiz valodnieki 
atteicās no „sch”, tā vietā liekot 
lakoniskāko „š”

Arī „ŗ” saklausāmi mīksti šo -
dien vairs nesadzirdu pat vairu-
ma trimdas latviešu runā, bet 
atceros vairs tikai no dažu savas 
vecmāmiņas laikabiedru – pa -
gājušā gadsimta sākumā dzi-
mušu latviešu inteliģences pār-
stāvju valodas.

Es tomēr pieņemu un sapro-
tu, ka tie, kuŗi mācīti „r” mīksti-
nāt un pie „h” pievienot arī „c”, 
to turpina darīt. Arī šodien Lat-
vijā ir nedaudzi literāti, kuŗi 
seko šai tradicijai. Bet ir arī 
kāds dzejnieks, kas mēģina pa -
nākt „x” lietošanu „ks” vietā, un 
tā arī vienmēr„raxta”. Varbūt, ka 
pēc gadiem 20 tā „raxtīs” visi?

Varbūt tie ir sīkumi, kuŗu dēļ 
nebūtu iemesla atkal sākt kašķi 
par „mums” un „viņiem”, bet, ja 
Laiks var atļauties savās slejās 
nelabotu publicēt un tiražēt 
tādu pilnīgi krievisku vārdu kā 
„olimpiada”*, ko kāds autors 
lietoja jūlija numurā, aprakstot 
pasaules koŗu olimpiādi Rīgā, 
tad man gan asinis sāk kūsāt, jo 
nav saprotams, kuŗos laikos tas 
ir bijis pareizi. Mēs taču nesa-
kām ne „limonada”, ne „serena-
da”, ne „karbonada”, kas tāpat ir 
svešvārdi un latviskoti, pievie-
nojot izskaņu „-āde”, nevis slā-
visko „-ada”.

Tāpēc mani patiešām saērci-
nāja fakts, ka manis rakstītajā 
jau pieminētajā publikācijā kāds 
no Laika redakcijas ļoti rūpīgi 
nomīkstinājis visus attiecīgos 
„r” un arī ielicis „c” pie šaha, 
kaut gan es tos, saskaņā ar skolā 
mācīto, nelietoju. Tāpat man 
nav skaidrs, kāpēc okeāns** 
jāpārlabo uz īso „a”, jo izrunājot 
to pastiepjam un gaŗā „ā” raks-
tība šim vārdam ir vismaz 
Latvijā oficiāli atzīta.

Ja cienījamā Laika redakcija 
vismaz būtu konsekventa un 
nelabotu neviena iesūtītā raks-
tītāja stilu un izteiksmi, arī to 
vēl varētu saprast, kaut gan man 
šķiet, ka, lai arī mēs runājam, kā 
nu katrs mākam, tad vismaz 
plašākai auditorijai tiražētās 
pub likācijās tomēr vajadzētu 
pie turēties pie oficiāli atzītas – 
pirms- vai arī pēckaŗa latviešu 
pareizrakstības,  vislabāk varbūt 
pat abējādi, lai neaizskartu ne 
latviešu valodas estētus, ne ais-
tētus***.

************************

No redakcijas
*Olimpiada – senajā Grieķijā 

lielas sacīkstes sportā, mūzikā, 
dzejā ar četru gadu laika atstarpi; 
tagad lieli sporta sacīkšu svētki, 
piedaloties dažādu valšķu spor-
tistiem.

Latviešu valodas vārdnīca. 
Valerija Bērziņa-Baltiņa, Jānis 
Bičolis. Izd. Amerikas latviešu 
apvienība 1993.g., 518.lpp.

** Ōkeans – liela, atklāta jūŗa; 
Ōkeans – grieķu mīt. Jūŗas dievs. 
Turpat, 517. lpp.

***Aistēts – daiļuma izpratējs, 
daiļuma kopējs. Turpat, 7. lpp.

Scribitur ad narrandum, non 
ad probandum. (Rakstām, lai 
pastāstītu, nevis lai pierādī-
tu.)

Aicinām jūs, cienījamie lasī-
tāji, uz diskusiju!
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Jānis Kalmīte (ASV). Ziema Vidzemē. 1962

Aicinām atsaukties!

Mūsu mīļais mazdēliņš slimo ar retu leikēmijas paveidu (JMML), 
kuŗa vienīgais ārstniecības veids ir kaula smadzeņu transplantācija 
(Bone Marrow Transplant).

Mūsu ģimene ļoti lūdz Jūs būt atsaucīgiem un palīdzēt 
Magnusam!

Ar join.bethematch.org (PROMO Code: Match4Magnus) 
starpniecību var bez maksas saņemt paraugu komplektu pa pastu 
un līdz ar to Jūs varat izdarīt un nosūtīt vaiga gļotādas paraugu 
(mouth swab).

Ļoti lūdzam to darīt drīzi, jo analīžu rezultātus jāgaida 6-8 
nedēļas!

Dr. Jānis un Inta Zemjānis,
Ēriks un Anna Kaļiņš (Zemjāne),

Paulis, Jūlijs, Sarma, Liene un Aurora Zemjānis,
Kaļiņa un Janson ģimene Kanadā

Meklējam latviešu izcelsmes devējus jeb donorus 18-44 gadu vecumā ārstniecības 
nolūkos mūsu mazdēlam Magnusam Kaļiņam (Zemjānis).

LAIKA Mākslas kalendārs 2015
LATVIEŠU MĀKSLA TRIMDĀ

ceļā pie Jums!
Šogad Laika kalendārs arī abonentiem ir par ziedojumu – 
pēc jūsu ieskata un iespējām. Daļa no ziedojumu nau-
das tiks pārskaitīta PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS 

CENTRA atbalstam. Diemžēl Laika budžets vairs 
neatļauj kalendāru piesūtīt bez maksas. Ziedojumu, kā 

arī maksu par papildu eksemplāru
sūtiet uz "Laiks" Inc. vārda.

Kalendārus papildus pasūtiniet pēc adreses:
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Čeku izrakstīt uz Laiks, Inc.
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram

pievienoto kuponu. Pa tālruni pasūtinājumus nepieņems.

2015. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

Ziedojums  US $ .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

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

Adrese .......................................................................................

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

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

ANDA SŪNA COOK

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki
Latvijas vēstniecība ASV in  for mē, 

ka sestdien, 2014. gada 4. oktob rī, 
12. Saeimas vēlēšanu dienā, Lat-
vijas pilsoņi varēs no  balsot jeb-
kuŗā izveidotajā vēlē šanu iecirknī 
ASV, ierodoties per sonīgi ar de -
rīgu Latvijas pil soņa pasi.

Iecirkņu darba laiki 4. ok -
tobrī  ir noteikti no 7.00 rītā līdz 
8.00 vakarā pēc vietējā laika.

ASV ir izveidoti 15 vēlēšanu 
iecirkņi:

Vašingtona – Latvijas Re   pub-
likas vēstniecība; 2306 Massachu-
s   etts Avenue, NW, Washington, 
DC 20008 

Ņujorka – Latvijas Republikas 
Pastāvīgā pārstāvniecība Apvie-
noto Nāciju organizācijā; 333 
East 50th Street, New York, NY 
10022

Detroita – Sv. Pāvila draudzes 
Sabiedriskais centrs; 30623 West 
Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills, MI 48334 

Mineapole – Mineapoles Lat-

viešu draudzes nams; 3152 17th 
Avenue South Minneapolis, MN 
55407 

Klīvlande – Latviešu centrs; 
1385 Andrews Ave, Lakewood, 
OH 44107 

Sanfrancisko – Sanfrancisko 
Latviešu draudzes nams; 425 
Hoffman Avenue San Francisko, 
CA 94114 

Losandželosa – Losandželosas 
Latviešu centrs; 1955 Riverside 
Dr. Los Angeles, CA 90039 

Bostona – Latviešu Luterāņu 
draudzes nams; 58 Irving Street 
Brookline, MA 02445 

Čikāga – Čikāgas Ciānas drau-
dzes nams; 6551 W Mont rose 
Ave. Chicago, IL. 60634 

Sanktpētersburga – Sanktpē-
ter sburgas Latviešu centrs; 1705 9th 
Ave North St. Petersburg, FL 33706 

Sietla – Sietlas Latviešu bied-
rības nams; 11710-3rd Avenue, 
N. E. Seattle, WA 98125

Filadelfija – Filadelfijas Brīvo 

latvju biedrības nams; 531 North 
7th Street Philadelphia, PA 
19123 

Milvoki – Latviešu Svētās Trīs-
vienības draudzes telpas; 1853 
N. 75th Street Milwaukee, WI 
53213 

Grandrapidi – Latviešu bied-
rības nams; 504 Grand Avenue, 
NE Grand Rapids, MI 49503 

Indianapole – Latviešu sabied-
riskais centrs; 1008 W. 64th Street 
Indianapolis, IN 46260 

Atgādinām, ka balsot vēlēšanās 
varēs Latvijas pilsoņi, kuŗi vēlē-
šanu dienā ir sasnieguši 18 gadu 
vecumu un kuŗiem ir derīga 
Latvijas pilsoņa pase. Vēršam 
uzmanību uz to, ka pase ar 
derīguma termiņu “BEZTER MI-
ŅA” ir izdota uz personas dzīves 
laiku un ir derīga balsošanai 
vēlēšanās. Vēlēšanās NEBŪS ie -
spējams nobalsot, uzrādot per-
sonas kodu apliecinošu izziņu.
LATVIJAS VĒSTNIECĪBA ASV

Ģirts Burvis un viņa dēls Gaits 
ir atkal izveidojuši jaunu skulp-
tūru, šoreiz Bauskā, iemūžinot 
izcilāko šā novada literātūras un 
kultūras darbinieku Vili Plūdoni. 
Dzejniekam šogad svinēja 140. ju -
bileju ar pieminekļa atklāšanas 
ceremoniju 2. augustā. Burvju  
jaunizveidotā skulptūra piebied-
rojās jau ap 50 visā Latvijā iz -
stādītiem viņu abu lielformāta 
mākslas darbiem.

Burvju tēlniecība ir iecienīta 
daudzās Eiropas pilsētās, bet it 
sevišķi ar to lepojas Klīvlandes 

Klīvlandes latviešu
kultūras dārza tēlnieki

latviešu saime. Kad sāka domāt, 
kā izveidot Klīvlandes latviešu 
kultūras dārzu, Ģirts Burvis ne -
šaubīgi tika izvēlēts par tēlnieku 
iecerētajam zemes gabaliņam. 
Nu jau kopš 2006. gada daudzi 
gaŗāmbraucēji apbrīno cēlo Lat vi-
jas laukakmeņu velvi ar dobumā 
attēlotu latviešu tautumeitas tēlu. 
Ne mazāk teicami ir arī pārējie 
simboliskie veidojumi, izvietoti 
draudzīgā aplī, atgādinot Latvijas 
upes, laivas, kas tiecas uz jūru, 
un neaizmirstamo vēstījumu 
„Saules mūžu Latvijai”.

Latviešu kultūras dārza apmek-
lētāji ir izteikušies, ka tā skulptū ras 
izstaro gaismu un siltumu. Pats 
tēlnieks izsakās, ka ”daba jau ie -
rakstījusi savu vēstījumu ak  me nī, 
it tikai jāprot to lasīt un spriest”.

Šī gada 13. un 14. septembrī, 
kad Klīvlandes kultūras dārzu 
federācija svinēja 67. ikgadējo 
Vienas pasaules dienu, Burvju 
skulptūras atkal pulcēja simtiem 
apbrīnotāju. 

Tēva un dēla Burvju jaunākais kopdarbs – piemineklis Vilim 
Plūdonim Bauskā

Ģirta Burvja skulptūra kultūras dārzā Klīvlandē
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Evija Timbaka "apjoza" Sēnu Parīzē Imerias filistre Vita Začesta pie Latvijas-
Lietuvas robežas (Turpināts 5. lpp.)

KULTŪRŽURNĀLISTES PIEZĪMES NO ŅUJORKAS

ELEONORA
ŠTURMA

Galerija iespiedusi mistificētu 
skaidrojumu lapu, kas runā par 
„mākslinieces iedziļināšanos do -
mas, valodas un producētu lietu 
sakarībās, par definīciju un ka  tē-
goriju radīto robežu sajaukšanu... 
utt.” Mākslas darbs ir visas telpas 
kopums, kuŗu katrs varam uz -
tvert savādāk. Godīgi atzīšos, ka 
šī paveida māksla mani neuzrunā: 
tomēr jāredz, lai būtu apjēga. 
Toties izstāde izpelnījās Amerikas 
intelektuālo lasītāju vidū iecienītā 
žurnāla The New Yorker elektro-
niskajā versijā lasāmu īsu izvēr-
tējumu, kuŗā rakstītājs latviešu 
jaunās mākslinieces debiju Ņu -
jorkā apzīmē par „rosinošu”, arī 
cenzdamies iztulkot projicēto zī -
mējumu, skulptūru un vienkāršu 
ikdienas lietu kopsakarības. Caur-
mēra skatītāja normālā reakcija – 
vai tāda māksla ir piedāvājama 
kollekcionāriem un vai ar ar to 
var gūt ienākumus? – Izrādās, tas 
vairs nav būtiski, jo avangardis-
kos meklējumus (arī šo izstādi) 
financē starptautiski mākslas at -
balstfondi un pats mākslinieks pa -
rasti iesaistījies kādā algotā darbā. 
Arī Oļa Vasiljeva dzīvo un strādā 
(mākslas skolā) Amsterdamā un 
ir izmantojusi pieejamās izstādī-
šanās iespējas daudzviet Eiropā. 
Izstādes atklāšanā bija daudz 
ļaužu, kas, vīnu malkodami, jutās 
pacilāti, bija ieradusies pati māk-
sliniece, kā arī izstādes kurātore 

Latviešu mākslinieku iekrāsojums
gaidāmajā un aizvadītajā Ņujorkas

kultūras notikumu ainavā
(Nobeigums, sākums Nr. 34.) no Rīgas. Otrā dienā abas vadīja 

intervijas veida pārrunu sesiju, 
kuŗā Zanes Onckules klusā un 
milzum steidzīgā runāšana angļu 
valodā māksliniecei uzstādītos 
jautājumus padarīja klausītājiem 
neuztveŗamus. Bija ieradušies 
pā  ris duču interesentu.

Otra atzīmējamā izstāde norisa 
tradicionālā gultnē, un latviešu 
skatītājiem tā tika pieteikta Laikā 
oktobŗa sākumā, iespiežot ar glez-
nu attēliem papildinātu aicināju mu, 
kas vedināja sagaidīt nozīmīgu, 
izcili prezentētu notikumu. Māk-
sli nieki – Latvijas Mākslas akadē-
mijas rektors Aleksejs Naumovs 
un prorektors Kristaps Zariņš;  
Ināras un Borisa Teterevu fonds 
un vēl citi piešķīrumi. Tā bija 
iecerēta kā daļa no akadēmijā 
iedzīvinātā izglītojoši eksperi men -
tālā projekta „Dalīties pieredzē”. 
Izstādes doma bija rādīt abu 
mākslinieku jau agrāk gleznotus 
darbus un tādus, kas gleznoti uz 
vietas – no dabas – abiem māk-
sliniekiem uzturoties Ņujorkā un 
Vašingtonā. Taču mākslinieku 
rīcībā nodotā galerija (no publi-
kācijām spriežot, pašas galerijas 
īpašnieces piedāvāta) bija pilnīgi 
nepiemērota – ne izstādes māk-
slinieciskai iecerei, ne reprezen ta-
tīvajam nodomam. Nomaļās, tik-
pat kā nezināmās galerijas „One 
Twenty Eight” mazā, nepievilcīgā 
telpa izstādei piešķīra nepro fe sio  -
nālu gadījuma rakstura pakāpi 
un nekādi nesaderējās ar faktu, 

ka, abiem māksliniekiem klātesot, 
Latvijas vēstnieks Andris Razāns 
bija atbraucis to atklāt. Mazs pul-
 ciņš Ņujorkas latviešu izstādes 
atklāšanā tomēr ieradās, pārējie – 
gadījuma rakstura klaiņojošā „at -
klāšanu publika”. Pašu izstādi nā -
kas raksturot kā neizlīdzinātu un 
sasteigtu, jo sākotnējās ieceres, 
par nožēlu, pilnībā neīstenojās. 

Aleksejs Naumovs ar saviem 
košajiem Vidusjūras zemju pil-
sētu motīviem ne pārsteidza, ne 
pievīla, bet sagādāja tieši gaidīto: 
acumirklīgas iejūtas iedvesmotu 
tiešamības ainojumu, novien kār-
šoti brīvu, atraisītu un tomēr 
pakļautu labas glezniecības no -
sacītām likumībām. Var patikt vai 
nepatikt viņa gaišo, spalgo krāsu 
pretmeti, bet tie izstaro gaismu 
un optimismu. Nenoliedzami – 
viņa gleznas dzīvo un reizē arī 
nepārprotami pavēstī, kas tās 
gleznojis. Tāpat šeit, uz vietas, 
gleznotie Amerikas motīvi bija 
saistoši.

Kristapa Zariņa devums izstā-
dei problemātisks. Uz vietas glez-
notie Ņujorkas un Vašingtonas 
motīvi visumā atraisīti, bet ap -
dare tīši raupja. Agrāk gleznotās, 
no klasiskās mītoloģijas ņemtās 
figūrālās kompozicijas liekas it 
kā ar citu roku gleznotas. Anato-
miski pareizi, bet neatraisīti zīmē-
tās, viegli modulētās sieviešu fi -
gūras statiski ievietotas raupji 
gleznotos plakanos dabas fonos; 
tās likās it kā skatītas caur tīša 

naivuma prizmu. Varbūt ar no -
lūku, lai sekotu valdošajām „pret-
akadēmisma” un primitīvisma cil-
dināšanas nosliecēm? Uz šādu jau-
tājumu māksliniekam bija norai-
doša atbilde. Tieci nu gudrs (a)...!?!

Pēc Ņujorkas izstāde bija ap  -
lūkojama arī Vašingtonā. Žēl, ka 
Ināras un Borisa Teterevu fonds, 
kas piešķiŗ naudu daudziem svē-
tīgiem Latvijas kultūras projek-
tiem, kā arī citi labvēļi, bija at -
balstījuši notikumu, kuŗa īsteno-
jums, pielaisto aplamību dēļ, ne -
kādi nevarēja cerēt uz atbalsojumu 
šejienes mākslas presē. Manuprāt, 
labi, ka tā, jo baidos zīlēt, kāda šī 
atbalss būtu bijusi. Mēs, mazās nā -
cijas, cīniņā par savas identitātes 
atpazīstamību kritizējamus „izgā  -
jienus” nemaz nedrīkstam atļau-
ties! Bet izlietu ūdeni nevar sa -
smelt, tādēļ veltīgs būtu bijis 
mans jautājums, kāpēc abi māk-
slinieki nebija lūguši mūspus-
nieku padomu piemērotas iz -
stādes vietas atrašanai.

Lai savas piezīmes beigtu gai-
šākā noskaņā, atļaušos nedau-
dzos vārdos pieminēt mūzikālu 
notikumu, kuŗš gan, par nožēlu, 
bija pieejams vienīgi latviešu pub-
likai – latviešu populārās dzies-
mas žanrā nepārspējamās, tikpat 
vai leģendārās Ievas Akurateres 
un viņas mūzikālo pavadoņu – 
pazīstamā ģitarista Leona Sējāna 
un sitamo instrumentu māksli-
nieka, dziedones dēla Matīsa Aku-
ratera viesošanos Ņujorkā DV na -

mā 9. novembrī. Tas bija Ņujorkas 
Daugavas Vanagu ik gadus atzīmē-
tajā Lāčplēšu dienā, kuŗu Latvijas 
mūzikālie ciemiņi izvērsa nepare-
dzēti pacilājošu.

Pēc Daugavas Vanagu kultūras 
daļas vadītāja Marģera Piņņa ievad-
vārdiem, kuŗos viņš nedaudzos 
trāpīgos teikumos raksturoja Lāč-
plēšu dienas lielo nozīmību mūsu 
Brīvības cīņu vēsturē, sekoja kon-
certs ar dziesmām, kuŗās tās dienas 
noskaņai atbilstošie dzej nieku 
vārdi, mūzikas spārnos pacelti, un 
Ievas Akurateres silti un iejūtīgi 
dziedāti, Lāčplēšu dienas ideju 
piepildīja ar pavisam īpašu, lat-
viešu psīchei tuvu latviskumu, 
saviļņojot necerēti daudzos sarī-
ko juma apmeklētājus. Bez šau bām, 
visi bija nākuši tautā tik ļoti iemī-
ļotās dziedones dēļ. Ievas Akura-
teres dabiskais, muzikālais priekš-
nesums, iejūtība un dzidrā, vieglā 
balss – kas, gadiem uz priekšu 
ejot, liekas, nekā nav zaudējusi – 
klausītājus ir valdzinājusi jau 
kopš Atmodas laikiem 1980. ga  du 
beigās. Toreiz viņa bija iemanto-
jusi īpašu vietu latviskās pašap-
ziņas atdzimšānas kustībā, kā arī 
visu pārējo latvisko dziesmu dzie-
doņu vidū, un šo vietu paturējusi 
vēl šodien. Abu pazīstamo instru-
mentālistu Leona Sējāna un Ma -
tīsa Akuratera radošais sniegums 
bija pilns svaigu ideju, un visu 
triju mākslinieku kopmūzicēšana 
saistoša un krāšņa.

Kā imerietes apjoza Baltijas jūru
ELĪNA ŠMITE, imeriete

Jau šī gada pavasarī studenšu 
korporācijas Imeria locekles sāka 
aktīvu rosību, plānojot tuvās ju -
bilejas pasākumus. Ar vērienīgu 
ideju mūs pārsteidza filistre 
Anita Straujuma, ierosinot ime-
rietēm noskriet gar visu Baltijas 
jūras robežu jeb – apjozt jūru. Jā, 
ideja tiešām varena – sportiskā 
garā apliecināt mūsu vienotību, 
kā arī piederību savai valstij. Taču 
kā to īstenot dabā? Anita un 
imerietes, ko viņa aicināja palī-
gos, visas vasaras gaŗumā veica 
pamatīgu prāta vētru un plāno-
šanu, lai jūras apjošana notiktu 
raiti. Visa jūras robeža tika sa -
dalīta deviņos posmos, katru no 
tiem pieskatīja viena imeriete. 
Katrs posms savukārt tika sadalīts 
vairākās dažāda gaŗuma iedaļās, 
ko, skrienot, ejot vai braucot ar 
velosipēdu tur, kur iešana ir 
pavisam grūta, veica katra imer-
iete. Lai iesildītos pirms lielās 
iešanas, notika vairāki plānoša-
nas un kopīgu treniņu pasākumi 
pie kādas no imerietēm.

Lai visas būtu drošas par to, 
kas jādara un kas jāvelk mugurā, 
pirms skrējiena notika kopīgs 
vakars mūsu konventa dzīvoklī 

Rīgā. Anita instruēja, kā par 
pasākumu mums katrai ir jā  pa-
ziņo sociālajā tīklā Facebook. 
Savukārt filistre Zane Liepa iz -
stāstīja par visu, kas mums palī-
dzēs justies labi un komfortabli, 
izvēloties līdzņemamo ēdienu, 
apavus, apģērbu un citas lietas. 
Par godu akcijai ar mākslinieces-
imerietes Gunas Pogas spēkiem 
tapa elegants „Apjoz jūru” logo, 
ko izmantojām visos publicitātes 
pasākumos, kā arī varējām pasū-
tināt to uz īpašiem dzelteniem 
krekliņiem, džempeŗiem, termo-
krūzēm un galvas lakatiņiem. 
Daudzas imerietes šo iespēju ne -
laida gaŗām, tāpēc bildēs izskatās, 
ka mums ir dzeltenas formas!

Lai mūsu skrējienam būtu virs-
vērtība, nolēmām, ka jubilejas 
reize ir lielisks iemesls, lai pie-
vērstu uzmanību Imerias goda 
filistra Viļa Vītola sirdsdarbam – 
Likteņdārzam. Droši vien daudzi 
zina, ka unikālais projekts top 
Koknesē, Daugavas krastos, kā 
simboliska vieta, kur apvienojas 
mūsu tautas pagātne, tagadne un 
nākotne, ļaujot izstaigāt gan sā -
pīgu atmiņu ceļus, gan cerību un 
prieka taciņas.
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DACE
MICĀNE

ZĀLĪTE

Signe Baumane pēc filmas 
pirm  izrādes Rīgā Kadrs no filmas

Signes Baumanes filma izvirzīta Oskaram
Kā akmeņi, kas iesviesti upē, to 

savirmo un tajā rezonē, tā Signes 
Baumanes filma „Akmeņi ma -
nās kabatās” saviļņo skatītājus 
dažādās pasaules malās. Filma 
tapusi Latvijā dzimušai māksli-
niecei-animātorei dzīvojot un 
strādājot ASV. Vispārcilvēciskais 
un autobiografiskais, animācijas 
neierobežotais fantazijas un me -
ta foru arsenāls būvē pamatīgu 

tautiskajā kinofestivālā Čechijā,
Ekumēniskās žūrijas balva Kar-

lovivari kinofestivālā Čechijā.
Signes Baumanes filmu augsti 

novērtējuši kritiķi dažādās pa  sau-
les valstīs Latvijas kinemato gra-
fisti to izvirzījuši balvai ar vis aug-
stāko prestižu kinopasulē – Os -
karam.

 Gleznotāja Linda Treija, 
Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības vadītāja:

„Signe Baumane savā mākslā ir 
patiesa. Tās ir viņas domas, šau-
bas, prieks, aizraušanās, kas dzīvo 
mākslinieces radītajos tēlos, aina  -
vās un stāstos. Signes atbruņojošā 
atklātība un tiešums rada klāteso-
  šajos apbrīnu un vēlmi dalīties ar 
savām domām, pieredzi un sajū-
tām. Liekas likumsakarīgi, ka vi -
ņas filma sāk iegūt populāritāti 
un atpazīstamību plašākā sabied-
rībā, jo Signe to vienkārši ir pel-
nījusi. Ar savu darbu, aizrautību 
un pilnīgo atdevi radošajam pro-
cesam. Signes personiskais vēstī-
jums ir cilvēciski tuvs un nozī mīgs 
skatītājiem, neatkarīgi no tā, kuŗā 
vietā filmas tiek rādītas – vai tā 
būtu ASV, Latvija, Čechija vai 
kāda cita valsts.”

***
Šo rindiņu autore tikās ar māk-

slinieci Signi Baumani pēc fil-
mas pirmizrādes Rīgā.

Signe, pastāstiet, lūdzu, par 
darba tapšanu. Cik ilgi strādājāt 
pie filmas? Kas deva spēku ne -
pagurt?

Es uzrakstīju scēnāriju 2010. ga -
da janvārī, strādāju pie tā noslī-
pēšanas vairākus mēnešus. Kopā 
ar režisoru Sturgis Warner 7 ne -
dēļas strādājām pie aizkadra balss 
ieraksta. No 2010. gada jūlija uz -
sāku animācijas procesu. Kad sa -
ņēmām atbalstu no Rīgas Kino-
centra, strādājām vairākus mēne-
šus pie filmas Latvijas versijas. 
Kopsummā pagāja četri gadi, lai 
filmu pabeigtu. Pirmizrāde noti-
ka 2014. gada 7. jūlijā Kalovivari 
Starptautiskajā filmu festivālā.

Protams, ka nebija viegli strādāt 
pie filmas, ļoti daudz darba un 
domu tajā tika ieguldīts. Kas man 
deva spēku? Es ticēju, ka filmai ir 

jātop, ka tā ir vajadzīga cilvē kiem.
Kā spējāt apvienot vispārcil-

vēcisko un autobiografisko? 
Vai izjutāt misiju un māksli-
niecisku izaicinājumu?

Apvienot vispārcilvēcisko un 
per sonīgo nemaz nav tik grūti, ja 
apzinies, ka visi cilvēki visā pa -
saulē dziļākajā būtībā ir ļoti lī -
dzīgi.  Mēs visi vēlamies vienu 
un to pašu – lai mēs būtu paēduši, 
lai mums būtu drošība un lai 
mūs kāds mīlētu vai apbrīnotu. 
Es ticu, ka mani pārdzīvojumi 
vai depresija nav unikāla, tos 
piedzīvo ļoti liels daudzums 
cilvēku. Mēs tikai esam mācīti ar 
tiem nedalīties. 

Stāstniece, teicēja ar 21. gad-
simta „rīkiem”... Kādas lomas, 
filmai topot,  jūs izpildījāt?  

Jā, „Akmeņi manās kabatās”es 
veicu ļoti daudzas lomas: scē nā-
riste, režisore, animātore, dizai-
nere, dekorātore, operātore etc. 
Šī ir ļoti neliela budžeta filma. 
Un, jo vairāk darbu varēju paveikt 
pati, jo vairāk varēju ietaupīt.

Vai nācās aizdomāties par 
mūsu mentālitāti, sižetu veido-
jot?Latvieši ir klusētāji...

Es laikam esmu citas paaudzes 
cilvēks, vai arī mans ceļš uz iden-
titāti ir bijis savādāks nekā klu-
sētājiem latviešiem. Es ticu, ka 
vajag runāt par lietām, kas varbūt 
ir nepatīkamas vai biedējošas, 
tādējādi nesot gaismu un labāku 
izpratni par tām. Pagrūžot mon-
strus zem gultas, tie nekur ne -
pazūd, bet barojas tumsā no 
tavām bailēm, kļūstot arvien 
lielāki un nevaldāmāki. 

Jūsu filma apceļo Eiropas un 
ASV kinozāles, festivālus. Kā 
izjūtat savu mākslinieces balsi 
un latvietes balsi, stāstot šo 
dzimtas sāgu?

Esmu nepārprotami latviete, 
caur un cauri. Veids, kā es do -
māju, – ar metaforu palīdzību, 
un mana stāstnieces balss ir ļoti 
latviešu mentālitātes, kultūras un 
vēstures ietekmēti. Bet izglītību 
esmu guvusi Maskavā, kur dzī-
voju sešus gadus, dzīvoju Ņujorkā 
pēdējos divdesmit gadus – un tas 
arī ir ietekmējis manu stāstnieces 
balsi. Man šķiet, ka dzīve starp 

daudzām kultūrām devusi man 
spējas komūnicēt personisko 
vispārcilvēciskā līmenī.

Ar šo filmu pasaulei atkal top 
skaidrāka 20. gadsimta Latvijas 
vēsture. Kādu atbalstu no ASV 
latviešu sabiedrības un Latvijas 
kino industrijas esat saņēmusi?

Filma saņēma atblstu no di -
viem nozīmīgiem ASV fondiem – 
New York State Council on the 

Ja mēs formulējam izklaidi  kā 
veidu, kā izrauties no ikdienas 
rutīnas, ieejot citā pasaulē, tad 
„Akmeņi manās kabatās” ir lie-
liska izklaides filma. Bet filma arī 
sniedz vielu pārdomām. Tā savie-
no nopietnas temas (depresija, 
ģimenes vēsture, tautas liktenis) 
ar humoru un interesantu skatu 
uz citādi neapspriestām lietām. 
Filma ir veltīta manai ģimenei 

Arts un Jerome Foundation. Bez-
profita organizācija Women  
Make Movies piešķīra filmai non-
profit statusu, un ziedojumi fil-
mai saņēma nodokļu atviegloju-
mus. Mēs arī izmantojām crowd-
funding platformu Kickstarter un 
ar tā palīdzību savācām vairāk 
nekā 50 000 dolaru no 800 zie-
do tājiem. Starp šiem 800 atbal-
stītājiem apmēram 150 bija no 
Latvijas, un viņi lūdza, lai filmu 
veidojam latviski. Tādēļ sadar bo-
jāmies ar Latvijas filmu produ-
centu Robertu Vinovski un viņa 
kompaniju Studija Lokomotīve, 
lūdzām atbalstu Nacionālajam 
kino centram, ko arī saņēmām.

Titros lasāms Lalitas Muiž-
nieces vārds – vai viņa jūs kon-
sultēja kādā jomā?

Viņa bija viena no filmas 800 
Kickstarter atbalstītājiem. Liels 
viņai PALDIES!

Ko jūs ieteiktu skatītājiem, 
kas dosies uz filmas izrādi?

un visām Latvijas un arī pasaules 
ģimenēm, kuŗas mēģina izprast 
savu ģenētisko mantojumu.

Kādas ir jūsu attiecības ar 
Fjodora Dostojevska teikto 
„Skaistums izglābs pasauli”?

Es nezinu, ko Fjodors Dosto-
jevskis domājis ar vārdu „Skais-
tums”. Tāpēc īsti nevaru uz šo 
jautājumu atbildēt. Es domāju, ka 
varbūt mākslinieki, Māksla var 
izglābt pasauli. Bet Māksla (Art) 
nav viennozīmīga ar skaistumu, 
varbūt dažkārt tieši pretēji. 

Jūsu darba starptautiskie pa -
nākumi un filmas izraisītā in -
terese ir pierādījums, ka radīt 
darbus saistībā ar Latviju, dzī-
vojot Ņujorkā, ir iespējams. Par 
ko savās filmās jūs stāstīsiet 
turpmāk?

Ir vēl drusku pāragri apsriest 
manu nākamo projektu, tas vēl 
tikai tiek formulēts manā galvā. 
Bet man ir 4-5 ļoti labas idejas, 
kuŗas gribu reālizēt.

dzimtas stāstu par sievietēm tri jās 
paaudzēs, par latvietēm. Kaut fil-
mas eksplikācijā stāsts aizsākas ar 
cara laiku, revolūciju, Pirmo pa -
saules kaŗu, Padomju armijas ie -
brukumu, vācu okupāciju un vis-
  beidzot padomju režīma laiku,  tie 
ir tikai dotie apstākļi stāstam par 
sievietēm, kuŗām jāizdzīvo šādā 
laikmetā un jāsadzīvo ar... depre-
siju. Signe Baumane caur perso-
nīgo stāstu vērš plašāku skatu uz 
iepriekšējo paaudžu traģēdiju, 
drāmu.

Gandrīz bez pauzes un bez el pas 
Signe aizkadrā stāsta – teksts ir 
ieskaņots suģestējošā stāstījuma 
manierē, mainot balss tembrus, 
attēlojot citu varoņu teikto, reak-
cijas, ar laba un veselīga humora 
devu.

Filmas kontā jau vairākas atzi-
nības: 

Labākā pilnmetrāžas filma ANI-
MATOR 2014 Poznaņā, Polijā,

Fipresci balva Karlovivari Starp-

Kā imerietes apjoza Baltijas jūru
ELĪNA ŠMITE, imeriete

Vilis Vītols ir arī imerietes 
Valentīnas Vītols, kuŗa mums uz -
dāvinājusi pašreizējo konventa 
dzīvokli, dēls. Tāpēc arī mēs, 
imerietes, vēlamies ieguldīt savu 
artavu Likteņdārza tapšanā un ar 
pirmo skrējiena minūti apkārt 
jūrai līdz pat 19. novembrim, 
kad ir Imerias oficiālā dibināšanas 
gadadiena, vāksim ziedojumus 
Likteņdārzam, aicinot gan Lat vi-
jas studentu un studenšu korpo-
rāciju biedrus, gan draugus un 
ikvienu labdari, ziedot 10 EUR 
par vienu bruģakmeni Likteņ-
dārza Ābeļu alejas ceļa izveidei. 
Šo latviešu tautai dziļi simbolisko 
ceļu ir iecerēts noklāt ar vairāk 
nekā 113 000 pelēkiem no Lat-

vijas laukakmeņiem zāģētiem 
bruģakmeņiem, dodot iespēju 
uz katra atstāt savu vai sev tuva 
cilvēka vārdu. 

Un tad jau lielā diena bija klāt! 
80 imerietes 13. septembrī plkst. 
11 atradās katra savā punktā Bal-
tijas jūras piekrastē, lai pieveiktu 
498 km. Mums gāja lieliski! Jūras 
krasta smilšainais ceļš vienoja 
imerietes vecumā no 21 līdz pat 
80 gadiem. Katrā tikšanās punktā 
satikās divas imerietes, šķiŗoties 
un dodoties katra uz savu pusi, 
līdz sastapa otru pretī skrienošo 
imerieti. Tāds ir bijis arī studenšu 
korporācijas Imeria liktenis šajos 
90 gados – kaŗš imerietes ir šķīris, 
un brīvā Latvija tās atkal ir ap -
vienojusi.

Facebook drīz piebira pilns ar 

smaidīgām fotografijām – vēl ti -
kai ceļā uz starta vietu, satiekoties 
ar citām imerietēm, fotografējot 
pašiņus jūras malā, atpūtas brīžos 
pēc joziena – visas bija gatavas 
pieveikt savus 2 vai 20 kilometrus 
godam, lai veltītu tos mūsu kor-
porācijai un arī Likteņdārzam.

Brūn–zili–zelta krāsas aizvijās 
gar jūru Latvijas rudenī, un ime-
rietes apjoza visu Baltijas jūru no 
Lietuvas līdz pat Igaunijai. Kā 
vēlāk izrādās, arī imerietes Fran-
cijā, Austrālijā, Zviedrijā, Beļģijā, 
Italijā, Horvatijā un ASV ir pie-
vienojušas savus kilometrus mūsu 
simboliskajai akcijai. 

Pēc skrējiena vakarā tiekamies 
konventa dzīvoklī, kur mūs sa -
gaida garda sēņu mērce. Nogu-
ru šas pēc gaŗās dienas, kur dažas, 

ceļojot ar auto, pievārējušas pat 
pārsimt kilometru, tomēr tik pa -
cilātas par savu kopīgiem spē-
kiem veikto, dalāmies iespaidos. 
Cik labi, ka ir ģimenes un draugi, 
kas mums tik daudz palīdzēja šo 
ideju īstenot! Meitenes Ventspils 
pusē ir skrējušas ar rudens puķu 
vainadziņiem galvā, imerietēm 
biedros bijuši arī divi suņi, bet 
kāda mājās bija aizmirsusi labās 
skrienamās kedas. Taču visas 
esam tik priecīgas un gandarītas 
par šo lielisko aktīvo un vienojošo 
dienu kopā – dienu, kas ieskan-
dina mūsu jubilejas semestri. 
Dienu, ko veltījām Likteņdārzam. 
Dienu, kad apjozām jūru.

Akcijai „Apjoz jūru” var sekot 
Imeria mājas lapā (www.imeria.lv) 
un Facebook (http://ej.uz/ime-

ria). Vivat, crescat, floreat Imeria 
in aeternum! /Lai dzīvo, plaukst 
un zeļ Imeria mūžīgi!

Palīdzēsim tapt Likteņdārzam 
– dāvanai Latvijas 100. dzim-
šanas dienā! 

Ziedojums 10 eiro vērtībā pa -
līdzēs centrālajā Likteņdārza ale-
jā tapt vienam bruģakmenim, uz 
kuŗa var atstāt savu vai sev tuva 
cilvēka vārdu. 

Ziedot var:
Nodibinājums “Kok neses fonds”
Adrese: Lāčplēša 75 – III,
Rīga, LV–1011
Reģistrācijas numurs: 
40008092535
Konta numurs:
LV10 UNLA 0050 0068 7884 4
Banka: AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X



LAIKS 2014. ga da 27. septembris – 3. oktobris6

Pie jaunuzceltās Nacionālās bibliotēkas

DZIDRA
ZEBERIŅA
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While the stained glass win-
dows on one side of the cathedral 
were blown out during WWII, 
those remaining on the other 
side attest to their magnificence. 
The short walk to the former 
Stock Market Exchange that now 
houses Latvian art, is well worth 
not only for viewing the art, but 
the interior architecture reflects 
a splendid past. Another walk to 
the Occupational Museum – 
another documentation of brutal 
experiences – provides a better 
understanding of Latvia’s recent 
complicated history. And yes, we 
are given an evening off to meet 
with some local relatives!

 I visit a cousin who had recent-
ly broken a hip while at the 
country home in Rauna. She was 
taken to the nearest hospital in 
Valmiera, and has nothing but 
the best to say about the quality 
of her care. Her observation is of 
value as she had spent most of 
her life in Long Island, New 

TRACING FAMILY ROOTS IN LATVIAANDA SŪNA COOK

York, and returned to Latvia only 
in 1992. 

Next morning, day 7, Aleks 
and his bus are at the entrance of 

meticulous attention at the end of 
each day’s travels.) We are now 
traveling through VIDZEME, a 
region with highest elevations in 

a nod from Dainis Dukurs, for-
mer Latvian bob-sleigh champ-
ion, father and coach of Martins 
and Tomass.

Sigulda excels with attractive 
housing stock well ensconced in 
landscaped privacy. The area is 
noted for the Turaida Castle 
started in 1214, but enforced in 
15th century for better protec-
tion against firearms. It was 
abandoned after a fire in late 
18th century, but has recently 
been reconstructed, rewarding a 
climber to the top with splendid 
views of the river Gauja below. 
We walk up a hillside dotted 
with large stone sculpture, 
honoring Krišjānis Barons who 
assembled and organized the 
more than 60,000 Latvian 
Dainas, four-line verses with 
advice and celebration for daily 
life. Near by is the Gutmanis 
Cave with a small stream flowing 
from it. It is the largest cave in 
the Baltics (62”deep, 39” wide 
and 33” high), and much auto-
graphed with romantic messages 

from generations past. An elder-
ly man sits at its entrance and 
regales visitors playing popular 
tunes on his clarinet. We talk, 
and he suggests we should return 
to live in Latvia. We ask him 
about the situation in Ukraine, 
and he just shakes his head.

Are we tired yet? We drive into 
Cesis, check into our hotel, and 
take off for the Latvian Diaspora 
Art Museum, another accom-
plishment by LaPa. During the 
50 years of occupied Latvia, 
works by Latvian artists in the 
free world were appreciated by 
their country people, and pur-
chased as loved adornments for 
their homes. The older genera-
tion is now seeking a more per-
manent home where other peo-
ple can appreciate the art. Cēsis’ 
government is to be commended 
for offering a building for that 
purpose. Reviewing the messages 
in the guest book, it is obvious that 
the exhibit is haled by visitors 
from Latvia and other countries.

Mīļie lasītāji!
Pirms gadiem es mēdzu daudz 

rakstīt par Havaju salām, īsumā 
Havaju. Vēlāk reizi gadā te atli-
doja Gundars Ķeniņš-Kings un 
pastāstīja visu jaunāko. Nu arī 
viņš nevar atlidot. Tādi laiki pie-
nākuši. Deviņdesmit viena gada 
vecumā mēģinu rakstīt ar roku, 
rakstāmo klēpī turot. Vai redak-
tori pieņems? Es dzīvoju citā gadu 
simtenī, ne man e-pasta, ne tī  mek-
ļa, ne tālruņa, kas foto grafē...

***
Trīsdesmit septiņi gadi Hono-

lulu. Ai, kā te viss mainījies! Pil-
sēta aug ne vien platumā, bet 
galvenokārt augstumā un dār gu mā, 
visu bagātajiem japāņu tūristiem. 
Nav vairs senā starptautiskā tir-
gus laukuma Vaikiki, nav lētāku 
veikalu. Ala Makanas  iepirkšanās 
centrā drīz būšot 300 veikalu un 
restorāni. Mūsu pārtikas cenas 
esot par 40% augstākas nekā ciet-
zemē, auto degvielas – vismaz par 
40 centiem vairāk galonā, elek-
trība visdārgākā, mājas arī. Un 
tomēr, salīdzinot daudzas pil sē-
tas,  te esot visgodīgākie cilvēki. 
Mēģinājums tāds – karstā dienā 
parkos atstātas aukstas limonādes 
krūzes ar norādījumu ieliet un 
atstāt vienu dolaru. Te ir simt 
procentu maksātāju, kā nekur 
citur! Arī slavenais Allaha gars 
vēl ir dzīvs. Uzzinot, cik veca ir 
sakumpusī vecenīte ratiņkrēslā, 
restorānā viesmīlis atdāvina savu 
vainagu – lai! Svešinieki steidzas 
atvērt durvis, bieži uzsmaida, 
novēl svētību. Tāpat kā cilvēki, 
mūsu laiks ir laipns gan ziemā, 
gan vasarā, bez pārspīlējumiem.

Šī gada 8. augustā visus no  bai-
dīja vētra Iselle. Lielākie postījumi 
bija lielajā Havaju salā. Kādas 
ēkas un 38 tūkstoši koku nogāzti, 
60% papaiju ražas iznīcināts. Līdz 
ar kokiem norauti elektrības vadi, 
pēc divām trim nedēļām vēl 
vietām tie nebija salaboti. Līdz 
šai Dahu salai nokļuvusi, vētra 

Vēstule no Honolulu
vairs nebija tik stipra, zaudējumu 
mazāk. Bijām arī iepriekš sagata-
voti, brīdināti. Tai dienā skolas 
pārvērstas par patversmēm bez-
pajumtniekiem, kādu te pārāk 
daudz. Visas plūdmales, parki, ie -
pirkšanās centri slēgti, arī daži 
ceļi, ielas; autobusi nebrauca. Rī -
kojums visiem palikt mājās. Na -
baga tūristi 30. – 40. stāva istabās! 
Nevienu dzīvību Iselle nepa ņē ma.

vai simt Baltijas studentu te strā-
dāja, iecienīti, jo kārtīgi, glīti ģēr-
bušies un izskatīgi. Pērn kāda stu-
dente uzņēma filmu par viņu 
dzīvi un priekiem te, to rādīja ar 
turpinājumiem Latvijā. Šogad ne -
viens nav manīts. Toties atradās 
divas dūšīgas tautietes – Inga 
Klusā-Curit un Inese Barrett, abām 
militārie vīri, kopā seši mazi bērni.

Pie tautieša, pensionēta archi-

gadu pēc katra stiprāka vēja. 
Tāpat nemitīgi jācērp krūmi un 
koki, kas aug ļoti ātri. 

Pats saimnieks Jānis ar mani 
ļoti nopūlas: nevaru automobilī 
ne iesēsties, ne piecelties. Viņš 
uzbūvēja stāvu nobrauktuvi, tad 
ratiņkrēslu uzstumj augstu, pie-
sien visus riteņus. Brauc pakaļ, 
ved mājās. 

Latvijas kultūras ministre Dace 

malē, kur todien godināja pirmo 
olimpieti no Havaju salām Duke 
Kahanemoku. Ļaužu daudz un 
automašīnu rindas visas meklē, 
kur novietoties, bet brīvu vietu 
nav. Mēs atkal skatāmies auto-
ma šīnu numurus, to vidū cerot 
atrast LATVIJA, SVEIKS un 
SVEIKI. Beidzot, sazinoties pa 
tālruņiem, vieni otrus atrodam, 
kaut ar manu nespējnieces atļauju 
riskējam automašīnu novietot  ne -
legālā vietā. Akvāriju tuvumā ap -
metamies zem lieliem ēnas kokiem, 
bērniņi spēlējas teltī, ļoti tuvu 
pret valni sitas lieli okeana viļņi, 
zilos ūdeņos buru laivas. Ir lieli 
Latvijas, Lietuvas, Amerikas ka  rogi. 
Četri lieli plakāti pastāsta, kas un 
kur ir Baltijas valstis, par notiku-
miem, beidzot ar Baltijas ceļu. 

Cepam desiņas, baudām pīrā-
dziņus, vēl šo to, piebiedrojas vai -
rāki lietuvieši un draugi ameri-
kāņi. Uz īsāku laiku atnāk pat 
Ieva un Ādams Theofanis, Havajā 
dzimis grieķis, kaut viņš tai dienā 
un nākamajā ir rīkotājs lielam, 
gadskārtējam grieķu festivālam 
un viņa ģimenē  dažas dienas 
pirms Jāņiem piedzimusi meitiņa.

Bija ļoti jauki, īpaši man, kas 
dzīvoklīti un slimnīcas gultu 
atstāj tikai divas trīs reizes mē -
nesī. Visi gan gaidām, kas būs, 
jau ļoti drīz vai nu dūšīgās Ingas 
vīru vienu vai visu ģimeni var 
sūtīt uz Koreju. 

Vēl jāpastāsta par Havajas jūr-
malām. Okeana līmenis ceļas un 
bieži aizplūdina jūrmalas smiltis. 
Lai tūristiem un vietējiem būtu 
kur sauļoties un atpūsties, bu -
džetā atļautas lielas summas, lai 
smiltis zvejotu no okeana dzi -
ļuma un krastu uzpildītu. 

Mēs sakām aloha, ne vien sa -
sveicinoties un atvadoties, tas ir 
arī labvēlības apliecinājums un 
nozīmē laba vēlējumus.

Laikam un lasītājiem – silts 
ALOHA!

our hotel. (It must be noted, that 
Aleks takes great pride in the 
cleanliness of the bus, and gives it 

Latvia. We get to see the luge 
tracts where the Latvian Olympic 
medalists train, and we even get 

 Dzīvi dara bagātāku tas, ka te 
dzīvoju trīs kultūrās, ņemu la  bā ko 
no visām. Priecājos par havajiešu 
mūziku, hūlām, ļaužu laipnību. 
Man ir ļoti labi palīgi, gan algoti, 
gan bezmaksas, saucu tos par 
eņģelīšiem. 

4. jūlija uguņošanu, kas ir starp 
Savienoto Valstu piecām lielāka-
jām un labākajām, ērti bija vērot 
tepat no šī piektā stāva. 

Tad mīļie tautieši! Maz to, bet 
sparīgi. Pāris gadu bija vairāki 
studenti no Latvijas un vasarās 

tekta Jāņa Bērziņa ap ugunskuru 
svinējām Jāņus, bija vainagi un 
tautastērpi, pat pastalas un paša-
dītas izrakstītas vilnas zeķes, sim-
tiem pīrādziņu, citu labumu. Inga 
man šķiet īsta varone: maija vidū 
dabūja maģistra gradu polītiskajās 
zinībās. Divas nedēļas vēlāk viņai 
piedzima otrs dēliņš. Vēl pēc ne -
dēļas cepa, saldēja Jāņu pīrādziņus 
un vēl nedēļu vēlāk kopā ar Inesi 
palīdzēja Jāņa māju sakopt gan 
iekšā, gan ārā. Te nav īstu gada-
laiku, bet lapas jāgrābj cauru 

Melbārde, viesojusies Kanadas 
Dziesmu svētkos, saka, ka ārzem-
ju tautieši ir daudz patriotiskāki 
nekā Latvijā.

Mūsu mazajai saujiņai nav ne 
biedrības, ne skolas vai baznīcas, 
bet pēdējā brīdī daži sadomāja 
rīkot Baltijas ceļa 25 gadu atceri 
23. augustā. Būšot pikniks vienā 
no Vaikiki plūdmales parkiem, 
kuŗiem dažādi nosaukumi. Diem-
žēl bija pārpratums, paredzēts 
Sansusī plūdmalē, bet pirmie ga -
tavojās iekārtoties Karalienes plūd -

Jāņu tradicijas Honolulu tiek turētas godā. Inese Barrett un Inga Klusā-Curit (pa labi) ar Jāni Bērziņu

(Turpinājums sekos)
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Window on Eurasia: If Putin
Isn’t Stopped in Ukraine, He Will Move against 

Baltic Countries, Piontkovsky Says
PAUL GOBLE

ILZE SCHWARTZ, MD, OMFA priekšsēde

Staunton, September 20 – If 
the West does not stop Vladimir 
Putin’s campaign to subordinate 
Ukraine to Moscow, then the 
Kremlin leader will move against 
the Baltic countries, even though 
that carries with it the direct 
threat of a military conflict with 
NATO, according to Andrey 
Piontkovsky.

But if Putin and his concept of 
a “Russian world” is stopped in 
Ukraine, something that still can 
be achieved by economic and 
political means, then he will be 
overthrown by elites in Moscow.

Some in the West understand 
the second danger and want to 
avoid driving Putin into a corner 
from which he might behave in 
unpredictably radical ways, 
Piontkovsky told interviewers in 
Vilnius this week. Few under-
stand that what Putin is doing in 
Ukraine is part of a much broad-
er and more threatening scenario 
and that he will have to be 
stopped at some point.

The longer that point is put off, 
Piontkovsky suggested, the more 
likely that it will require precisely 
those military means which 

Europeans and Americans are 
currently so anxious to avoid, 
but will have little choice but to 
employ if they are to avoid the 
kind of defeat that Putin hopes 
to inflict not just on Ukraine and 
the Baltic Statesbut on the West 
as a whole.

So far, Putin’s use of force in 
Ukraine has worked for him. 
After rejecting Moscow’s 
demands for a voice in Ukraine’s 
relationship with the EU, the EU 
has agreed to exactly that, and 
after Putin invaded Ukraine, he 
has called for the maintenance of 
the territorial integrity of 
Ukraine, except for Crimea, so 
that it will be weaker and more 
dependent on Moscow.

Many want to view the events in 
Ukraine as a special case, but they 
are wrong. What is happening 
there is part of a global project, 
and Putin is not concealing it. His 
notion of a “Russian world” is a 
threat to the world because it is a 
remake of Hitler’s ideas formulat-
ed in his Sudentenland speech.

This is not to say that Putin is 
the Hitler of today in all respects. 
But in his foreign policy actions, 

the parallels are so obvious that 
one of the Kremlin propagan-
dists [Andrannik Migranyan in 
“Izvestiya”] acknowledged that 
yes, this is very similar to the 
actions of Hitler before 1939.”

That statement, Piontkovsky 
says, indicates the level of the 
analogy. For Hitler, revenge for 
[Germany’s] defeat in World War 
I was the central issue; for Putin, 
it is revenge for defeat [of the 
Soviet Union] in the Cold War.”

Putin will go in the Baltic coun-
tries as far as he is allowed, 
Piontkovsky continues, arguing 
that everything depends on what 
happens in Ukraine. If Putin suc-
ceeds in subordinating Ukraine’s 
policies to his wishes, and blocks its 
European choice, then he will con-
tinue his campaign, and the next 
target will be the Baltic States.

The US and NATO have 
excluded military involvement 
in Ukraine because Ukraine is 
not a member of the Western 
alliance, but they will scarcely be 
able to do the same with Estonia, 
Latvia, and Lithuania, all of 
which are NATO members. To 
do so would call the alliance as a 

whole into question and given 
Putin an enormous victory.

At present, Piontkovsky argues, 
the only means of avoiding this 
nightmare scenario is to defeat 
the Putin project in Ukraine by 
economic and political means, 
by sanctions and isolation. This 
strategy working and can work 
even better, especially if the West 
appreciates the nature of Putin’s 
regime.

Authoritarian regimes like 
Putin’s don’t leave the scene as a 
result of elections and demo-
cratic procedures. They leave 
only as a result of palace coups. 
People around Putin are suffer-
ing from sanctions, but they will 
likely put up with them as long 
as Putin is winning. But if he 
begins to lose, then they will 
move against him.

That is why Putin is working as 
hard as he is to limit the sanctions  
by turning  the pressure on Ukraine 
on  and off, and at times appearing 
to be more “cooperative.”

In the 1930’s, people asked “Are 
you ready to die for Danzig?” 
Now they have been asking “Are 
you ready to die for Narva?”   

The majority of Europeans and 
Americans, undoubtedly, will 
say no. And that is why Putin is 
raising the stakes, threatening 
nuclear war, because only by 
doing so can he continue to gain 
ground.

Piontkovsky says that this situ-
ation recalls the last months of 
the life of Stalin when he had 
already gone mad and was pre-
paring for a Third World War. 
That prompted his entourage to 
liquidate him in order to avoid 
such an outcome. That is how all 
such regimes end, and therefore 
the upper levels of Putin’s entour-
age are carefully following how 
this conflict with the West is 
developing.

As long as Putin is winning, 
everything will be fine. But his 
first foreign policy defeat may 
well become the beginning of his 
end.  If the West doesn’t want to 
oppose Putin in Estonia at the 
level of nuclear war, it must stop 
him in Ukraine. There is every 
possibility to do this, because 
even the sanctions that are in 
place already are a very heavy 
burden on Russia.

Kad pirms 25 gadiem 2 mil-
jonu dziedošu cilvēku ķēde 
pārsteidza un aizkustināja Rie-
tumu publiku ar savu nosvērto, 
miermīlīgo, bet neapdzēšamo 
vēlmi pēc brīvības, neviens 
neiedomāja, ka polītiskie noti-
kumi tik ātri varētu mainīties 
mums draudošā virzienā. Paš-
reiz mūsu galvenais neatkarības 
saglabāšanas garants ir piede-
rība NATO. Latvijas Okupācijas 
mūzejam Rīgā bija nozīmīga 
loma Latvijas uzņemšanai 
NATO. Ar ceļojošām izstādēm 
Rietumeiropā un ASV, Okupā-
cijas mūzejs iepazīstināja Rie-
tumu sabiedrību un Rietumu 
polītikas veidotājus ar notiku-
miem Latvijā komūnistu-na -
cistu-komūnistu brutālo okupā-
ciju apstākļos. 

Latvijas Okupācijas mūzeja 
atbalsta grupa ASV (OMFA) ir 
atbalstījusi Okupācijas mūzeja 
(OM) darbu 18 gadus. Mēs 
esam ļoti pateicīgi ASV latviešu 
sabiedrībai un organizācijām 
par nenogurstošo atbalstu ar 
naudu, darbu un padomu OM 
izveidošanā par internacionāli 
atzītu un augsti novērtētu sa -
biedrisku iestādi, kas ir iekļauta 
Latvijas Ārlietu ministrijas ār -
zemju viesu apmeklējumu pro-
tokolā. Mūsu darbs nedrīkst 
apsīkt. Filozofs George Santa-
yana brīdina, ka cilvēki, kas 
neatceras savu pagātni, ir no -
sodīti to atkārtot. Viens no OM 
būtiskajiem uzdevumiem ir sa -
glabāt neviltotu Latvijas 20. gad-
simta vēsturi un iepazīstināt 
jauno paaudzi, Latvijas iedzī-
votājus un ārzemju viesus ar 

OMFA gadskārtējā sēde Gaŗezerā
sarežģītajiem 20. gadsimta no -
tikumiem Latvijā. Mēs zinām, 
ka Latvijas vēstures mācīšana 
Latvijas skolās vēl nav labi 
nokārtota, bet skolēnu apmek-
lējumi OM un mūzeja Ceļojo-
šās Izstādes Latvijā stāsta un 
parāda neviltotus vēstures fak-
tus. Mūzejā izstādītās piemiņas 
lietas un vēstules no Sibirijas 
apliecina izsūtīto spēju saglabāt 
cilvēcību necilvēcīgos apstāk-
ļos.

Katras nācijas pamatā ir ko -
pīga vēsture, valoda un valsts. 
Tiem, kam šīs vērtības ir nozī-
mīgas, ir jāuzņemas atbildība 
tās saglabāt. Latvijas neatkarī-
bas saglabāšana ir apdraudēta 
arī no iekšienes, ne tikai no 
internacionāliem polītiskiem 
no  tikumiem. Pārdomājot pē  dē-
jo 23 gadu notikumus Latvijas 
iekšpolītikā, nenoliedzami va -
ram atrast nepareizus, nepār-
domātus un negodīgus polītis-
kus lēmumus. Bet mēs esam par 
šiem Saeimas pārstāvjiem at -
kārtoti balsojuši. Turpinot dibi-
nāt polītiskas sīkpartijas, mēs 
neizlabosim pagātnes kļūdas. 
Mācīsimies no kļūdām un at -
cerēsimies, ka kopēju polītisku 
mērķu sasniegšana ir iespējama 
ar kompromisiem starp vairāk 
vai mazāk atšķirīgiem vie  dok-
ļiem. Latvijas pavalstnieki iz -
ceļo, bet Latvijas īpašumi, Lat-
vijas zeme tiek pārdota ārvalstu 
pilsoņiem. Mans sapnis, ar lai-
mīgām beigām, ir pārliecināt 
šos ārvalstniekus, un daudzus 
citus Latvijas valstij naidīgus 
Latvijas iedzīvotājus, kļūt par 
Latvijai uzticīgiem cilvēkiem, 

to veicināt ar personīgiem kon-
taktiem un laipnību, tā palī dzot 
valdības integrācijas program-
mām. Tad Latvijai naidīgā Mas-
kavas propaganda nebūtu tik 
ticama un draudoša Latvijas 
neatkarībai.

Man ir liels prieks paziņot, ka 
OMFA vadību, sākot ar 1. jan-
vāri 2015. gadā pārņems divi 
jauni, enerģiski OMFA dar-
binieki. Nākošā OMFA priekš-
sēde būs vācu valodas profeso re 
emerita Irēne Lazda, OMB 
locekle un korporācijas Dzintra 
filistre. Viņa ieguva maģistra un 
doktora gradu Pitsburgas Uni-
versitātē. Būdama OM idejas 
tēva, vēstures profesora Dr. 
Pauļa Lazdas dzīvesbiedre, 
Irēne ir piedalījusies OM idejas 
īstenošanā no tās pirmsākuma. 
Mēs esam Irēnei ļoti pateicīgi, 
ka viņa uzņēmās OMFA vadības 
darbu.

Nākošais OMFA priekšsēdes 
vietnieks būs milvokietis Ēriks 
Kākulis. Ērika “dienas darbs” ir 
datu bāzes projektu vadīšana 
vairākām Amerikas mēroga ener-
ģijas piegādes firmām. Esmu 
pārliecināta, ka tas nav tikai 
“dienas darbs”. Ēriks ir darbīgs 
latviešu sabiedrībā, amerikāņu 
skautu vadībā, korporācijas Tā -
lavija loceklis, un ar savu dzīves-
biedri audzina divus dēlus. Pal-
dies, Ērik, par tavu piekrišanu 
uzņemties vēl vienu, latviešu 
sabiedrībai ļoti nozīmīgu pie-
nākumu.

OMFA izsaka sirsnīgu patei-
cību Ilzei Resnis, kas ar lielu 
uzmanību un atbildību izpilda 
savus kasieres pienākumus. 

Lūdzu turpiniet sūtīt ziedoju-
mus: OMFA c/o Ilze Resnis 
10930 Nollwood Drive, Char-
don, OH 44024. Ziedojumi ir 
atvelkami no ienākumu nodok-
 ļu aprēķiniem. Mēs esam patei-
cīgi arī par testamentāriem 
novēlējumiem.

OMFA ir pateicīga mūsu le -
gālam aģentam juristam Jurim 
Kīnam, kas, sākot ar OMFAs 

dibināšanu, ir nokārtojis mūsu 
bezpeļņas organizācijas statusu 
un turpina rūpēties, lai mēs 
darbojamies ASV likumu robe-
žās.

Pateicos visiem, kas ir veici-
nājuši Latvijas Okupācijas mū -
zeja darbu. Esmu gandarīta par 
iespēju piedalīties šajā nozī mī-
gajā uzdevumā.

Atbalsts un vērība Baltijas 
valstu drošības jautājumam no 
ASV valdības pārstāvjiem ir šo -
dien tik pat aktuāls, kā tas bija 
pirms 40 gadiem, kad baltieši ar 
demon strācijām un uzrunām 
Kongresa pārstāvjiem apellēja 
par Baltijas nāciju un tautas iz -
dzīvošanu zem padomju va  ras. 
Atbalsts un mūsu izteiktā at -
zinība Kongresa dele gā tiem bija 
svarīga tad un diemžēl – atkal 
tagad, kad pasaules kārtību 
sašūpojusi Krievijas agresīvā rī -
cība Ukrainā. Ir svarīgi, lai katrs 
ASV polītiķis no jauna dzird 
mūsu balsi! Ir svarīgi, lai polītiķi 
jūtas atzinīgi novērtēti par to, 
ka izteikuši atbalstu Latvijai, 
Igau nijai un Lietuvai!

ALAs mājaslapā (www.alausa.
org) Ukrainas un Baltijas valstu 

dro šības nodaļā esam ievietojuši 
sa  rakstu ar ASV Kongresa dele-
gā tiem, kas ieņēmuši atbalstošu 
vie  dokli Baltijas jautājumos. 
Pie vie notas arī adreses, bet gal-
venais – katra biroja tālruņa 
numurs, kur pieteikt sarunu vai 
vizīti. Tur at   rodams arī faksa 
numurs vai e-pasta adrese, kur 
sūtīt vēstules, lai tās ātri nokļūtu 
pie adresāta (vēstules pastā ka -
vējas, jo tiek pārbaudītas drošī-
bas nolūkos). Sarakstu mēs pa -
pildināsim ar jau nāko infor-
māciju. Dažos gadīju mos atkār-
tojas vienas un tās pa  šas perso-
nas vārds kā vairāku akciju 
atbalstītājam. Svarīgākais, lai 
mūsu balss tiktu sadzirdēta 
katrā ASV pavalstī un lai mūsu 
rūpes par Baltijas valstu dro-
šību paliktu ASV valdības 
redzeslokā!

Pienācis laiks
baltiešu polītiskajai 

aktīvitātei
(Turpināts no 1. lpp.)
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Archīvu konferences dalībnieki

Mirklis konferences norisē

ILZE
GAROZA

Rūpēties par savas vēstures saglabāšanu 
kļuvis svarīgāk nekā jebkad agrāk

Rūpēties par savu vēsturisko 
liecību dokumentēšanu un sa -
glabāšanu, ņemot vērā dažu 
valstu un režīmu centienus 
noklusēt vai pārrakstīt vēsturi, 
šobrīd baltiešiem ir kļuvis 
daudz svarīgāk nekā jebkad 
agrāk. Šī ir viena no atziņām, 
kas izskanēja no 11. līdz 13. 
septembrim Vašingtonā, DC, 
notikušās Trimdas latviešu ar -
chīvu, bibliotēku un materiā-
lās kultūras konferences atklā-
šanā, kas norisinājās ASV Kon -
gresa bibliotēkas telpās un 
pulcēja ap 60 dalībnieku no 
ASV, Kanadas un Latvijas.

Divarpus dienas gaŗā konfe-
rence, ko rīkoja Amerikas lat-
viešu apvienība (ALA) sadarbī-
bā ar ASV Kongresa bibliotēku 
un Latvijas Republikas vēstnie-
cību, ir otrā šāda veida konfe-
rence, ko ALA rīko kopā ar par -
tneŗiem ar mērķi atbalstīt un 
sekmēt trimdas latviešu archīvu, 
bibliotēku un materiālās kultū-
ras saglabāšanu, veicinot sadar-
bību starp vēsturisko liecību tu -
rētājiem, sociālās atmiņas gla-
bātājinstitūcijām un pētniekiem. 
Tomēr šī ir pirmā reize, kad 
ALA sadarbojas ar ASV Kon-
gresa bibliotēku. Un, kā to savā 
uzrunā konferences ievadā atzī-
mēja ASV Kongresa bibliotēkas 
vadītājs un vecākais bibliote-
kārs Džeimss H. Billingtons 
(James H. Billington), tas ir arī 
pirmreizējs notikums Kongresa 
bibliotēkas vēsturē, kuŗai šī esot 
pirmā šāda veida sadarbība ar 
kādu no Amerikas etniskajām gru-
 pām. Kā to vēlāk intervijā paskaid-
ro Kongresa bibliotēkas Eiropas 
Divīzijas vadītājs Grānts Heriss 
(Grant Harris), līdz šim biblio-
tēka rī  kojusi kopīgas konferen-
ces un seminārus ar biblio tekā-
riem un pētniekiem, bet ne  viens 
visā bibliotēkā nevarot at  cerēties, 
ka šāds pasākums būtu rīkots kopā 
ar kādu no ASV dzī vojošām et -
niskām kopienām, kuŗām rūp 
savas vēstures saglabāšana.

Bez ASV Kongresa bibliotē-
kas vadītāja Džeimsa Billingtona 
konferences atklāšanā dalībnie-
kus uzrunāja arī Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Razāns; ASV 
kongresmenis un Baltijas atbal-
sta grupas (Baltic Caucus) vice-
priekšēdētājs Džons Šimkus 
(John Shimkus); ASV Kongresa 
bibliotēkas padomes loceklis un 
Latvijas goda konsuls Pensil-
vānijā Džons Medveckis (John 
Medveckis), kā arī Pasaules brī-
vo latviešu apvienības priekšsē-
dētājs Jānis Kukainis un Ame ri-
kas latviešu apvienības priekš-
sēde Anita Bataraga. Konferen-
ces pirmajā dienā, kas tika aiz-
vadīta Kongresa bibliotēkas tel-
pās, dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar latviešu iespied-
darbu un archīvu kollekcijām 
Kongresa bibliotēkā, Stenfordas 
Universitātes un Vašingtonas 
Universitātes bibliotēkās, kā arī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
un Latvijas Nacionālajā arhīvā. 
Tāpat dalībnieki tika iepazīsti-
nāti arī ar latviešu mūzejiem 
ASV un Latvijā, kuŗi uzglabā 
un kuŗus interesē trimdas lat-
viešu materiālās kultūras liecī-

bas. Otrajā konferences dienā, 
kas norisinājās Latvijas vēstnie-
cībā, un trešajā dienā, kas nori-
tēja Vašingtonas latviešu ev. lut. 
draudzes telpās, dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties ar pētnie-
ku pieredzi darbā ar latviešu 
ieceļotāju izpēti Amerikā, gan 
arī ar pieredzējušu speciālistu 
ieteikumiem, kā rakstīt kopienu 
vēsturi un padarīt to pievilcīgu 

konferencē mēs vairāk koncen-
trējāmies uz archīvu, iespied-
darbu un materiālās kultūras 
saglabāšanu, tad šoreiz papildus 
uzsvaru mēs vēlējāmies likt uz 
pētniecību un sadarbības veici-
nāšanu starp pētniekiem un 
trimdas vēstures glabātājinsti-
tūcijām, kā arī uz sadarbības 
stiprināšanu ar latviešu tautas 
likteņa radiniekiem – lietuvie-

pēt niecības un studiju centrs ir 
mājvieta vēl vairākām citām ar -
chīvu un materiālās kultūras 
kollekcijām, kas to padara par 
lielāko lietuviešu archīvu ārpus 
Lietuvas territorijas. Līdzīgi ar 
pašu tautiešu atbalstu Toronto, 
Kanadā pirms vairāk nekā 40 
gadiem izveidota Tartu kolle-
dža, kur kopš 2009. gada darbo-
jas Igauņu studiju centrs un 

bāšanai nepiemērotos apstākļos 
māju pagrabos un bēniņos. Vis-
būtiskāk pēc speciālistu teiktā ir 
noskaidrot, kuŗas institūcijas būtu 
gatavas pieņemt glabāšanai attie-
cīgos archīvu materiālus un ku  ŗas 
var nodrošināt archīvu uzglabā-
šanai vislabākos apstākļus, neiz-
virzot neizpildāmas prasības.

Robi latviešu vēstures mate-
riālos

Latviešu imigrācijas vēstures 
pētnieki ASV norāda, ka vēl jo -
projām vērojami lieli robi Ame-
rikas latviešu kopienas vēstures 
izziņas materiālā. Kā piemēru 
Viskonsīnas Universitātes žurnā-
listikas profesors Andris Strau-
manis un Stenfordas Universi tā-
tes bibliotēkas pārstāve, vēstur-
niece Elga Zālīte min visagrāko 
latviešu ieceļotāju vilni, kas iera-
dās ASV 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā. Liela daļa 
šo latviešu ieceļotāju dzīvi doku-
mentējošās liecības laika gaitā vai 
nu noklīdušas vai tikušas apzi-
nāti iznīcinātas, kas liedz iespēju 
pētniekiem gūt pilnīgu un objek-
tīvu priekšstatu par latviešu ko -
pienas pirmssākumiem ASV. Sar ma 
Muižniece Liepiņa brīdina, ka lī -
dzīga situācija varētu rasties at -
tiecībā uz pēckaŗa un trimdas 
periodu, kuŗu dokumentējošas 
liecības šobrīd neapzinātas un ne -
apstrādātas glabājas sabiedrisko 
darbinieku pagrabos, bēniņos un 
garāžās un nereti apzināti vai ne -
apzināti nonāk mēslainē. Atse-
višķs pārdomu vērts jautājums, 
ko izvirza Rietummičiganas uni-
versitātes bibliotekāre Maira Bun-
dža, attiecas uz latviešu sabied-
riskās darbības dokumentāciju 
21. gadsimtā, proti, vai latviešu 
sabiedriskās organizācijas un dar-
binieki domā par to, kur un kā tiek 
uzglabāti to elektroniski radītie 
dokumenti, fotografijas u.tml.

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu 
tālāku darbu Amerikas latviešu 
vēstures saglabāšanā, konferen-
ces dalībnieki aicināja Amerikas 
latviešu apvienību atrast vietu 
tās struktūrā, kas būtu atbildīga 
par ASV latviešu archīvu, biblio-
tēku un materiālās kultūras sa  gla-
bāšanu, kā piemēru minot lietu-
viešu kopienu, kur deleģējums 
par archīvu saglabāšanu pacelts 
viceprezidenta līmenī. Tāpat kon-
ferences dalībnieki vēršas pie 
ALAs ar aicinājumu veicināt kop-
kataloga izveidi ASV latviešu bib-
liotēkām, kā arī koordinēt sadar-
bību ar Latvijas Nacionālo bib-
liotēku, Latvijas Nacionālo ar  chī vu, 
kā arī citām diasporas latviešu 
vēstures un sociālās atmiņas gla-
bātājinstitūcijām, tāpat palīdzēt 
izveidot kontaktpersonu tīklu 
katrā latviešu centrā un apmācīt 
tos kopienas vēstures saglabāšanā. 
Ja pirmā Trimdas latviešu archīvu, 
bibliotēku un materiālās kultū-
ras konference dalībniekus ieprie-
cinājusi ar to, ka šai temai Ame-
rikā vispār tiek pievērsta uzma-
nība, bet otrā konference palī-
dzējusi nostiprināt pārliecību par 
šīs tēmas aktuālitāti un dalībnieku 
vēlmi sadarboties, tad, gatavojo-
ties trešajai konferencei, dalīb-
nieki aicina ALA uz jau daudz 
konkrētāku rīcību augstāk minē-
to ieceru izpildē.

plašākai auditorijai, kāda veida 
vēsturiskās liecības ir vērts sa -
glabāt un kādas nav.

Grānts Heriss, kuŗa vadītās 
Eiropas Divīzijas pārziņā atro-
das arī baltiešu iespieddarbi, 
pauž pateicību ALAi par biblio-
tēkas uzrunāšanu, kad novedusi 
ne vien pie ļoti sekmīgas konfe-
rences norises, bet arī palīdzē-
jusi bibliotēkai tās esošo latvie-
šu krājumu apzināšanā un ap -
strādē. Eiropas Divīzijas vadī-
tājs ir īpaši pateicīgs ALAi par 
radušos iespēju piesaistīt un ar 
stipendiju atbalstīt latviešu ling-
vistes Dairas Moruss darbu bib-
liotēkā deviņu nedēļu gaŗumā, 
viņa esot sniegusi ļoti vērtīgu 
pienesumu bibliotēkas latviešu 
krājuma izzināšanā un aprak-
stīšanā. Viņš to vērtē kā “win-
win” situāciju, no kuŗas ieguvē-
jas ir abas puses. Šobrīd ASV 
Kongresa bibliotēkā glabājas 
vairāk nekā 33 000 Latvijā un 
latviešu valodā izdotu vai sveš-
valodā par Latviju publicētu 
iespieddarbu, kā arī nozīmīgas 
latviešu karšu, mūzikas ierak-
stu, filmu un folkloras dzīves 
kollekcijas, kas to padara par 
vienu no lielākajām, ja ne pašu 
lielāko latviešu iespieddarbu 
krātuvi ārpus Latvijas. Izvērtējot 
konferences norisi, Latvijas 
Valsts archīva Personu fondu 
un ārvalstu dokumentu nodaļas 
vadītāja Inese Kalniņa saka: „Ja 
pirmā konference bija kā iepa-
zīšanās un, pat varētu teikt, – 
taustīšanās, tad šoreiz jau bija 
daudz vairāk uzticēšanās, gan 
sagatavoti jautājumi un piedā-
vājumi. Tas viss, protams, norā-
da uz to, ka diezgan veiksmīgi 
virzāmies uz priekšu.”

Iespēja mācīties no lietuvie-
šiem un igauņiem

„Ja pirmajā Trimdas latviešu 
archīvu un materiālās kultūras 

šiem un igauņiem, „skaidro kon-
ferences rīkotāja Sarma Muiž-
niece Liepiņa. Pēc vairāku kon-
ferences dalībnieku teiktā, ļoti 
vērtīgas bijušas Lithuanian Ame  -
rican Community vicepreziden-
tes, lietuviešu archīvu darba gru-
pas vadītājas Dāles Lukas un Bal-
 tic Heritage Network (BaltHerNet) 

mū zejs (VEMU), kas uzglabā gan 
igauņu kopienas archīvus un 
iespieddarbus, gan materiālās 
kultūras kollekcijas. Šī centra 
uz  turēšanas izdevumus lielā 
mērā palīdz segt ienākumi, ko 
centrs gūst no savas savulaik 
Toronto igauņu uzceltās kop-
mītņu ēkas. Nozīmīgs igauņu 

vadītājas Piretas Norhani pre-
zentācijas, kas sniegušas ieskatu 
lietuviešu un igauņu darbā ar 
archīviem, bibliotēkām un ma -
teriālās kultūras liecībām. Tā, 
piemēram, 1963. gadā Konek-
tikutā ticis izveidots Amerikas 
lietuviešu kultūras archīvs 
(Ame rican Lithuanian Cultural 
Archive), kuŗu kopš 1973. gada 
uzrauga un vada Lietuviešu 
katoliskā zinātņu akadēmija 
ASV. Šajā archīvā atrodas mū -
zejs, bibliotēka ar vairāk nekā 
30 000 grāmatām un vairāk 
nekā 200 archīvu kollekcijas. 
Savukārt Čikāgā jau kopš 1950 
tajiem gadiem darbojoties Pa -
saules lietuviešu archīvs, kuŗu 
kopš 1982. gada pārvalda Lietu-
viešu pētniecības un studiju 
centrs. Bez pieminētā Pasaules 
lietuviešu archīva Lietuviešu 

archīvu krājums izvietots arī 
Leikvudā, Ņudžersijā, kuŗu pa -
līdz apstrādāt brīvprātīgie igau-
ņu kopienas pārstāvji. 

Ņemot vērā, ka Amerikas lat-
viešiem šāda centrāla kopienas 
archīva nav, jautājums par to, kur 
un kā uzglabāt latviešu archīvus 
no dažādiem latviešu izceļošanas 
periodiem, vēl joprojām ir ak -
tuāls Amerikas latviešu sabied-
rībā. „Sūtīt uz Latviju vai patu-
rēt ASV īstenībā nebūtu jābūt 
konkurējošam nosacījumam, jo 
ir jāizvērtē, kur archīviem būtu 
tā vispiemērotākā vieta. Te runa 
vairs nav par Latviju vai ASV,” 
skaidro Latvijas Valsts archīva 
pārstāve Inese Kalniņa, piebil-
stot, ka nepieņemama ir situācija, 
ka vērtīgi latviešu sabiedrisko 
organizāciju un darbinieku ar -
chīvi turpina glabāties to uzgla-
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Valsts prezidents ASV 

runā par Latvijas Gāzes akciju 
pārdošanu

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš, ieradies vizītē  ASV, apmek-
lēja Hjūstonu, kur tikās ar ASV 
gāzes ieguves un transportēša -
nas sektora ievērojamāko uzņē-
mu mu vadību. 

Tiekoties ar vadošajiem enerģē-
tikas uzņēmumu vadītājiem, pre-
 zidents  runājis par AS Latvijas 
Gāze (LG) akcijām, LNT raidī-
jumā 900 sekundes pastāstīja pre-
zidenta preses sekretāre Līga 
Kra pāne. Par konkrētām cenām 
un nosacījumiem runāts gan ne -
esot, taču ideja par to, ka LG ak  -
cionāram E. On Ruhrgas Interna-
tional piederošos 47,23% akciju 
varētu iegādāties ASV kompani-
jas, esot bijušas, apliecināja Kra-
pāne.

Hjūstonā Valsts prezidents        
A.Bēr ziņš tikās arī ar vietējo 
latvie šu kopienu, kongresmeni 
Tedu Po un vietējās varas pār-
stāvjiem, bet vakarā atgriezās 
Ņu  jorkā, lai jau 23. septembrī 
pie dalītos ANO Klimata galotņu 
apspriedes atklāšanas sēdēs, pa -
sniegtu Triju Zvaigžņu ordeni 
bijušajai ASV valsts sekretārei 
Hi  larijai Klintonei, kā arī veiktu 
visu citu ASV darba vizītes plānā 
ietverto.

***
Valsts prezidents tiekas 

ar pāvestu Francisku 
Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš sestdien oficiālā vizītē ap -
meklēja Vatikānu, kur tikās ar 
pā  vestu Francisku un Vatikāna 
valsts sekretāru (premjēru), kar-
dinālu Pjetro Parolīni. 

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Sarunās tika skarti jautājumi, 
kuŗi saistās ar Latvijas valsts un 
Svētā Krēsla labo attiecību vēs tu-
ri, kas vainagojusies ar pāvesta 
Jāņa Pāvila II vizīti Latvijā pirms 
21 gada, kad Latvija tikko bija 
atguvusi neatkarību. Svētais Krēsls 
bija viena no pirmajām valstīm, 
kas atzina Latvijas Republikas 
neatkarību pēc tās nodibināša -
nas 1918. gadā. Svētais Krēsls 
nekad nav atzinis Baltijas valstu 
inkoporāciju PSRS sastāvā. Dip-
lomātiskās attiecības starp Lat-
viju un Svēto Krēslu atjaunotas 
1991. gada 1. oktobrī.

Izklāstot situāciju Latvijā, Valsts 
prezidents īpaši izcēla Latvijas 
oikūmenisma stiprās tradicijas 
un kristīgo konfesiju rēgulāro 
sadarbību, kas Latviju izvirza par 

sava veida paraugu kristiešu sav-
starpējai sapratnei un tolerancei 
samērā nelielā daudzkonfe siju 
valstī. Andris Bērziņš saru nā ar 
pāvestu Francisku minēja arī 
Aglonas bazilikas 15. augusta 
svēt ku nozīmību ne tikai Latvi -
jas kristiešu vidū, bet arī plašo 
starptautisko rezonansi, piesais-
tot gan kaimiņvalstu kristiešus, 
gan svētceļniekus no Rietumei-
ropas. „Valsts un Baznīcas at  tie-
cības Latvijā ir ļoti labas,” uzsvēra 
Valsts prezidents un piebilda, ka 
Latvija var būt gan paraugs, gan 
tilts šādas sapratnes nostiprinā-
šanai.

Valsts prezidents izteica uzai ci-
nājumu abiem Vatikāna vadītā-
jiem apmeklēt Latviju. 2015. ga  dā 
Terra Mariana aprit 800. gads-
kārta, jubilejai par godu notiks 
starptautiska konference. Uzai-
cinājums tika pieņemts.

Andris Bērziņš iepazīstināja 
pā  vestu un valsts sekretāru ar Lat-
  vijas prezidentūras prioritātēm 
Eiropas Savienībā, kas fokusē- 
sies uz drošību Eiropā, Austrumu 
partnerību, Centrālās Āzijas re  -
ģiona valstīm, transatlantiskajām 
attiecībām, kā arī puses pārru -
nās starptautiskās aktuālitātes 
saistībā ar miera un stabilitātes 
apdraudējumiem Austrumu k-
rainā un Tuvajos Austrumos.

***
Latvijā viesojās Zviedrijas 

kroņprincese Viktorija 
Zviedrijas kroņprincese Vik -

torija, apmeklējot Latviju un tie-
koties ar Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu, ar gandarījumu atzina 
Latvijas un Zviedrijas izcili labās 
divpusējās attiecības, kas atspo-
guļojas visos līmeņos – gan cilvē-
ciskās attiecībās, gan valstu eko-
nomiskā un polītiskā sadarbībā. 
Kroņprincese atzina, ka Baltijas 
jūras nākotne un ar to saistītie 
jautājumi ir viens no tematiem, 
kam viņa personiski veltī uzma-
nību. Kroņprincese Viktorija 
augsti novērtēja Rīgas un Zvied-
rijas pilsētas Ūmeo šī gada vie-
nojošo misiju – būt Eiropas kul-
tūras galvaspilsētām. Kroņprin-
cese ir Ūmeo -  Eiropas kultūras 
galvaspilsētas patronese. 

Zviedrijas kroņprincese Vi torija 
un Valsts prezidents Andris 
Bērziņš // Foto: Valsts prezidenta 
kanceleja

Valsts prezidents sarunā īpaši 
izcēla šī gada martā notikušo 
Zviedrijas karaļa un karalienes 
valsts vizīti Latvijā, ko pavadīja 
arī plaša uzņēmēju delegācija, 
uzsveŗot, ka tā bijusi ļoti veiks-
mīga un produktīva vizīte. Kroņ-
princese Viktorija Zviedrijas ka -
raļa un karalienes vārdā pateicās 
Valsts prezidentam par veiksmī -
gi aizvadīto karaļpāra vizīti.

Valsts prezidents izteica kroņ-
princesei oficiālu ielūgumu nā -
kamā gada jūnijā apmeklēt Ei -
ropas Savienības stratēģijas Bal-
tijas jūras reģionam rīkotu ik -
gadējo forumu, kas notiks Rīgā. 
Kroņprincese uzsvēŗa, ka Baltijas 
jūras nākotne un ar to saistītie 
jautājumi ir viens no tematiem, 
kam viņa personiski veltī uz -
manību.

***
Aicinām uz konferenci 

„Latvija ārpus Latvijas”!

6. un 7. oktobrī Latvijas Na  -
cionālajā bibliotēkā Rīgā, Mū   ku-
salas ielā 3, notiks Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) Kul -
tūras fonda II kultūras konfe-
rence „Latvija ārpus Latvijas. 
Kul tūra, vēsture, emigrācija un 
nacionālā identitāte”.

PBLA Kultūras fonds šo konfe-
renci rīko sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Ārlietu ministriju, 
Kultūras ministriju, Latvijas Na -
cionālo bibliotēku, Latvijas Na -
cio nālo archīvu un J. Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmiju.

Vairāk par konferenci „Latvija 
ārpus Latvijas” iespējams uz  -zi-
nāt PBLA mājaslapā www.pbla.lv. 
Aicinām ikvienu interesentu pie-
teikties dalībai konferencē, raks-
t  ot uz e-pastu pbla-latvija@pbla.lv, 
vai piezvanot  pa tālruni +371 
67282980.

***
Jāņa Čakstes 155. dzimšanas 

dienai veltīts sarīkojums 
Latvijas Universitātē

21. septembrī Rīgā, Latvijas 
Universitātes Juridiskajā fakultā-
tē, notika Latvijas Valsts pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes 155. 
dzimšanas dienai veltīts sarīko-
jums „Latvieši un viņu Latvija”.

Konferences organizātori, tās 
patrons, Čakstes dzimtas pār  -
stāvji un daļa dalībnieku, kuŗi 
lasīja referātus. Pirmajā rindā 
no kr: Juris Putriņš, J. Čakstes 
demokrtijas un ilgtspējīgas at  -
tīstības biedrības valdes priekš-
ēža vietnieks, Egils Levits, sarī-
kojuma patrons, Kristīne Čaks-
te, Jāņa Čakstes mazmazmeita, 
Aldona Tepfere, Jāņa Čakstes 
mazmeita, Ieva Brante, J. Čaks-
tes demokratijas un ilgtspējī -
gas attīstības biedrības valdes 
priekšsēde. Otrajā rindā no kr.: 
Kalvis Apsītis,technisko apmā-
cību speciālists, Madara Keiva, 
J. Čakstes 2014./2015. studiju 
gada stipendiāte, Sandra Vein-
berga, Liepājas Universitātes un 
RISEBA asociētā profesore, 
Reinis Labzars, 2012./2013. stu-
diju gada stipendiāts

Sanāksmi rīkoja J. Čakstes de -
mokratijas un ilgtspējīgas attīstī-
bas biedrība, un tās patrons bija 
jurists un polītologs, ES tiesnesis 
Egils Levits. Klātesošajiem bija 
arī iespēja par ziedojumiem ie -
gādāties nupat iznākušo, no vācu 
valodas tulkoto J. Čakstes grā -
matu „Latvieši un viņu Latvija: 
kāda latvieša balss”, kuŗa pirmo 
reizi 1917. gadā tika izdota vācu 
valodā Stokholmā. Interesanti,  
ka vācu valodā grāmatas virs-
rakstā Jānis Čakste izmantojis 
nevis vārda „Latvija” tulkojumu 
vācu valodā – „Lettland”, bet 
rakstījis: ”Latwija”, lai lasītāji sa  -
justu un dzirdētu, kā savas dzim-
 tās zemes vārdu izrunā paši lat-
vieši.

Sestdienas sarīkojuma moto 
bija Čakstes sacītais: „Kā bijis, tā 
nevar vairs palikt”.

***
Latvija apsveic ES - Ukrainas 

Asociācijas līguma ratifikāciju
ES un Ukrainas Asociācijas lī  -

guma pirmā daļa, kas ietveŗ po  -
lītiskās sadarbības jautājumus, 
tika parakstīta šā gada 21. mar - 
tā, savukārt 27. jūnijā  parakstīja 
Asociācijas līguma vienošanos 
par padziļinātu un visaptveŗošu 
brīvās tirdzniecības zonu. Lat vi-
jas vārdā līgumu parakstīja Mi -
nistru prezidente Laimdota Strau-
juma. ES un Ukrainas Asociācijas 
līgumu Latvija jau ir ratificējusi 
šā gada 14. jūlijā.

Latvija apsveic Eiropas Savie -
nī bas - Ukrainas ES Asociācijas 
līguma ratifikāciju, kas dos jau -
nu impulsu ES un Ukrainas sa  -
darbībai, ļaujot jau šobrīd ciešās 
un intensīvās attiecības pārnest 
jaunā, vēl kvalitātīvākā līmenī. 
Asociācijas līguma ratifikācija un 
īstenošana radīs stingru pamatu 
reformu procesu īstenošanai Uk -
rainā. Latvija no savas puses arī 
turpmāk aktīvi atbalstīs Ukrai -
nu, sniedzot tai ne tikai polītisku, 
bet arī praktisku atbalstu Aso-
ciācijas līguma īstenošanai un 
reformu reālizācijai kopumā.

Atsevišķas Asociācijas līguma 
daļas būs iespējams piemērot 
provizoriski, bet par to vēl ir 
jālemj ES Padomei. Pilnīgi tas 
stāsies spēkā pēc ratifikācijas 
procesa pabeigšanas visās ES 
dalībvalstīs.

***
Pie Latvijas robežām krievu 

militārās lidmašīnas
21. septembrī virs Baltijas jūras 

pie Latvijas robežām atkal manī-
tas Krievijas militārās lidmašī nas. 
Krievijas lidmašīnas virs Bal tijas 
jūras neitrālajiem ūdeņiem pie 
Latvijas ūdeņu ārējās robežas 
pamanīja NATO gaisa patruļas 
lidmašīna F-16. Identificētas 
divas Tu-22 lidmašīnas un divas 
Su-27 lidmašīnas.

Šī provokātīvā Krievijas rīcība 
ir viens no iemesliem, kāpēc ne  -
drīkst kavēties ar Velsas galotņu 
apspriedē apstiprinātā alianses 
ātrās reaģēšanas plāna īstenoša -

nu dzīvē. Kāds tas būs – to Viļņā 
apsprieda  NATO Militārās komi-
tejas sēdē. Pagaidām izstrādātas 
vienīgi vadlīnijas, bet detaļas būs 
zināmas pēc saskaņošanas polī-
tiskajā līmenī.

***
Viļņā izstrādā NATO 

reaģēšanas plānu
Viļņā notiekošajā NATO Mi -

litārās komitejas sēdē lēma, kā 
īstenot praksē Velsas galotņu ap -
spriedē  apstiprināto alianses re -
aģē šanas plānu, kas paredz no -
stiprināt sabiedroto klātieni gar 
alianses austrumu robežām, kā 
arī būtiski paaugstināt NATO 
gatavību reaģēt krizes situācijās.  

Uzrunu komitejas sēdē teica  
arī Lietuvas prezidente Daļa Grī-
bau s  kaite, aicinot aliansi pie -
ņemt straujus lēmumus mainī-
gajā dro šības situācijā.

***
Latvijas dzimšanas dienu svinēs 

vismaz 19 pasaules valstīs
Latviešu kopienās ārpus Lat-

vijas par godu Latvijas Republi-
kas proklamēšanas dienai šogad 
notiks vairāk nekā 60 svētku sa -
rīkojumi vismaz 19 pasaules val-
s tīs, liecina portāla www.latviesi.
com sakopotā informācija.

Visplašākais svētku sarīkoju -
mu klāsts gaidāms Amerikas Sa -
vienotajās Valstīs, Lielbritanijā, 
Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā un Ka -
nadā. Latvijas dzimšanas dienas 
svinības notiks arī latviešiem 
Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Dā -
nijā, Francijā, Igaunijā, Īrijā, Krie-
vijā, Luksemburgā, Nīderlandē, 
Singapūrā, Somijā un Spānijā. 

***
Tiekas ar kustības The Red 

Jackets pārstāvjiem
Ārlietu ministrs Edgars Rin kē-

vičs tikās ar Latvijas eksportējošo 
uzņēmumu atbalsta kustības     
The Red Jackets pārstāvjiem Inesi 
Andersoni, Undīni Būdi un Līvu 
Brēmeri, kā arī ar Ievu Stumpi  
no Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kameras. Klātesošie tika 
iepazīstināti ar jauno grāmatu 
„Latvijas dārgumi. Izcili eksporta 
zīmoli un iedvesmas stāsti” 
(Treasures of Latvia/Outstanding 
Export Brands and Inspiring 
Stories).

Rinkēvičs pateicās kustībai par 
ideju vienkopus atspoguļot iz -
cilības stāstus par veiksmī gā-
kajiem eksportētājiem un Latvi-
jas vārda izplatītājiem pasaulē, 
uzsveŗot, ka sekmīga Latvijas ārē-
jā ekonomiskā tēla veidošana ir 
mūsu kopīga prioritāte. Starp-
tautiskā interese par Latviju, pār-
ņemot prezidentūru ES Padomē 
2015. gada 1. janvārī, nākamos  
mēnešos strauji pieaugs. 
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“No sword” // ZĪMĒJUMS: Zemguss Zaharāns

nālās bibliotēkas (LNB) attēliz-
devumu kollekcijās”. 

Atklājot izstādi, Latvijas ārkār-
tējā un pilnvarotā vēstniece Lelde 
Līce-Līcīte uzsvēra: „Šī izstāde ir 
apliecinājums tam, ka Latvija 
vienmēr ir bijusi daļa no Eiropas 
kultūras. Esmu pārliecināta, ka 
šeit aplūkojamie fotostāsti no -
teikti ieinteresēs gan diplomātus, 
gan studentus un akadēmisko 
aprindu pārstāvjus, gan ikvienu 
zinātkāru apmeklētāju. Ar šo 
izstādi vēlamies arī svinēt Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas jeb 
latviešu tautā sauktās Gaismas 
pils atklāšanu, kā arī   uzsākt ar 
Latvijas vārdu saistīto notikumu 
sezonu Luksemburgā.”

Izstādes desmit tematiskajās 
sadaļās sakopoti stāsti - grafiskie 
attēli, fotografijas, zīmējumi, pla-
kāti un pastkartes. Tā kā  ievēro-
jama daļa LNB attēlizdevumu 
kollekcijas pieejama digitāli, šī 
izstāde ir iespēja aicināt digi tāli 
pētīt arī citus „grafiskos stā stus”, 
pārliecinoties par Latvijas sa  - 
snie gumiem pasaules mantoju-
ma pieejamības nodrošināšanā. 
Lūg tie viesi izstādes atklāšanā 
bija  Luksemburgā akreditētie 
dip lo māti, Latvijas goda konsuls 
Luk semburgā, latviešu kopienas, 
Luk semburgas sabiedrības pār-
stāvji un žurnālisti.

***
Pilzenē atklāj Rīgas dienas

16. septembrī par godu Rīgai - 
Eiropas 2014. gada kultūras gal -
vaspilsētai – Čechijā, Pilzenē, kul -
tūras centrā „Peklo”,  tika atklātas  
Rīgas dienas. Sarīkojumu  atklāja 
ar fotoizstādi „Rīga no augšas”, 
koncertu sniedza  čellu trio Melo – 
M.  Rīgas dienu atklāšanā pieda -
lījās Latvijas vēstnieks Alberts 
Sarkanis un nodibinājuma „Pil-
ze ne-2015” direktors Jirži Sucha-
neks, sarīkojumu  apmeklēja vie-
tējie interesenti un latviešu dia-
sporas pārstāvji.

No kreisās: nodibinājuma “Pil -
zene 2015” direktors J. Sucha-
neks un Latvijas vēstnieks Če -
chijā A. Sarkanis

Pilzene 2015. gadā būs Eiropas 
kultūras galvaspilsēta.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

uzdevums bijis pārbaudīt britu 
aģentu uzticamību. Čilvere izli-
kusies par franču žurnālisti un 
sarunā pie pusdienām vai bārā 
savaldzinājusi aģentus, izvilinot 
no viņiem informāciju. Viņas 
rakstītie ziņojumi izšķīra, vai at -
tiecīgo aģentu var sūtīt ārvalstu 
misijā.

Mērija Kristīne Čilvere – 
dzīvnieku draugs

Pēc pensionēšanās no dienesta 
Čilvere dzīvojusi noslēgtu dzīvi 
Anglijas laukos, veltījot sevi dzīv-
 nieku labturībai un savam dār- 
 z am. Ar Čilveres atbalstu 2001. 
gadā Rīgā tika atklāta dzīvnieku 
patversme “Dzīvnieku draugs”. 
Šim mērķim viņa atvēlēja savu 
zemi Pārdaugavā, Candera ielā, 
kā arī novēlēja daļu sava īpašu -
ma. Čilvere mūžībā aizgāja 2007. 
gadā.

***
„Mammu, es tevi mīlu” iegūst 
galveno balvu Kristiansandas 

filmu festivālā
Jāņa Norda filma “Mammu, es 

tevi mīlu” saņēmusi galveno 
balvu 17. Kristiansandas bērnu 
filmu festivālā. 

Žūrijas pārstāvji norāda, ka 
izvēle no astoņām balvai izvir zī-
tajām filmām nav bijusi nekāda 
vieglā, taču izšķīrušies par labu 
Latvijas filmai. Balvu Jāņa Norda 
filma izcīnījusi par oriģinālo vei-
du, kā attēlotas cilvēku savstar-
pējās attiecības, un par pieaugu -
šo un pavisam jauno aktieŗu 
spēju stāstīt šo stāstu ticami.

***
Latviska nedēļas nogale 

Briseles centrā
20. un 21. septembrī Latvija un 

Rīga bija ikgadējā Briseles tautas 
mūzikas festivāla Folklorissimo 
goda viese. Festivālu pie Briseles 
simbola Manneken-Pis statujas 
at   klāja Briseles pilsētas Kultūras 
vicemēre Karina Laljē  un Latvijas 
vēstniece Beļģijā Lelde Līce-Lī -
cīte. 

Godinot Latviju, Manneken-Pis 
bija ietērpts Piebalgas tautastēr-
pā. Atklāšanas ceremoniju pa  pil-
dināja Piebalgas alus degustācija. 
Pēc koŗa Gaudeamus un Briseles 
latviešu dejotāju minikoncerta  
klātesošie kopīgi devās  svētku 
gā  jienā - zibakcijā uz Sv. Katrīnas 
laukumu, kur to ar dziesmām sa -
gaidīja Luksemburgas folkloras 
grupa „Dzērves”. Briseles Lielajā 
laukumā pie Sv.Katrīnas baznīcas 
koncertēja latviešu mākslinieki.

 ***
Luksemburgā atklāj ceļojošo 

izstādi „Grafiskie stāsti”
Luksemburgas „Eiropas Mājā”  

atklāta izstāde „Grafiskie stāsti. 
Starptautiskie zīmoli, notikumi 
un mākslinieki Latvijas Nacio-

valstīs, Polijā un Rumānijā. Po -
rošenko par Putina izteiktajiem 
draudiem  paziņojis Eiropas Ko  -
misijas prezidentam Žozē Ma -
nuel am Barrozu. Līdz šim Putins 
publiski nav draudējis NATO     
un ES dalībvalstīm. Pirms kāda 
laika Barrozu apgalvoja, ka tele -
fonsarunā Putins viņam teicis, ka 
tad “ja es gribētu, Kijevu ieņemtu 
divu nedēļu laikā”. 

***
Ārlietu ministrija izsaka 

atzinību projekta „Pagrīdes 
Rīga” veidotājiem

18. septembrī Eiropas kultūras 
galvaspilsētas programmas ietva-
ros pie nama Brīvības bulvārī 32 
tika atklāta piemiņas plāksne eb -
rēju glābējiem. Otrā pasaules ka  -
ŗa laikā šajā namā latviešu elek-
triķis Jānis Ozols ar dzīvesbiedri 
Liliju slēpa nacistu režīma vajā -
tos ebrējus.

Piemiņas zīmju atklāšanas sa   rī-
 kojumā piedalījās biedrības “Ža -
 ņa Lipkes memoriāls” priekš -
sēdis Māris Gailis ( no labās), 
LZA goda doktors, holokaustā 
izdzīvojušais vēsturnieks Mar-
ģers Vestermanis u. c.

 Pieminot šo cilvēku un daudzu 
citu drosmīgu rīdzinieku varoņ-
darbu, pēc Žaņa Lipkes memo-
riāla iniciātīvas šajā vietā tika at -
klāta piemiņas plāksne. Nodibi-
nājuma Rīga 2014 atbalstīto zīm-
ju dizaina autore ir māksliniece 
Laima Laizāne.

***
Latviešu izcelsmes spiedze 

un dzīvnieku aizstāve
Laikrakstā Daily Telegraph pub-

licēta interesanta informācija par 
Otrā pasaules kaŗa slepeno aģenti 
Fifī, kuŗas īstais vārds bija Mērija 
Kristīne Čilvere. Viņa dzimusi 
angļa un latvietes ģimenē, uzau-
gusi mātes dzimtajā Latvijā un 
Rīgā mācījusies vācu skolā. Viņa 
uzsāka studijas Sorbonnas uni  ver-
 sitātē Parīzē, bet, kad izcēlās Ot  -
rais pasaules kaŗš, tika ieslodzīta 
koncentrācijas nometnē Bezan-
sonā. Čilverei izdevās no nomet-
nes izbēgt un nokļūt Britanijā. 
Tur viņa 1942. gadā piedāvāja 
savus pakalpojumus “aktīvā die-
n estā bīstamos apstākļos”. Čilvere 
pratusi vairākas valodas, un viņas 

tāji starptautiskajā pārtikas in -
dustrijas izstādē World Food 
Moscow-2014 par dažāda veida 
konserviem saņēmuši četras zel - 
ta un vienu sudraba medaļu. 

Zeltu saņēma SIA Gamma-A 
par šprotēm želejā, SIA Līcis 93 
par Kolkas ražotnē ražotām špro-
tēm eļļā kārbiņā ar polimēra vā -
ciņu un Ģipkas ražotnē  ražotās 
šprotes stikla burciņā, kā arī SIA 
Venstpils ZKK ražotās „Apcep -
tās brētliņas sinepju mērcē”. Sa  -
vukārt sudraba medaļa piešķirta 
SIA Sabiedrība IMS par konser-
viem „Ceptas brētliņas tomātu 
mērcē”.

Kaut gan Krievija noteikusi 
pār tikas embargo un izveidoju - 
s ies nelabvēlīga ģeopolītiskā situā-
    cija saistībā ar notikumiem Uk  -
rainā, arī rublis piedzīvojis  kritu-
mu, Krievijas tirgus tomēr strauji 
aktīvizējas un Latvijas zivju kon-
serviem neesot nekādu problē -
mu ar noietu.

***
Putina kareivīgais paziņojums

Vācijas laikrakstā Süddeutsche 
Zeitung publicēta Eiropas Savie-
nības  ārlietu dienesta informā-
cija par Ukrainas prezidenta 
Petro Porošenko un Krievijas 
prezidenta Vladimira Putina tik-
šanos. Kādā sarunā ar Poro šenko 
Putins  paziņojis: ja vien viņš to 
vēlētos, kaŗaspēku varētu ievest 
ne tikai Ukrainā, bet arī Baltijas 

Tāpēc iesāktā sadarbība ir 
jāturpina, Latvijas ekonomikas 
veiksmes stāsti jādara zināmi 
ārvalstu draugiem, kollēgām un 
sadarbības partneŗiem.

Grāmatā sakopoti, pēc kustības 
The Red Jackets pētījuma rezul-
tātiem 25 Latvijas spēcīgāko eks-
porta zīmolu veiksmes stāsti un 
11 jauno, daudzsološo uzņēmu-
mu jeb „uzlecošo zvaigžņu” (Ri -
sing Stars) iedvesmas stāsti, kas 
papildināti ar vēstījumiem par 
Latvijas dārgumiem – tradicijām, 
spilgtām personībām sportā un 
kultūrā, kā arī dabas fainomeniem.

***
Tiekas ar Latvijas 
ražotājiem izstādē 

World Food Moscow 2014

Latvijas vēstniece Krievijas Fe -
de rācijā Astra Kurme apmeklēja 
gadskārtējo pārtikas produktu 
izstādi World Food Moscow 2014. 
Lai gan ir sarežģīta ģeopolītiskā 
situācija, arī šogad Latvijas pārti-
kas nozare ir plaši pārstāvēta – 
kopā 17 uzņēmumi.

***
Šprotu ražotājiem Maskavā 

četras zelta medaļas
Pēc biedrības Rīgas šprotes va -

dītāja Imanta Cīruļa sniegtās in -
formācijas, Latvijas šprotu ražo-

Agrākajos gados
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Vārds „krievi” cēlies no „krivi-
čiem.” Tā bija austrumslavu cilts, 
kas mājoja tagadējās Baltkrievijas 
novados, un Polockas kņazi, ku -
ŗiem Jersikas latgaļi esot meslus 
maksājuši, arī faktiski ir tagadējo 
baltkrievu senči.

Par senās Krievzemes (Rus) cen- 
t  ru izveidojās Kijeva Dņepras upes 
krastā, un tās „senslavu” rakstu va -
 loda bija tā lingvistiskā baze, no 
kuŗas vēlāk veidojās lielkrievu, 
baltkrievu un ukraiņu runas un 
rakstu īpatnības. Senā Kijevas 
Krievzeme (Kijevskaja Rus) un tās 
valdnieki nebūt nav mūsdienu liel-
krievu nacionālistu ekskluzīvais 
mantojums resp. īpašums. Maska-
va kā neliela „pils ar sētu” nodibi-
nāta tikai 1147. gadā, t.i., daudz 
vēlāk par Kijevas Krievzemes zie-
du laikiem, un jēdziens Maskavija 
(Muscovy) kļuva par biedu apkār-
tē jām tautām, tostarp latviešiem, 

Maskava lūko piesavināties...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

vienīgi kopš Jāņa Briesmīgā (jeb 
Ivana IV Bargā) valdīšanas, kas 
„ie   zīmējās” ar asiņainiem varasdar-
 biem un spīdzināšanām, Livonijas 
nopostīšanu un Kazaņas tatāru 
pakļaušanu. No Jāņa Briesmīgā 
laikiem nāk devīze: „Maskava ir 
Trešā Roma, un ceturtajai nebūt.” 
Maskavija pārņēma no Bizantijas 
savu emblēmu - divgalvaino impe-
 risko ērgli, un, kaut gan kopš Pēte-
ŗa I laikiem caru rezidence ir  bi  jusi 
Pēterpilī, viņu kronēšana nemai-
nīgi notika Maskavas Kremlī, un 
Kremlis ir imperisko ambīciju 
iemiesojums līdz pat Vladimira 
Putina trīskārtējai inaugurācijai. 
Kopš Jāņa Briesmīgā laikiem uk -
raiņi sauc iedomīgos lielkrievus 
par „moskaļiem” (moskovitiem).

Vērts atgādināt, ka Ukrainas 
vals ts ģerboni rotā trizub jeb trej -
deksnis (trideksnis), kas jau sen ir 
ukraiņu etniskās identitātes sim-

bols. Un šis simbols pārņemts no 
Kijevas lielkņaza Vladimira, kuŗš 
kalis monētas ar šo emblēmu. Un 
kāda vēstures ironija: NTS - Na  -
cio nālā darba apvienība, kuŗu 
1930. gadā Belgradā nodibināja 
lielkrievu antikomūnistiskie emig-
ranti un kuŗa darbojas vēl tagad 
pēcpadomju Maskavā un izdod 
žurnālu Posev, par savu emblēmu 
izvēlējās to pašu trejdeksni, tikai   
uz Krievijas baltzilisarkanā karo -
ga fona. Viņi ukraiņus uzskata par 
rossijaniem (krievzemiešiem), šai 
ziņā līdzinoties Dugina „Eirāzijas” 
ideologiem.

Rainis nekad nav bijis “rusofobs”. 
1923. gadā viņš sarakstīja lugu „Iļja 
Muromietis”, kas tika uzvesta 1928. 
gadā. Rainis šajā traģēdijā aplie-
cina cieņu senās Krievzemes man-
tojumam - varoņteiksmām jeb bi  -
ļi  nām. Lugas cetrā ir Iļja Muromie-
tis - zemniekdēls. Un viņam līdzās - 

Kijevas lielkņaza Vladimira galma 
varoņi - Aļoša, Dobriņa un Solo-
vejs Budimira dēls. Raiņa skatīju-
mā darbība notiek IX gadsimtā - 
Kijevā, Lielajā stepē un Karpatos - 
apvidū, kam ir tieša saistība ar 
ukraiņu etnoģenezi.

Nupat serijā „Literātūras piemi -
nekļi” iznākusi grāmata „Teika par 
Igora kaŗagaitu (Slovo o polku Igo -
reve). Tas ir lielisks, gribētos teikt - 
ģeniāls Ulža Bērziņa un Knuta 
Skujenieka veikts latviskojums. Ja 
neskaitām Novgorodu, visas vie-
tas, kur teikas varoņi cīnās pret 
Lielās stepes kaŗapulkiem, atrodas 
mūsdienu Ukrainas territorijā, un 
godības spozme strāvo no Kijevas 
lielkņazu troņa.

Drosminieki, kuŗi 2013. gada   
21. novembrī pulcējās Maidanā, 
iededzinot Pašcieņas revolūcijas 
lāpu, apzinājās, ka viņi ir Kijevas 
Krievzemes (Kijevskaja Rus) man-

tinieki, un lepojās ar šo mantoju-
mu. Kijevas avīzes Den galvenā 
re   daktore un publiciste Larisa Iv  -
šina uzsveŗ, ka visu Putina Krievijas 
konvulsiju jeb krampju cēlonis       
ir Maskavijas mazvērtības kom-
plekss.

Nav brīnums, ka putinisma ideo-
logi Maskavā par varītēm cenšas 
pierādīt, ka Kijevai nav nekāda 
sakara ar ukraiņu identitāti un ka 
Maskava ir tā, kas pārņēmusi va -
renības zizli no Kijevas lielkņaza 
Vladimira. Doņeckas krievu sepa-
rātisti aicina Putinu beidzot ar 
tankiem traukties „uz Kijevu”, lai 
šo pilsētu neatgriezeniski pakļautu 
Maskavai.

Maskava lūko piesavināties to 
trim tautām piederošo mantoju-
mu, kas iemiesojies „Teikā par 
Igora kaŗagaitu”. Trizubs spītē div-
galvainajam ērglim, un šī konfron-
tācija satrauc Eiropu un pasauli.

19. septembrī Londonā un Briselē 
varēja dzirdēt daudzas laimīgas no  -
pūtas. Pēc ilgstošas kampaņas un 
visnotaļ lielas neziņas Skotijas ie  -
dzīvotāju vairākums tomēr nobal-
soja,  skaidri parādot, ka viņi  negrib 
pasludināt neatkarību un atdalīties 
no Lielbritanijas. Lai arī pēdējās 
die nās pirms balsojuma sabiedris-
kās aptaujas rādīja, ka neatkarības 
atbalstītāju un pretinieku skaits 
varētu būt aptuveni vienāds, atbil-
dot uz jautājumu: “Vai Skotijai va  -
jadzētu būt neatkarīgai valstij?” - 
teju 55 procenti vēlētāju pateica „nē”.

Londonā atvieglotās nopūtas ir 
viegli saprotamas. Lielbritanijas 
premjērministrs Deivids Kame -
rons nu nekādi nebūtu gribējis ie  -
iet vēsturē kā valdības vadītājs, kuŗa 
laikā valsts sabrukusi gabalos. Dro -
ši vien laimīga jutās arī karaliene 
Elizabete II, kaut vai tāpēc, ka viņai 
Skotijā ir Balmoralas pils, kuŗā     
viņa labprāt pavada laiku. Kā tas 
būtu, ja karalienei  būtu jāšķērso 
svešas valsts robeža? Diez cik jauki  
nebūtu.

Savukārt par Briseli rakstu tāpēc, 
ka Lielbritanija, protams, ir Eiro -
pas Savienības un NATO dalīb-
valsts. Ja Skotija būtu atdalījusies no 
Anglijas, Velsas un Ziemeļīrijas, tā 
automatiski nekļūtu par minēto 
organizāciju dalībvalsti, būtu ne    -
pie ciešama tā pati iestāšanās pro-
cedūra, kāda jāiztur  jebkuŗai kan-
di dātvalstij. Protams, Skotija nav, 
teiksim, Albānija, kuŗai NATO ie -
stāties izdevās, bet, vismaz pagai  -
dām, Eiropas Savienībā ne. Domā-
jams, ka iestāšanās sarunas īpaši 
sarežģītas nebūtu,  tomēr tās būtu 
nepieciešamas.

Saistībā  ar Ziemeļatlantijas alian-
si ir arī citi sarežģījumi. Lielbrita -
nija savas kodolzemūdenes izvie-
tojusi Klaidā, tā ir jūras spēku baze 
Skotijas dienvidrietumos. Skoti ne  -
kad nav bijuši īpaši laimīgi par to, 
ka tur atrodas kodolieroči, un,  ja 
Skotija būtu bijusi spiesta izstāties 

LABĀK KOPĀ
no NATO, kaut kas ar šīm zem  ūde-
nēm būtu  jādara. Starp citu, Ap  vie-
notās Karalistes Aizsardzības mi   -
nistrijā ļaudis runāja par iespēju, 
zemūdenes izvietot nevis citur Liel -
britanijā, jo piemērotas ostas izvei -
došana nebūtu ne dienas, ne mē  -
neša, nedz arī viena gada darbs, - 
bet gan Amerikas Savienotajās 
Valstīs, kur attiecīgās ostas ir, bet 
kuŗa tomēr no Lielbritanijas un Ei  -
ropa atrodas visnotaļ tālu. Laikā, 
kad Krievijas Federācija arvien vai -
rāk izrāda agresiju visā pasaulē, at  -
teikšanās  no kodolzemūdenēm ne -
būtu pats labākais rīcības variants.

“Nē” kampaņas rīkotājiem bija 
arī citi, visai nopietni argumenti. 
“Jā” kampaņas vadītāji apgalvoja,   
ka arī pēc neatkarības Skotija va -
rētu lietot sterliņu mārciņu, bet vi- 
s as trīs Lielbritanijas galvenās po  -
lītiskās partijas šādu iespēju nolie-
dza. Būtu jautājums par valsts 
parāda sadalīšanu, par pensiju nā  -
kotni un visiem pārējiem ekono mi-
 kas jautājumiem. Vai Skotija patu-
rētu karalieni par valsts galvu? At  -
balstītāju kampaņas vadītājs Alekss 
Salmonds, laikam ne īpaši pārdo-
mātā brīdī, ierunājās, ka Elizabeti II 
varētu saukt par skotu karalieni 
Elizabeti, tā atsaucot atmiņā ne īpa-
ši pozitīvo piemēru par skotu kara-
lieni Mariju, kuŗas dzīve beidzās uz 
ešafota. Turklāt  ievērojams skaits 
Skotijā bazētu uzņēmumu, it īpaši 
bankas un apdrošināšanas kom-
panijas, piedraudēja, ka, Skotijai 
kļūstot neatkarīgai, tās nekavējo -
ties pārcelsies uz Londonu.  Vismaz, 
no malas skatoties, šķita, ka nopiet-
nu argumentu pret neatkarību ir 
krietni vairāk nekā par tās iegūša-
nu. Protams, visām tautām ir paš-
noteikšanās tiesības, tomēr...

Skoti saistībā ar šo referendu -    
mu ir bijuši visai viltīgi, jo, it īpaši 
kampaņas pēdējās dienās, viņiem 
izdevās no centrālās valdības „izsist” 
ļoti daudz dažādu solījumu par 
plašāku tā dēvēto devolūciju, ar -

vien vairāk tiesību pārceļot no Vest-
 minsteras uz Holirūdu (Skotijas jau 
tā visai suverēno parlamentu). Runa 
ir par nodokļu ienākumu izlie-
tošanu, – ļoti iespējams, ka skotiem 
tagad par to būs krietni lielāka 
teikšana nekā iepriekš.  Lai nu kā, 
viņiem pēc referenduma būs ie  -
vērojami lielākas pašnoteikšanās 
tiesības nekā pirms tam, un tas no -
tiks bez jebkādām klapatām, kādas 
rastos  pēc  neatkarības pasludi nā-
šanas.

Vienā ziņā balsojums nebija īpaši 
laimīga vēsts D. Kamerona vadī ta - 
jai Konservātīvajai partijai. No 59 
vietām Lielbritanijas apakšpalātā 
no Skotijas minēto partiju pārstāv 
precīzi… viens deputāts. Visi pārējie 
ir no Leiboristu, Liberālo demokra-
tu un Skotijas Nacionālās partijas. 
Skoti pret tā dēvētajiem torijiem ir 
iebilduši jau kopš Mārgaretas Te -
čeres laikiem, kad viņas izteikti 
konservātīvā polītika it īpaši kaitēja 
Skotijas industriālajām pilsētām. 
Pašā Skotijas parlamentā Konser -
vā tīvajai partijai ir tikai 15 no 169 
vietām, un tā ir Skotijas, bet ne visas 
Lielbritanijas partija, lai gan vismaz 
formāli lielās partijas sastāvdaļa. 
Zīmīgi bija tas, ka pats D. Kame -
rons īpaši nepiedalījās referenduma 
kampaņā, jo arī viņš uz ziemeļiem 
no Anglijas nav īpaši populārs. Re -
dzamākais kampaņas dalībnieks   
no “Labāk kopā”  bija kādreizējais 
prem jērministrs Gordons Brauns, 
un viņš, protams, ir no leiboristiem. 
Pēdējās dienās pirms referenduma 
D. Kamerons gan  skumji bilda, ka 
sirds viņam lūzīšot, ja skoti nolems 
izjaukt tālajā 1707. gadā dibināto  
ūniju. Pat  karaliene, kuŗai nav ļauts 
nostāties ne vienā, ne otrā pusē 
nevienā polītiskā jautājumā, no  rā-
dīja, ka skotiem būtu “jāpadomā 
ļoti rūpīgi”,  pirms viņi  lemj par šo 
jautājumu. No karaliskās ģimenes 
neitrālitātes tradicijas mazliet at  -
kāpās  princis Harijs, kas iepriekšējā 
nedēļā, taujāts par viņa domām, 

kur rīkot nākamās kaŗavīru inva-
lidu sporta spēles (princis ir minētā 
notikuma  patrons), braši atbildēja, 
ka Glāzgovā – tātad Skotijā. Tāds 
nu ir rudais Harijs.

Skotijas referenduma nozīme  
sniedzas arī ārpus Lielbritanijas un 
minētajām starptautiskajām orga-
nizācijām. Runa ir arī par priekšzī-
mi, ko būtu rādījis “jā” balsojums. 
Referendumi par atdalīšanos no 
kādas valsts nav nekāds retums. 
Lasītāji droši vien atceras, ka arī 
mū   su valstī savulaik bija sarīkots 
referendums par to, vai Padomju 
Savienība būtu saglabājama, un   
liels vairākums atbildēja, ka ne - 
būtu vis. Kanadā Kvebekas iedzī -
vo tāji divreiz ar ļoti mazu balsu 
vairākumu nolēmuši no Kanadas 
tomēr neatdalīties. Puertoriko ie  -
dzīvotāji pat trīs reizes ir balsojuši 
par neatkarības pasludināšanu no 
ASV (protams, Puertoriko nav pa -
valsts, bet tālu no tā sala nav), katru 
reizi pasakot nē. Referenduma   
kārtā Melnkalne atdalījās no Ser-
bijas, kā arī pagaidām vēl nekur 
neatzītā Kurdistāna atdalījās no 
Irakas (un patlaban gatavojas par     
to balsot vēlreiz – sak, varbūt šoreiz 
izdosies izveidot atzītu valsti).

Taču pēdējo mēnešu laikā ir arī 
pieredzēti  piemēri  “referendumiem”, 
kas notikuši zem šautenes stobra. 
Runa, protams, ir par Krimu. Ma s-
kava uzstāja, ka referendums bijis 
leģitims, un jēdziens “Krima ir 
mū su” Krievijā ir kļuvis chresto-
matisks, lai ko par to teiktu paši 
Krimas iedzīvotāji, Uk  raina un visa 
pārējā pasaule.

Krievijas kaŗaspēks joprojām at  -
rodas Ukrainas dienvidaustru mos, 
un arī tur darbojas “separātisti”,  
kuŗi grib  izveidot tā dēvēto “Jaun-
krieviju”. Būtu skoti nobalsojuši 
„par”, šie terroristi ar Kremļa at -
bals  tu būtu varējuši teikt:  re, re, – 
Lielbritanija pieļāva referendumu, 
un skoti izmantoja savas pašno -
teikšanās tiesības. Kāpēc lai mums 

tādu nebūtu, un kāpēc Ukraina lai 
rīkotos citādi? Zināmā mērā tas 
pats jautājums patlaban ir arī Spā -
nijā, kur kataloņu tauta cer no -
vembrī rīkot neatkarības referen-
dumu. Centrālā valdība Madridē 
gan  ir atzinusi, ka referenduma or -
ganizēšana būtu  bezmaz valsts no -
devība, un kataloņu vadonim pie-
draudējusi ar 15 gadu cietumsodu. 
Taču Katalonijā nebūt nav tā, ka     
tur būtu iebrukuši, piemēram, Luk-
semburgas iedzīvotāji ar mērķi tur 
izveidot “Jaunluksemburgu”. Uk  -
rainā viss ir citādi. Tur darbojas 
cilvēki, kas pārstāv mūslaiku caru 
Vladimiru, un caram Vladimi-   
ram starptautiskais viedoklis, starp-
tautiskās tiesības un starptautiskais 
likums ir, piedodiet, pilnīgi pie vie-
nas vietas.

Pēdējā laikā Kremļa boss un      
viņa pakalpiņi  ir runājuši arī par   
to, ka “Jaunkrievijas” jēdziens būtu 
pa  stiepjams vēl tālāk. Cars, starp 
citu, ierunājies, ka viņa kaŗaspēks 
mierīgi varētu ieņemt ne vien Ki -
jevu, bet arī Baltijas valstis un Poliju. 
Latgalē jau tagad uzradušies daži  
“aktīvisti”, kas domā par Krimai lī -
dzīgu variantu arī mūsu valstī.     
Pro vokāciju no Krievijas puses ne   -
trūkst – nolaupīts igauņu spec -die -
n  estu pārstāvis, ir parādījusies  do -
ma, ka Lietuvai būtu jāizdod tie   
vīri, kuŗi pirms 20 gadiem un vēl 
senāk ir izvairījušiess no iesaukša-
nas PSRS kaŗaspēkā. Daudz ne  -
būtu vajadzīgs, lai kaut ko tamlīdzī-
gu uzrīkotu arī pie mums. Latvijas 
Aizsardzības ministrija atzinusi -       
ja te uzrastos tādi  “mazie zaļie cil-
vēciņi”,  kādi bija redzami Ukrainā, 
tad Latvijas bruņotie spēki zinātu, 
ko ar tiem iesākt, taču nav grūti 
uzminēt, ko tādā gadījumā darītu 
Krievija. Arī tad, ja NATO spēki 
steigtos palīgā, Maskava būtu spē-
jīga mūsu valstij nodarīt  pamatīgu 
postu. Nedod, Dievs, tomēr par 
Sko tijas referenduma rezultātiem  
jāsaka – labi vien, ka tā.
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EDUARDS
SILKALNS

Attiecības ar rakstniekiem po  -
pulārā ansambļa Čikāgas Piecīši 
„prātam, sirdij un dvēselei” ne 
vienmēr bijušas veiksmīgas vai 
korrektas. Grāmatā par ansambļa  
koncertturnejām Amerikā, Aus -
t  rālijā un visbeidzot arī Latvijā 
laikā no 1960. līdz 1991. gadam 
Alberts Legzdiņš pastāsta, kā viņš, 
reiz tiekoties ar Anšlavu Eglīti, 
vaicājis, vai rakstniekam nebūtu 
kāds materiāls, ko viņš nolēmis 
mest projām, bet kas Piecīšiem 
varētu vēl noderēt. Eglīša reakcija 
izlasāma Čikāgas Piecīšu brīniš-
ķīgo piedzīvojumu 128. lappu sē: 
„Maestro pētoši manī noskatās, 
taču labā audzināšana laikam 
neļauj teikt ko nešpetnu.” Tai pa -
šā Losandželosā iepazīstināts ar 
viešņu no Rīgas, drāmatiķi Leldi 
Stumbri, Legzdiņš viņai jautā,  
vai viņa nākšot uz Piecīšu „izrā-
di”, kā viņš viscaur sauc ansambļa 
kon certus. Viņš negaidīti saņem 
kā no pistoles šautu atbildi „Nē”, 
kas viņu „ķeŗ vārīgā vietā” (143.). 
Stumbres netaktiskās izturēša nās 
iemesls paliek neskaidrs. Aust rā-
l ijā reiz visai rosīga sabied rības 
dar biniece  pilsoniskajā  dzīvē  al -
laž valkāja dubultuzvārdu Elga 
Rodze-Ķīsele, bet viņas izvēlētais 
dzejnieces pseudonims bija Elga 
Leja. Legzdiņš viņu sauc par Elgu 
Ķīseli. 

Lai kā viņam būtu klājies ar        
ci  tiem rakstniekiem, Alberts 
Legz   diņš pats uzrāda ievērības 
vērtu literāru talantu. Šķiet, raks t īt 
interesanti viņam palīdz viņa 
paš uzliktais izklaidētāja pienā-
kums Piecīšos. Gluži kā nedrīkst 
gaŗlaikot populārās mūzikas cie-
nītājus, tā nebūtu labi apnicīgu 
padarīt lasītāju lasāmvielu. Legz-
diņam ir vajadzīgā mēra izjūta: 
tekstā humora ir daudz, bet smai-
dīgajam lasītājam dota arī iespē -
ja sejas muskuļus ik pa laikam 
atslābināt. Nopietnākas vietas 
grā matā ir, piemēram, autora ag -
rīno attiecību uzņemšana ar      
oku pēto Latviju un viņsaulē aiz-
gā jušo Piecīšu pieminēšana grā-
matas izskaņā.

Albertam Legzdiņam ir pietie-
kama dzīves pieredze, lai viņš sa -
prastu, ka cilvēkiem vislabāk pa -
tīk uzzināt par citu cilvēku ķe -
zām, likstām, iekrišanu nelaimēs, 
it īpaši tādās nelaimēs, kas nelai-
mīgā miesīgajai un garīgajai lab-

Viena grāmata visiem, otra – savējiem
Alberts Legzdiņš, Čikāgas Piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi, izdevusi SIA VESTA-LK Rīgā serijā Laika grāmata, 2014.g., 192 lpp.

Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi,  Natālijas Neiburgas dzīvesstāsts Anitas Mellupes redzējumā, grāmata izgatavota Talsu
tipografijā un Dizaina centrā un laista klajā 2014. gada vasarā Rīgā, Gaismas pilī, 196 lpp.

klājībai nenodara pāri, bet kas 
drīzāk būtu klasificējamas kā iz -
gāšanās. Ansamblim, kas gadu 
desmitu gaitā daudz ceļojis un 
daudz uzstājies, saprotamā kārtā 
gadījušās ķibeles gan uzstājoties, 
gan veicot pārvietošanos no vie-
na kontinenta vai pilsētas uz citu. 
Labs piemērs ir kāds totāli neiz -
devies koncerts Toronto. Var ie  -
do māties, kādu ietekmi uz izpil-
dītāju sajūtu būs sagādājusi svešā 
kundze, kas starpbrīdī ienākusi 
ģērbtuvē un stingri noprasījusi: 
„Kad īsti sāksies tie labie gabali?” 
(33.) Katrā ziņā daudz pozitīvāks 
efekts uz lasītāju ir pasmaidīša -
nai par savām kādreizējām kļū-
m ēm nekā sevis celšana turpat 
vai debesīs. 

Savos koncertos jeb izrādēs 
Piecīši arī ir smaidījuši, ironizē-
juši, smējušies par  dažādām pa -
saules, bet visvairāk latviskās sa -
biedrības parādībām. Viņi bija kā 
pretmets reizēm drusku pom po-
zajām, apdvestajām, bet dažkārt 
arī falši izskanošajām runām un 
uzrunām dažādos trimdas laika 
akts un godos. Viņu populāritāte 
tautā viņiem deva zināmu neaiz -
skaŗamību, un Alberta Legzdiņa 
viesošanās Latvijā, starp citu, pa -
pētījot, vai būtu iespējama Pie-
cīšu koncertu sarīkošana arī tur 
(1970. gadā!), nesagādāja viņiem 
tādu trimdas konservātīvās sa  -
biedrības kritiku, kādai bija pa  -
kļauti vairāki 124. lappusē no  -
sauk tie kultūrsakaru izmanto -
tāji. Savu nacionālo stāju pret 
okupāciju Piecīši parādīja 1989. 
gada koncertā Mežaparkā ar tā -
diem tekstiem kā 

Latvieši esam, latvieši būsim,
Savu brīvību reiz gūsim.
Un tad tiem, kas pret to kauc,
Parādīsim, kur lai brauc. (16.) 
Par spīti nupat teiktajam,  pag. 

gs. 70. gadu „kultūras sakaru 
kaŗi” Legzdiņa traktējumā (123.- 
126.) īsti objektīvu, abas kaŗojo-
šās puses vienlīdz labi izprotošu 
skaidrojumu tomēr negūst.

Var teikt, ka grāmata par Pie-
cīšiem ir grāmata, kas koncen- 
t rētā veidā pārlūko trimdas attīs-
tību. Pirmais posms pēc ieceļo ša-
nas mītnes zemēs no Vācijas u. c. 
bēgļu nometnēm bija sabiedris-
kās dzīves struktūras izveidoša -
na un stabilizēšana. Legzdiņš Či -
kāgu 1960. gadā, kad Piecīšu an -
samblis piedzima, attēlo ne ma  -
zāk  iespaidīgu kā Vilnis Bauma -
nis 2011. gada romānā Pārbau-
dījums 50. gadu latvisko Ņujor-
ku. Vai tos no mums, kas, varē-
dami kādu brīdi vēl pagozēties 
šai saulē, atceramies trimdas ag -
rīnos gadus, nepārņem mērena 
nostalģija, kad grāmatas sākumā 
lasām, cik rosīga reiz bijusi lat vie -
šu Čikāga? Īss teksta fragments:

Sešās draudzēs sekmīgi darbojas 
Latvijas laika mācītāji, kuŗi svēt -
dienu pārpildītajos dievkalpoju-
mos  spēj izraudināt ne tikai ve -
cā kus cilvēkus vien. Pie Latviešu 
bied rības nama Elstona ielā lepni 
plīvo Latvijas karogs. Tikpat droši 
kā kādreiz frontē, tagad sabied -

riskā laukā strādā Daugavas Va  -
nagi un Vanadzes. Sarīkojums dze  -
nas pakaļ sarīkojumam, jo izpil -
dītāju netrūkst. Ir divi jauktie ko -
ŗi, vīru koris, dubultkvartets, dar-
bojas teātris. Ja brauc ciemos 
Amerikas ceļojošie teātŗi ar Urštei-
nu, Šābertu vai Tipānu, tad jāīrē 
lielas zāles un skautiem un gai-
dām skatītājiem jāierāda vietas. 
(11. – 12.)

Tādā garā sarakstītas vēl asto-
ņas rindkopas. Uz šī fona tad nu 
sāka dziedāt, spēlēt, tēlot un jo -
kus triekt Čikāgas Piecīši, visi vēl 
gados jauni. 

Sākumā Piecīšu darbība risi nā-
jās viņu tuvākajā apkārtnē, bet 
tad koncertturnejas  jau kļuva, tā 
sakot, globālas. Piecīši nebija vie-
nīgie izpildītājmākslinieki, kas 
ceļoja starp zemēm un konti- 
n  entiem. Latvieši, nodrošinājuši 
sev materiālo bazi vai pabeiguši 
izglītošanos savā mītnes zemē, 
vēlējās sasaukties ar latviešiem 
citās valstīs. Tā iznāca, ka laikā, 
kad viņi viesojās manā ilggadējā  
mītnes zemē Austrālijā, kaut ne  -
būdams izpildītājmākslinieks, 
strā dāju Minsteres ģimnazijā, 
bet, kad viņi gadus vēlāk nonāca 
līdz Minsterei, biju atpakaļ Aus- 
t rālijā.

Par to pašu Austrāliju rak- 
stot, Legzdiņa teksts ir turienes 
lat viešiem glaimojošs. Austrāli-
jas (un arī Jaunzēlandes) latviešu 
sirsnība mirdzot spoži. (110.) 
Par Melburnas latviešu namu 
teikts: „Tas ir liels un iespaidīgs. 
Tādu ASV latviešiem nere -     
dzēt.” (98.) Neliela korrektūra: 
Mel burnas latviešu biedrības  
plašo biblio tēku nekad nav va -
dījis profesors Edgars Dun- 
sdorfs (98., 101.), to vadīja viņa 
dzīvesbiedre Lilija. Būtu derējis 
arī minēt  uzslavētās latviešu na -
ma lielās mozaīkas autora Gu -
nāra Jurjāna vārdu. 

Ir labi un pareizi, ka grāmata 
beidzas ar Piecīšu turneju Lat -
vijā mūsu neatkarības atgūšanas 
laikā un ka tajā nav ietverta an -
sambļa atvadu turneja tur vēl 
tikai pirms gada vai diviem. Pie-
cīši bija ne vien izklaides , bet arī 
nacionāla garīgā spēka devēji 
trimdas tautai, un grāmata šim 
fainomenam pieliek punktu tai 
laikā, kad trimda šī vārda īstajā 
nozīmē pārstāja eksistēt un pār-
tapa par emigrāciju vai diaspo -
ru, kā nu patīk. Grāmata beidzas 
ar kulmināciju, ar plašu masu 
pulcējošiem koncertiem brīvību 
atgūstošajā un jau atguvušā tēv-
zemē, un nekāds epilogs, kas ie -
tiektos jau 21. gadsimtenī, nav 
vajadzīgs.

Jāpiebilst, ka Piecīšu grāmatas 
pirmais izdevums iznāca jau 
1993. gadā avīzes Neatkarīgā Cī   ņa  
paspārnē. Jaunās grāmatas pa -
sītē sacīts, ka tas ir „atkārtots un 
papildināts izdevums”. Piecīšu 
un/vai bilžu cienītājiem vēl pie-
metināšu, ka tekstam pa vidu 
ska tāmi vairāki melnbalti foto -
attēli, bet apvāku izdaiļo – krā-
saini.

***
Čikāgas Piecīšu grāmata raks-

tīta ar skatu uz plašu lasītāju lo -
ku, bet uz tādu nemaz nepreten-
dē Tēvs, Natiņa un latviskie 
sapņi.  Natiņa, pilnā vārdā Natā-
lija Neiburga,  ir  Melburnā dzī-
vo joša pensionējusies zobārste. 
Viņa bieži viesojusies Latvijā un 
uzņēmusi savās mājās ciemiņus 
no Latvijas, to skaitā prominen-
ces. Plašs bija Natiņas draugu un 
paziņu loks, kas 31. jūlijā pul -     
cē jās uz grāmatas atvēršanu vēl     
ofi ciāli neatklātās Nacionālās 
biblio tēkas jaunceltnes 11. stāvā. 
Atvēršana no daudzām citām 
atšķīrās ar to, ka ikviens apmek-
lē tājs tika aicināts paņemt līdzi 
jaunās grāmatas bezmaksas ek- 
s emplāru. 

Līdzās Natiņai atvēršanā bija 
Anita Mellupe, kas Latvijā kļu vu-
si itin pazīstama, speciālizējo ties  
cilvēku dzīves stāstu apzināšanā 
un publicēšanā. 2009. gada bei-
gās Mellupe viesojusies Melbur-
nā, lai apmeklētu tur notiekošo 
Austrālijas latviešu Kultūras die-
nu sarīkojumus, un Natiņa viņu 
uzņēmusi savā pajumtē. Zem 
ozo  la Natiņas mājas pagalmā tad 
nu radusies doma par Mellupei 
ļoti simpatiskās – jo sirsnīgās,  
vies mīlīgās, latviskās - Natiņas dzī-
ves stāstu un citu ar  Natiņu sai  s- 
tītu materiālu publicēšanu grā-
matā. Pretēji Piecīšu grāmatai   
Na  tiņas grāmata nepretendē uz 
lielu skaitu lasītāju. Ievadā Anita 
Mellupe raksta: „Šī ir grāmata, 
kuŗā uzruna Nezināmais lasītāj! 
būtu nevietā, jo grāmatas lasītāju 
loks ir izteikti apzināts: tie ir Ri  -
teru (Leo Riters ir Natiņas brālis - 
E.S.)  un Neiburgu radi, draugi 
un paziņas.” 

Būdams ilggadējs melburnie-
tis, Natiņu pazinu, ja arī vairāk     
tā kā pa gabalu. Zobus viņa man 
nelaboja. Par pirmo zobārsti izvē-
 lējos kundzi ar zobārstei burvīgi 
piemēroto uzvārdu Grauze, vē -
lāk nāca vēl citas. Tomēr labi 
pazinu Natiņas brāli Leo ar dzī-

vesbiedri Zani un daudzus citus 
Natiņas atmiņā ietvertos mel-
burniešus. Kur vien pamanīju ar 
bieziem burtiem iespiestu kāda 
paziņas vārdu, tur tekstā izlasī -
jos ar patiesu interesi, kaut jā  -
atzīstas, ka pietrūka spēka grā -
matu izlasīt no vāka līdz vākam. 

Kāpēc  tad tā? - Lūk, Anitai 
Mel lupei piemīt prasme savākt 
daudz publicējama materiāla 
(apsveicami!), bet tad viņa to 
publicē drusku chaotiskā secībā 
(žēl!). Nupat apskatāmā grāmata 
ir trejdaļīga. Pirmajā daļā (“Na  -
tiņas stāsts”, 11.- 94.lpp.) Mellupe 
Natiņu intervē, raitā secībā uz -
dodot  jautājumus, kam citam ar 
citu  maz sakara, piemēram. „Kā 
tapa jūsu mājas un vasarnīcas 
projekti?”(52.) „Kā ģimenē ienāca 
meitiņa?”(56.), „Ko cilvēkiem, 
ga   diem ejot, vajadzētu atcerē -     
ties par saviem zobiem?” (57.) , 
„Vai tu tagad bieži aizdomājies 
par latvietību?” (60.). Ar  šāda 
veida interviju, kas turpinās des -
mitiem lappušu gaŗumā, ik pa 
brīdim tiek pārrauts Natiņas stā s-
tījuma dabiskais plūdums. Bieži 
Mellupes jautājums vai mudi nā-
jums  Natiņai izteikties „neizriet” 
no Natiņas iepriekš teiktā.- Grā -
matas otrā daļā (95.-147.) Natiņas 
un Leo tēvs, Austrālijā mirušais 
koktēlnieks Haralds Riters chro-
noloģiskā secībā, labi un pārska-
tāmi izstāsta savu dzīves stāstu. 
Par to pašu chronoloģiju vēl ru -
nājot, varbūt tēva stāstam kā     
vēs tītājam par vecākiem laikiem 
būtu klājies grāmatā parādīties 
pirms intervijas ar Natiņu?  - 
Grā  matas trešajā daļā (147.-191.) 
kā interesantas laikmeta liecības 
publicētas kāda Zigurda Zariņa 
Austrālijā ieceļojušajai Natiņai  
(Natiņai, Natucim,Natalī, Nata-
šai, Natū...) no 1948. līdz 1952. 
gadam no Pinebergas Vācijā, bet 
vēlāk no Ņujorkas un Oklaho-
mas sūtītas mīlestības vēstules. 
Vēstuļu daļas ievadā Anita Mell -
upe ar citātu no Gētes Gara radi-
niekiem cenšas attaisnot šo vēs-
tuļu publicēšanu: „Sapratu, ka 
man vajadzīgs kāds spēcīgs argu-
ments, lai pamatotu it kā sveša 
cilvēka vēstuļu citēšanu.”

Saka, ka dāvinātam zirgam ne -
vajagot skatīties zobos. Var jau 
būt, ka neklājas arī pa negātīvi 
kritiskam vārdam pateikt par pri-
 vātu izdevumu. Bet, ja nu Tēvs, 
Natiņa un latviskie sapņi iespies-
ti 500 eksemplāros, daudzi no 
šiem eksemplāriem, bez šaubām, 
nonāks arī ārpus „Riteru un 
Neiburgu radu, draugu un pa -
ziņu” loka. Katra grāmata, kas 
nonāk sabiedriskās bibliotēkās, 
pat ja tā nav nopērkama grāma -
tu veikalos, kļūst arī par visas 
sabiedrības un tāpēc publiski ap -
spriežamu īpašumu. Latviešu,  
kas mūža nogalē vēlas publicēt 
savu dzīves stāstu vai ar savu 
dzīvi saistītus citus materiālus, 
kļūst arvien vairāk, tāpēc kva li -
tātes nodrošināšanai nenāks par 
sliktu viņiem apzināties, ka var 
gadīties kāds, kas tos vērtē. 
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12. Saeimas vēlēšanas.
Partijas, kandidāti un solījumi V

Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS) sevi vienmēr dēvējusi par 
Latvijas zemnieku aizstāvi un 
interešu paudēju. Priekšvēlēša -
nu reklāmās ZZS apgalvo, ka 
panākusi lielākus maksājumus 
zemniekim no Eiropas Savienī-
bas (ES) fondiem, iesaistoties 
Laimdotas Straujumas valdībā, 
padarījusi to stabilu un darbo -
ties spējīgu. Pirms vēlēšanām ne -
 reti tiek ne tikai pieminēta pē -
dējā - trešā Dombrovska valdība  
( 2011. -  2014.), bet arī kritizētas 
divas iepriekšējās viņa vadītās val -
dības (2009. - 2010.,  2010.- 2011.).  
Pie nozarēm, kuŗās neklājas viegli 
un kuŗās pārmaiņas ir ļoti va  -
jadzīgas, pieder arī izglītība un 
veselības aprūpe. Kritizējot izglī -
tībā nepaveikto, ZZS gan „aiz-
mirst”, ka pirmajā Dombrovska 
valdībā izglītības ministre bija 
Tatjana Koķe no Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS), bet ot   -
ra jā Dombrovska valdībā mi -
nistrs bija Rolands Broks, arī     
no ZZS. Ja šie ministri būtu no -
pietni sākuši reformu izglītības 
sistē mā, tad vajadzība runāt par 
problēmām šai  sistēmā būtu 
krietni mazāka. 

Pieminot  katastrofālo stāvokli 
veselības aprūpē, ir vērts atce-
rēties, ka savu roku tur pielicis 

arī ZZS atrasts cilvēks – otrajā 
valdībā veselības ministrs bija   
no ZZS/Liepājas partijas ama-
tam virzītais Juris Bārzdiņš. Sa -
vukārt sarunā par zemniekiem 
un Latvijas lauksaimniecību ir 
vietā atgādināt, ka Zemkopības 
ministriju toreiz vēl bezpartijis -
kā Laimdota Straujuma vadīja 
tikai trešās Dombrovska valdības 
laikā, bet pirms tam divās val-
dībās bija un tagad ministrs ir 
Jānis Dūklavs no ZZS. Dažādās 
valdībās no 2002. līdz 2009. ga -
dam zemkopības ministrs bija 
nu jau aizsaulē aizgājušais Mār-
tiņš Roze no ZZS, kas bija spiests 
demisionēt pēc  zemnieku dump-
ja, – toreiz Rīgā pie ministrijas   
ar savu lauksaimniecības tech -
niku sabrauca zemnieki no visas 
Latvijas. Savukārt papildu finan-
cējumu no Eiropas fondiem „iz  -
plēsa” ne jau ZZS, tāpat arī zem-
nieku problēmas nevar norakstīt 
tikai uz „slikto Eiropu, kas visu 
grib sev”, jo galu galā neatkarī -
bas gados šo nozari ar nelieliem 
pārtraukumiem ir vadījuši ZZS 
ministri. Vēlētāji Latvijā ZZS 
vērtē ļoti dažādi – vieni neuzti-
cas šai partiju apvienībai, jo tajā 
joprojām liela ietekme ir sma -
gos noziegumos apsūdzētajam 
Ventspils domes priekšsēdim Ai -
varam Lembergam – viņa par -
tija Ventspilij un Latvijai arī ir 
šajā partiju apvienībā. Savukārt 
citu ieskatā Lembergs būtu ļoti 
labs valdības vadītājs, un tie balso 
par ZZS viņa dēļ, lai gan  vēlēšanu 
sarakstos Lemberga vārda  nav.

Partija un cilvēki. ZZS startē 
vēlēšanās ar 12. numuru un visos 
piecos vēlēšanu apgabalos tās sa -
 rakstā kopumā ir 115 deputātu 
kandidāti. Rīgas vēlēšanu apga-
balā ar pirmo numuru startē 
Za ļās partijas valdes loceklis,   
farmaceits, kas nopietni nodar-
bojas ar biznesu, Guntis Belē     -
vičs. Vidzemē vēlēšanu sarakstā 
pirmais ir pašreizējais zemkopī-
bas ministrs Jānis Dūklavs, Lat-
galē - Zaļās partijas līdzpriekš-
sēdis, pašreizējais aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis. Kur-
zemē pirmā vēlēšanu sarakstā ir 
partijas Latvijai un Ventspilij val-
des locekle, 11. Saeimas deputāte 
Dana Reizniece-Ozola, bet Zem-
galē pirmais numurs ir Zaļo un 
Zemnieku savienības priekšsē-
dim, 11. Saeimas deputātam Au -
gustam Brigmanim. Pirmo nu -
muru piecniekā pretrunīgu, 
skandalozu populāritāti ir ie -
guvis Guntis Belēvičs, jo nereti 
nāk klajā ar skaļiem,  agresīviem 
paziņojumiem. Iepriekšējās paš-
valdību vēlēšanās Belēvičs  Zaļās 
partijas sarakstā bija pirmais, 
turklāt bija arī zaļo Rīgas pilsētas 
galvas amata kandidāts, tomēr 
partija Rīgas domē netika ievē-
lēta. Savukārt Dana Reizniece-
Ozola 2011. gadā, būdama 10. 
Saeimas deputāte, piepulcējās to 
deputātu lokam, kuŗi liedza 
KNAB veikt operātīvo darbību 
pret Saeimas deputātu A. Šlese-
ru, nosargājot viņa imūnitāti.

Jāatgādina, ka vērienīga kri  mi-
nālprocesa ietvaros 2011. gada 

maijā KNAB vērsās pie 10. Sa -
eimas deputātiem, lūdzot atļauju 
veikt kratīšanu  Saeimas deputāta 
Aināra Šlesera dzīvesvietās. Kri -
minālprocess tika uzsākts par 
vairāku valsts uzņēmumu amat-
personu izdarītiem koruptī viem 
noziegumiem. Pēc  KNAB snieg-
tās informācijas noprotams, ka 
lietas centrā ir A. Šlesers un tā      
ir saistīta ar viņa pastarpinā -     
tām īpašumtiesībām vairākos 
uzņē mu  mos. Saeimas vairākums 
KNAB lūgumu neatbalstīja. Da -
ļa vēlētāju joprojām nav aiz-
mirsuši Zemgales pirmā numu -
ra Augusta Brigmaņa darboša-
nos Saldus rajona kompartijas 
pirmā sekretāra amatā padomju 
laikos un viņa rīkojumu apbērt 
jeb aprakt Kalpaka pieminekli.

Rīgas vēlēšanu apgabals.  Rī  -
gas vēlēšanu apgabalā pirmais 
tā  tad ir farmacijas biznesā strā-
dājošais Guntis Belēvičs. Otrais 
sarakstā ir 11. Saeimas deputāts 
Kārlis Seržants, kas pārstāv Zaļo 
partiju. No ZZS saraksta bija ie  -
vēlēts arī 10. Saeimā. Seržants ir 
samērā labi zināms vēlētājiem,   
jo savulaik, būdams  žurnālists, 
speciālizējās kriminālziņu jomā. 
11. Saeimā vairākkārt saistījis 
uz  manību ar iesniegumiem vai 
paziņojumiem par situāciju so -
da izciešanas vietās (cietumos), 
noziedzības apkaŗošanas jautā -
ju mos u. tml. Trešais Rīgas sa -
rakstā ir bijušais Tautas partijas 
polītiķis,  šobrīd bezpartijiskais 
11. Saeimas deputāts kopš šī ga -
da 5. jūnija Māris Kučinskis 

(apstiprināts Eiroparlamentā ie -
vēlētās Ivetas Grigules vietā). 
Savulaik Kučinskis Aigara Kal-
vīša valdībā no 2004. līdz 2006. 
gadam bija reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrs. 
Ceturtā vieta sarakstā Rīgas vē  -
lēšanu apgabalā ir bezpartijis-
kajam būvuzņēmējam Valdim 
Kalnozolam, bet piektais sa   rak-
stā ir Zaļās partijas priekšsēdis, 
uzņēmējs Edgars Tavars.

Priekšvēlēšanu programma. 
ZZS programmas ievadā raks- 
t īts, ka partiju apvienība vēlas, lai 
”Latvija būtu pārtikusi, zaļa un 
par sevi lepna valsts, kuŗā ikviens 
vēlas dzīvot, strādāt, veidot ģi  -
meni, vadīt mierīgas vecumdie-
nas. Esam izvirzījuši trīs galve-
nos mērķus – drošība par valsts 
un ģimenes nākotni, harmonis-
ka reģionu attīstība, izglītota sa  -
biedrība.” ZZS ir par pašvaldību 
lomas palielināšanu lēmumu 
pieņemšanā, sola gan paaugsti-
nāt pabalstus un pensijas, gan 
integrēties NATO militāri rūp-
nieciskajā kompleksā. Program-
mā ir arī zaļās lietas – ZZS pa  -
sargāšot Latviju no ģenetiski mo -
 dificēto organismu un kodol- 
en er ģijas riskiem. Kopumā pro -
g rammā rakstītajam var piekrist, 
lai gan nav skaidrs, kā panākt 
daudz ko no solītā un kur meklēt 
financējumu. Var teikt, ka pro-
gramma, tāpat kā ZZS vēlēšanu 
reklāmās filmētie sižeti, izskatās 
smuki. Cik daudz partiju ap  -
vienība būs gatava darīt, grūti 
atbildēt.

Tuvojoties 12. Saemas vēlē-
šanām 4. oktobrī, arvien biežāk 
dzird uzsaukumu ārzemēs dzī-
vojošiem latviešiem aktīvi pie   -
da līties vēlēšanās, nododot savu 
balsi par Rīgas sarakstiem un tā 
apliecinot savu piederību Lat-
vijai un izpildot savus pilsoņa 
pienākumus. Tāpēc ir svarīgi 
konstatēt reālo situāciju Rīgas 
vēlēšanu apgabalā un ārzemēs 
dzīvojošo latviešu ietekmi tajā.

No Rīgas ievēlēto deputātu 
skaits LR Saeimā ir lielākais 
Latvijā – respektīvi 30 deputātu. 
Ie   priekšējās – 11. Saeimas vēlē-
šanās 282 337 vēlētaji nodeva 
savas balsis Rīgā, no tām 14 095- 
mazāk nekā 5% - bija no ārzemēs 
dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem. 
Vēlēšanās tika iesniegti 14 sa -
raksti, no kuŗiem tikai piecas 
partijas pārsniedza 5% barjēru. 
Pārējo, Saeimā neiekļuvušo par-
tiju balsis tika proporcionāli sa  -
dalītas starp uzvarējušām partijām 
nodotām balsīm, SC iegūstot 
pro centuāli lielāko skaitu, un 13 
deputātu mandātus Rīgā.

Šie dati liecina, ka balsis, kas 
tiek nodotas par partijām, kuŗas 
nepārsniedz 5% barjēru, ir zemē 
nomestas balsis. Nepatīkamā zi  -
ņa ir arī tā, ka ārzemju latviešu 

12. Saeimas vēlēšanas ārzemēs: Latvijas polītiskās 
dzīves imitācija vai reāla līdzdalība?

balsīm nav būtiskas ietekmes uz 
vēlēšanu rezultātiem.

Šķiet, arī tāpēc bijušajiem   
trimdiniekiem ir ļoti kritiska 
attieksme pret vēlēšanu sistēmu 
Latvijā, kas ir sastopama divdes-
mit vienā no 28 Eiropas Savie-
nības valstīm un tiek pasaulē 
atzīta par vairāk atbilstošu de -
mo kratiskas pārstāvniecības 
principiem. Ši sistēma piedāvā 
plašāku polītisko reprezentāciju 
un sāk iegūt piekritējus ASV un 
Apvienotajā Karalistē, kur paš-
valdības lēnam pārņem šo prak-
si. Taču jāsaprot, ka proporcio-
nālā vēlēšanu  sistēmā viena bals 
neizšķiŗ vēlēšanu rezultātus.

Jautājums par vēlētaju polī -
tisko atbildību ir aktuāls Latvijā 
dzīvojošiem pilsoņiem, kuŗiem 
joprojām ir tieksme balsot par 
spožām personībām un populis-
tiskiem solījumiem, nevis par 
padarītajiem darbiem. Uz 12. 
Saeimas vēlēšanām partijas ir 
iesniegušas 13 sarakstus, no ku -
ŗiem četrām, iespējams, piecām 
partijām ir izredzes nonākt 
Saeimā. Pieaugot partiju reklā-
mas intensitātei, sāk parādīties 
vēlētāju āža kāja ar vienmēr tik 
neizprotamo reitinga kāpumu 
Aivaram Lenbergam un Nilam 

Ušakovam kā populārākajiem 
no ministru prezidenta amata 
kandidātiem. Lai arī noslēgusi 
odiozu līgumu ar Putina partiju, 
Saskaņa nekaunīgi min uz Vie-
notības papēžiem populāritātes 
ziņā, un izskatās, ka Ingunas 
Sudrabas partija No sirds Latvijai 
ar prasmīgu reklāmu, kas tiek 
financēta no nezināmiem avo -
tiem un ir saistīta ar Latvijai 
naidīgām personām, varētu iz -  
r auties virs 5% barjēras. Vēsture 
liecina, ka brīnumus var sagādāt 
arī tie 30% vēlētāju, kuŗi savu 
izvēli vēl nav izdarījuši.

Visi šie fakti satrauc, jo draudi 
Latvijas valsts un tautas drošī -  
bai pieaug proporcionāli Putina 
varaskārei un Rietumu valstu 
mazdūšībai.  Latvijas ļaudīm ne  -
kas nav tik svarīgs kā atņemt 
uz   varu Saskņai un nodrošināt 
tādu valdību, kas cīnīsies par 
latviskas Valsts brīvības nodro-
sināšanu un tautas izaugsmi.

Vēlēšanas Rīgā nepārprotami iz -
šķirs Latvijā dzīvojošie pilsoņi, kuŗi, 
cerams, nedosies uz mežu sē   ņot,  
bet no latviskajiem nova diem brauks 
uz Rīgu, lai nodotu savas balsis par 
pašreizējās koalicijas partijām – 
Vienotību, Nacionālo apvienību un 
Zaļo un Zemnieku savienību.

Nebalsot par sīkpartijām ir 
pašsaprotami. Tomēr Valsts pre-
zidentam, Latvijas inteliģences 
pārstāvjiem un arī sabiedrībai 
uzticamām personām vajadzētu 
aicināt tās nacionāli noskaņotās 
partijas, kuŗām nav cerību iekļūt 
Saeimā, pirms vēlēšanām mudi-
nāt savus atbalstītājus balsot par 
kādu no koalicijas partijām. Pār-
varot savas antipatijas, ambīcijas 
un iegribas, šīs partijas ar savu 
rīcību paceltu Latvijas polītiskās 
kultūras latiņu augstāk.

Tīmeklī ir iespejams izlasīt 
apjomīgus pētījumus par valstu  
tendenci piesķirt dubultpilso-
nību un vēlēšanu tiesības ārze-
mēs dzīvojosiem pilsoņiem. 

Taču domas dalās – ko darīt ar 
tiem pielsoņiem, kuŗi ir uz pa  - 
  lik šanu ārzemēs un nedomā 
atgrie zties mājās, jo varas leģiti-
mitāte balstās uz pilsoņu spēju 
uzņemties atbildību par ievēlē-
tiem tautas pārstāvjiem. Katrā 
ziņā šī ir tema, par kuŗu Latvijā 
un tās diasporā ir nepieciešamas 
plašākas debates un pētījumi.

Manuprāt, izmantot vai neiz-
mantot vēlēšanu tiesības ārze-
mēs ir morāla rakstura nostādne, 
kas liek katram no mums uzdot 
sev vairākus jautājumus. Vai mēs 

adekvāti izprotam polītiskos pro-
cesus Latvijā, lai racionāli un 
pamatoti izdarītu savu izvēli 12. 
Saeimas vēlēšanās? Vai tikai mēs 
nebalsojam aiz emocionālas 
inerces?

Neizjūtot pirmsvēlēšanu gai - 
s otni, ko raksturo reklāmas, de -
ba  tes un tikšanās ar deputātu 
amata kandidātiem, kādas ir mū -
su ie   spējās dienu dienā, darba 
gaitā vai draugu lokā apspriest 
kam paņu līkločus? Un kā uzņem-
si mies atbildību par ievēlēto de  -
putātu un valdības darbu? Viens 
ir uzturēties ārzemēs vēlēšanu 
dienā darba komandējuma, mā  -
cību vai tūrisma nolūkos, bet 
kaut kas pavisam cits ir būt sve- 
š as valsts pastāvīgam iedzīvotā-
jam, kuŗa saskarsme ar Latvijas 
polītiskajiem procesiem notiek 
vienreiz četros gados.

Ir vērts padomāt, vai tagad, 
kad kaŗš ir atgriezies Eiropā un 
Latvija stāv daudzu draudu un 
izaicinājumu priekšā, ārzemēs 
dzīvojošo latviešu intensīva po -
lītiskā aktīvitāte mītnes zemju 
sabiedrībā nenesīs lielākus aug-
ļus Latvijas interesēm nekā Lat-
vijas polītiskās dzīves imitācija 
12. Saeimas vēlēšanās. Būsim at -
bildīgi vēlētāji.

SALLIJA
BENFELDE

VAIRA PAEGLE
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„Jūs uzvedaties nekorrekti!” - 
tā dusmīgi čukst kāds sevišķi sa -
šutis uzraugs Kimu mauzolejā 
Phenjanā. “Traki! Kā es esmu no -
 grēkojies? Es taču klanījos!”  at -
bildu. „Ar to nepietiek. Rokas 
ne   drīkst turēt saliktas aiz mugu-
ras.  Rokām jābūt vai nu pie sā -
niem, vai priekšā saliktām, kā 
lūgšanā.” Es sāku drebēt. Tūdaļ 
vedīs uz cietumu! Redzu, ka       
ma  na „valdības”  pavadone, arī 
vār  dā Kima, kas klanās man 
blakus, sarkst no kauna. Par 
manu rupjo pārkāpumu viņai 
būs nepatikšanas. Tā viņi Zie -
meļ korejā (ZK) apietas ar visiem, 
kas, viņuprāt, neizrāda pietie-
kami lielu cieņu brutālo vadoņu 
mirstīgām atliekām.

Ticiet vai neticiet, tas viss noti-
ka pirms pāris mēnešiem mūsu 
pašu planētas valstī. Uz šo sir-
reālo mauzoleja vizīti sāku gata-
voties jau mūsu tūres sākuma 
punktā, Pekinā. Tur vietējais tū  -
res grupas pārstāvis brīdināja,  
ka mauzoleja apmeklēšana būšot 
šīs tūres aizraujošākais brīdis. 
Tam esot speciāli jāsagatavojas. 
Prastās tūrista bikses nederēšot. 
Būšot arī vajadzīga kaklasaite. 
Šlipse? Glaunas bikses? Tādas 
gan nebiju paņēmis līdzi. Ne uz 
kādām pieņemšanām pie valdī-
bas nebiju domājis iet. Tad iz -
lēmu, ka vajadzīgs kompromiss. 
Par diviem eiro turpat uz vietas 
nopirku pavisam gaŗlaicīgu, kon-
servātīvu šlipsi. Bet jaunas biks es 
atteicos pirkt. Kas būs, tas būs. 

Apmeklēšanas dienā Phenjanā 
pavadone Kima mani noskata 
no galvas līdz kājām. Sakārto 
ma  nu šlipsi. Prasa, vai tās esot 
manas vienīgās bikses. Jā! Sorry! 
Nu nekas, varbūt tikšot iekšā ar 
tām pašām.

Aizbraucam uz milzīgo mau-
zoleju. Nu tad sākās viss īsti sir-
reālais. Mauzolejā apglabāti divi 
Kimi: Kim Il-sungs, ZK diktātors 
no 1948. līdz  1994. gadam un 
viņa dēls, arī diktātors, bet gal-
venokārt konjaka un sieviešu 
cie nītājs, Kim Jong-ils (no 1994. 
līdz 2011. gadam).

Jau ārpusē var just, ka pie -
dzīvojums būs neparasts. Mau-
zolejs ir milzu ēka, kas izskatās 
pēc lidostas. Priekšā, pašā centrā, 
prominenti ievietotas lielas abu 
vadoņu fotografijas. Taisnību sa -
kot, vārds „neparasts” īsti ne   der. 
Mauzolejs ir grandiozs, negau-
mīgs, pārspīlēts objekts. Salīdzi-
nājumā Ļeniņa mauzolejs Mas -
ka vas Sarkanā laukumā ir špic-
kaste. Žēl, ka iekšā nevar foto-
grafēt. Tāpēc komplicētais ap -
ska tes process jāapraksta, lai la -
sītājs šo ārprātu kaut cik izjustu...

Sērotājiem vispirms jāiztur 
dro šības pārbaude, tāpat kā li  d-
ostā. Viss, kas līdzi, jāatstāj gar -
derobē. Tad vairāki kilometri jā -
pavada uz lēna slīdceļa, atkal kā 
lidostā, bet stipri lēnāka. Pie 
sienām simtiem Kimu fotogra-
fiju. Laiku kavē sērīgs maršs. 
Izklausās pēc latviešu “Šie kauli, 
šī miesa”. 

Tad sērotāji tiek aptīrīti auto-
matiskās kurpju un drēbju tī  -
rīšanas mašīnās (kurpēm sava 
un drēbēm sava). Drēbju mašīnā 

Ja nevēlies klanīties, nebrauc uz Ziemeļkoreju
 Jāņa Boļa ceļojums murgu pasaulē

*Jānis Bolis - advokāts, lektors, 
rakstnieks un ceļotājs, LR Goda 
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neganti pūš auksts gaiss, lai no  -
vērstu putekļus. Domāju, nu būs 
iesnas. Kurpju mašīnas birstes 
griežas kā trakas. Rodas bailes, 
ka saplēsīs. Citu kurpju līdzi man 
nav.

Ja pēc visa tā cilvēks vēl ir 
dzīvs, var baudīt formālo  sēro  ša-
nu. Sērošana sākās Raudu zālē 
(Hall of Lamentations), kuŗā pa 
skaļruni angļu valodā drūma 
balss stāsta, cik ļoti korejieši (ne -
 kad - ziemeļkorejieši) cieš par 
abu vadoņu nāvi, cik satriekti 
viņi jūtas bez vadoņu gudrā 
padoma. 

Kad šis sērīgais stāsts ir no  -
klausīts, jāpāriet uz pirmo ofi -
ciālo Sērošanas zāli,  kuŗā atrodas 
Il-sunga mirstīgās atliekas. Tur 
sanāca tā mana klanīšanās prob-
lēma. Resnītis ievietots stikla zār-
kā un vareni sapucēts. Izskatās, 
ka varētu būt aizmidzis. Tur jā  -
klanās trīs reizes: pie kājām un 
abās pusēs. Stāvot aiz galvas, kla  -
nīties nedrīkst, jo tik svētai būtnei 
virs galvas klanīties būtu apvai-
nojoši. Visapkārt stāv ar  mijas 
virs nieku goda sardzes un civīl-
drēbēs ģērbušies vīri, kas uzma -
na tādus grēciniekus kā mani.

Tad jāpāriet uz otro oficiālo Sē  -
rošanas zāli ciemos pie Jong-ila. 
Viss iekārtots tieši tāpat kā pie 
Il-sunga, tikai dēla sejas panti ir 
mazliet citādi. Arī klanīšanās pro-
cess un apsardze tieši tāda pati.

Ja lasītājs domā, ka tagad sē -
rošanas process būs cauri, viņš 
maldās. Vēl pat neesam pusceļā. 
Mēs pārejam uz citām telpām, 
kur vizuāli raksturota abu va -
doņu dzīve. Apskatām medāļus 
un godinājumus, ko abi vadoņi 
saņēmuši no visas pasaules; ap -
skatām viņu privātos vilcienu va -
gonus, viņu jachtas, limuzīnus. 

Kādā telpā pie sienas pasaules 
karte, kur žilbinošas gaismas rā -
da zemes, kuŗas vadoņi apcie-
mo juši. Skatos, ka Latvijā viņi 
nav bijuši. Prasu gīdei - kā tad tā? 
Viņa pavisam nopietni atbild,  
ka, protams, visur jau nevarot 
aizbraukt, bet pēc kartē parā-
dītiem maršrutiem varot kon- 
sta tēt, ka Latvijai viņi esot kād -
reiz lidojuši pāri. Tādai mazai 
valstij kā Latvijai ar to pietiekot, 
un ar to latvieši varot lepoties.

Sērošanas process ilga turpat 
divas stundas. Braucot atpakaļ 
uz viesnīcu tūristu busiņā, klu-
sībā domāju: kā gan es varēju 
kla nīties pie iebalzamētiem lī  -
ķiem, kuŗi, kamēr vēl elpoja,   
līdz ar Staļinu nu Hitleru tika uz -
 skatīti par pasaules ļaunākajiem 
diktātoriem?! Klanījos tāpēc, ka 
baidījos no iespējamām sekām, 
ja neklanīšos. Arests? Cietums? 
Bet, taisnību sakot, tanī brīdī par 
konsekvencēm nedomāju. Tas 
process bija tik pārsteidzošs, sir-
reāls un negaumīgs, ka es to uz  -
skatīju par farsu un spēlēju līdzi.

Pirmais iespaids par ZK radās 
jau Pekinā, kad iekāpu viņu na -
cionālā Air Koryo lidmašīnā. Ne -
sen biju izkāpis no 13 stundu 
ga   ŗa United Airlines lidojuma, 
kuŗā kabīnes apkalpe sastāvēja 
no nopietnām dāmām jau labi 
gados; nu, vecmāmiņām unifor-
mās. Tas, ka vecmāmiņas un pa 
laikam arī vectēvi šinīs dienās 
strādā ASV lidmašīnu kabīņu 
apkalpē, nav nekāds brīnums. 
Tāpēc biju patīkami pārsteigts, 
ka mani sveicināja jaunas, iz -
skatīgas, sevišķi eleganti tērptas 
meitenes, kas gluži labi runāja 
angliski. Ilgu laiku nebiju tādu 

prieku piedzīvojis. Tūdaļ sirds 
sāka ātrāk pukstēt. Vai esmu 
iekāpis pareizā lidmašīnā? Vai 
viss, ko biju lasījis par briesmīgo 
ZK, būs bijusi tikai propaganda? 

Tad, pirms lidmašīna pacēlās, 
viena no šīm smaidīgām, elegan-
ti tērptām meitenēm man pie -
dāvāja ZK avīzi angļu valodā The 
Pyongyang Times. Tur, starp citu, 
izlasīju:

The US and south Korean aut ho-
rities are accusing the DPRK of 
conducting rocket firing drills 
and building up nuclear deter-
rent and clamouring for UN 
sanctions.

This is a premeditated and 
wilful act of provocation desig-
ned to drive the situation of the 
Korean peninsula to the brink   
of war.

The prevailng grave situation 
compels the DPRK to be more 
determined to further strengh-
ten the nuclear deterrent, trea-
sure sword of the nation.

Tātad - laikam tomēr biju ie -
kāpis pareizā lidmašīnā.

Ar laiku kļuva skaidrs, ka  
mauzoleja apskate noteikti būs 
tūres kalngals. Salīdzinājumā ar 
to gandrīz viss pārējais likās tīri 

gaŗlaicīgs. Ceļojuma fokuss bija 
veltīts galvaspilsētai Phenjanai, 
kur gīde Kima mūs vadāja no 
viena varas objekta uz citu. Visa 
Phenjana liekas kā tāda Potjom-
kina sādža - domāta galvenokārt 
ārpasaules viesu  apskatei. Redzē-
jām desmitiem memoriālu, sta-
tuju, torņu, obelisku, celtņu, kas 
visi bez izņēmuma cildina mi -
rušos diktātorus Il-sungu un 
Jong-ilu. Redzējām simtiem, var-
būt pat tūkstošiem vadoņu foto-
grafiju visās malās un visās iespē-
jamās vietās, izņemot publiskās 
tualetes. Duŗas acīs, ka visi šie 
objekti  ir veidoti līdzīgā stilā: 
pārspīlēti lieli, vai tās būtu foto-
grafijas, celtnes vai statujas. Par 
visu to taču izdots milzīgs ka -
pitāls. Tanī pašā laikā miljoni 
cilvēku mirst badā. Tūres mar š-
ruts bija ar nodomu sastādīts      
tā, ka tūrists redz tikai to, ko val-
dība vēlas rādīt. Par īsto dzīvi ZK 
tūristam iespaids nerodas. Par to 
var spriest tikai pēc izbēgušo 
disidentu nostāstiem. 

Protams, pie katra varas ob -
jekta gīde Kima vēlējās redzēt 
attiecīgu respektu, praktiski ru -
nājot, klanīšanos. Labi zinot, ka 
mūs tas pārāk nevaldzina, Kima 
lietoja gudru psīcholoģisku tak-
tiku. Ja mēs nerādīšot pietieka-
mu respektu, tas atsaukšoties ne -
vis uz mums, bet gan uz viņu, tas 
atstāšot iespaidu, ka viņa nav 
mūs pareizi izglītojusi. Tā kā 
Kima bija ļoti simpatiska dāma, 
mēs arī respektu tēlojām, daži 
vairāk, citi mazāk. Pietika, ja ob -
jektu skata nopietni, bez smiek-
liem, rokas gar  sāniem. Vairākos 
gadījumos Kima pat atrada par 
vajadzīgu nolikt puķes.

Katrā ziņā sēru un respekta 
netrūka, jo pie katra objekta sē  -
rotāji pārsvarā bija vietējie. Visi 
kā viens klanījās un kā vēl kla -
nījās. Daži pat raudāja. Ziemeļ-
korejā ir tradicija, ka kāzu dienā 
jaunais pāris kopā ar kāzinie-
kiem dodas pie viena šāda svēta 
objekta, lai noliktu puķes, kla-
nītos un raudātu. 

Pie Kimu mauzoleja

Kimu statujas visās malās

Ziemeļkorejas komūnistu par ti -
jas simbols – sirpis, āmurs, spalva

(Turpinājums sekos)
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“Ātrāk, ātrāk,” skanēja pavēles 
krievu valodā karstā šī gada 
augusta rītā Bikstu stacijā, bērnu 
raudas un kliedzienus apslāpēja 
automašīnu troksnis. Te turpi nā-
jās vērienīgās latviešu vēsturis -
kās spēlfilmas “Melānijas chro-
nika” filmēšana. Divsimt Latvijas 
cilvēki, bērni, sievietes, dažādu 
paaudžu ļaudis, piedalījās 1941. 
gada 14. jūnija izsūtījuma ainas 
filmēšanā, starp viņiem arī cil -
vēki, kuŗi paši vai kuŗu vecāki un 
tuvinieki tikuši deportēti uz Si -
biriju. Bikstu, Dobeles, Tērvetes 
un tuvākās apkārtnes cilvēki fil-
mēšanas vajadzībām paši bija 
meklējuši 30. un 40. gadu ap  ģēr-
bus un kofeŗus. Uz sliedēm no -
vietotie lopu vagoni bija kā dzīva 
zīme, kas ļāva iztēloties notiku-
mus, kuŗi Latvijā norisēja pirms 
70 gadiem.

Pirms diviem gadiem Latvijā 
sāka uzņemt režisora Viestura 
Kairiša iecerēta visnotaļ apjomī-
go filmu “Melānijas chronika”, 
kas tiek veidota pēc žurnālistes 
un juristes Melānijas Vanagas Si -
birijas izsūtījumā rakstītajām at -
miņām, kuŗas pēc daudzu gadu 
manuskripta slēpšanas pirmo 
reizi grāmatā iznāca tikai 1991. 
gadā un uzreiz kļuva par latviešu 
literātūras zelta fondu. Tā bija 
grāmata, kuŗā aprakstīts vairāku 
paaudžu latviešu sieviešu un 
viņu bērnu liktenis 16 gadu ga  -
ŗumā pēc 1941. gada 14. jūnija 
masu deportācijām, kad vairāki 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, no -
dalot sievietes ar bērniem no vi -
ņu vīriem un tētiem, tika izvesti 
uz Sibiriju, starp viņiem arī Me -
lānija Vanaga un viņas dēls Alnis. 
Daudzi no šiem cilvēkiem neat-
griezās, daudziem liktenis tika 
salauzts uz visu mūžu, un Sibi   -
rijā pieredzētās šausmas ietek-
mēja un joprojām ietekmē arī 
nākamo paaudžu atmiņas. Filma 
iecerēta kā stāsts par pasauli, kas 
Latvijas okupācijas rezultātā sa -
brūk, kad brutāli tiek pārrauts 
un mainīts tās paaudzes dzīves-
ceļš, kuŗa izaugusi un skolojusies 
Latvijas brīvvalsts laikā. Starp 

Top latviešu likteņstāsts filmā 
“Melānijas chronika”

latviešiem, kas vasarā fimējās 
izsūtījuma ainās, bija arī Melā-
nijas Vanagas mazmeitas Ieva 
Vanaga un Aija Barona. “Pirmā 
diena bija tāda, ka laikam nebū -
tu bijis labi filmēties, jo acīs sa  -
ries ās asaras. Pirms tam šķita,     
ka tā ir tāda ieelpa, kas turēta vi  -
su laiku iekšā. Es izelpoju tajā 
mirk lī, kad sapratu, ka stāsts aiziet 
pasaulē,” pēc filmēšanas stāstīja 
Melānijas Vanagas mazmeita Aija.

Sākotnēji  Sibirijas ainas filmā 
bija iecerēts  uzņemt Tjuhtjech tā, 
kur norisinās Melānijas Vanagas 
grāmatā aprakstītās darbības. 
Kad filmas idejas autori meklē ja 
kopproducentus Krievijā, vi    ņiem 
nepārprotami lika saprast, ka 
paš  reizējā polītiskā situācijā fil-
mu ar šādu scēnāriju nav ie  spē-
jams tur filmēt. Pēc Melānijas Va   -
nagas izsūtījuma gadu foto gra-
fijām, kā arī apmeklējot grā matās 
atveidoto notikumu vietas Sibi  ri-
jā, filmas veidotāji uzbū vēja fil -
mē šanas ciemu Latgalē pie Krie -
vijas robežas, kā arī at  rada Sibi -
rijas ainavai līdzīgas vietas Latga-
lē un Somijā. Strā  dājot ar filmas 
scēnāriju, iedzi  ļinoties Melānijas 
Vanagas darbā “Veļupes krastā”, 
atklājās, ka uz tiem pašiem Sibi-
rijas ciemiem kopā ar latviešiem 
bijuši izsūtīti arī Karēlijas somi 
un Volgas vā  cieši. Filmas stāsts 
ieinteresējis arī Somijas koppro-
ducentus Hel sinkos un, ar So  mi-
jas Filmu fon da un Somijas te  -
levīzijas finan cējuma palīdzību, 
iespējams ne  lielu daļu filmas uz -
ņemt Karē lijā, kuŗas dabas ainava 
ir līdzīgas Sibirijai.

Filmas režisors Viesturs Kairišs 
ir vairāku spēlfilmu un doku-
mentālo filmu autors, vairāku 
Lat vijas Nacionālās operas iestu-
dējumu režisors, pēdējos gados 
strādājis arī Berlīnē, Ķelnē un 
Darmštatē. “Tā ir filma, kas jā -
uzņem tieši šobrīd, kamēr dzīvi 
vēl ir šo notikumu aculiecinieki, 
kuŗi visu mūžu dzīvojuši ar šo 
traģisko dzīves pieredzi, tā arī 
nepieredzot savu atmiņu aplie-
cinājumu ne kino, ne arī literā-
tūrā. Latviešu spēlfilmās, latvie -

šu kino šie notikumi vēl nekad 
nav aplūkoti ārpus ideoloģiskas 
nostādnes. Man svarīgs ir tieši 
Melānijas dzīvesstāsts, kas rāda, 
ka svarīgākais ir palikt cilvē -     
kam jebkuŗos apstākļos,” stāsta 
Vie  sturs Kairišs.

Galvenajai lomai izvēlēta švei -
ciešu aktrise Sabīne Timoteo,   
kas ir Eiropā pazīstama aktrise. 
Pārsteidzoša ir viņas līdzība ar 
Melānijas Vanagas izsūtījuma 
ga   du fotografijām. Pēc tam, kad 
ir nofilmēta liela daļa filmas, 
aktrise stāsta: “Tas, ko es jūtu, – 
latvieši, kuŗi piedalās šajā pro-
jektā, jau no paša sākuma ir ļoti 
dziļi tajā iesaistījušies. Viņiem 
tas nav tikai stāsts, viņiem ir ļoti 
svarīgi runāt par šo notikumu, 
stāstīt par to. Es jūtos tā, it kā šī 
vēlēšanās mani nestu, stiprinātu 
mani. Man nav jātēlo sava varo-
ne, es esmu kopā ar šiem cilvē-
kiem, un tā ir ļoti spēcīga ener-
ģija.” Aktrise Sabīne Timoteo 
speciāli filmai mācās latviešu 
valodu. Filmas dialogus viņai 
izdodas norunāt tādā latviešu 

valodā, ka nezinātājs nepateiktu, 
ka tā nav viņas dzimtā valoda. 
Melānijas Vanagas dēlu filmā 
atveido skolnieks no Ludzas Ed  -
vīns Mekšs, viņš mācās Ludzā. 
Filmas veidotāji Edvīnu Melā ni-
jas dēla lomai noskatīja, meklē jot 
masu skatu dalībniekus filmēša-
nai Latgalē. Edvīns nekad pirms 
tam nav filmējies kino un filmas 
veidotājiem atzinies, ka viņš arī 
gribētu, lai viņa māte būtu kā 
Melānija.

Filmas uzņemšanu atbalsta Na -
 cionālais kino centrs un Valsts 
kultūrkapitāla fonds, šāda mēro - 
ga filmu iespējams uzņemt ti  -   
kai ar daudzu cilvēku sniegto 
atbalstu. Filmēšanas grupai palī-
dzējuši gan bijušie represētie, gan 
Latvijas uzņēmēji, cilvēki zie - 
  do juši līdzekļus, palīdzējuši ar  
tran sportu, pārtiku grupas ēdi -
nāšanai, arī filmas rekvizītiem un 
autentisku 30. un 40. gadu lietu 
vākšanu. Tas viss ļāvis šo divu 
ga   du laikā uzņemt filmas lielāko 
daļu. “Gatavojoties filmēšanai, 
mēs meklējām autentisku 30. ga -
 du apģērbu, kofeŗus un ceļaso -
mas. Es savās vecvecāku mājās 
atradu gan koferi, ar ko mani 
vec vecāki tika deportēti, un 30. 
gados Rīgā Lapiņa drēbnīcā šū -
dinātu mēteli, kas piederējis ma -
nam vecvectēvam, kuŗu 1949. 
gadā deportēja uz Sibiriju. 1953. 
gadā vēl pirms Staļina nāves viņš 
tur arī nomira. Kad filmas de -
portācijas ainas filmēšanā ie   - 
rau dzīju, ka šis mētelis uzģērbts 
ak  tierim, kuŗš spēlē Melānijas 
vīru, bija tāda dīvaina sajūta. 
Skaidrs, ka šī filma ir kaut kas 
ļoti personisks daudziem, kuŗi  
to veido, jo tā ir traģēdija, kas 
skārusi vai katru latviešu ģimeni. 
Mēs ceram, ka filma aizies pa  -
saulē un būs būtiska liecības par 
Latvijas tautas likteņiem pēc 
Otrā pasaules kaŗa, kad Latvijas 
okupācija iznīcinaja daudzas pa  -
audzes un izpostīja daudzu cil-
vēku dzīvi, kas tikko bija sāku- 
s ies”, stāsta filmas producents 
Gints Grūbe.

Filmā piedalās daudzi izcili 
Latvijas kino un teātŗa aktieŗi: 

Astrīda Kairiša, Lilita Ozoliņa, 
Guna Zariņa, Baiba Broka, Jana 
Čivžele, Maija Doveika, Ivars 
Krasts, Ģirts Krūmiņš. Šobrīd ir 
nofilmētai filmas vasaras, pa  -
vasaŗa un rudens epziodi, pali-
kušas vēl desmit filmēšanas    
dienas ziemā, tāpēc filmas vei-
do tāji šobrīd uzrunā cilvēkus, 
kuŗi būtu gatavi palīdzēt šai 
Latvijas vēsturei un nākama-
jām paau  dzēm nozīmīgajai 
film ai tapt.   Arī laikraksti Laiks 
un Brīvā Latvija piekrituši sniegt 
filmai informātīvu atbalstu un 
stāstīt saviem lasītājiem par fil-
mas tapšanu.

“Mums ir ļoti svarīgi filmēša -
nu pabeigt nākamajā janvārī un 
februārī. Filmu sākām uzņemt 
pirms diviem gadiem, un, tā kā 
viens no filmas galvenā varoņa 
Aleksandra atveidotājiem ir 
pus  audzis, kas strauji aug, fil-
mas stā sta labad, arī nepietie-
kot fin  ancēm, mēs nedrīkstam 
filmē šanu atlikt. Ja mums iz -
dosies rast trūkstošos līdzekļus 
ziemas epizodu filmēšanai, tad 
jau nākamā gada 18. novembrī 
filma varētu nonākt uz ekrā n-
iem Latvijā un pasaulē. Tāpēc 
uzrunājam ikvie  nu, kuŗš ir iein-
teresēts šī Latvijas vēsturei bū  -
tiskā stāsta ekrāni  zā cijā,” stāsta 
filmas producente Inese Boka 
Grūbe. Filmas radītāji izveido-
juši stāstu par filmas uz  ņemša -
nu sociālo mediju portālā www.
facebook.com ar šķirkli “Me    lā-
nijas hronika”, kur redza mās fo -
tografijas no filmas uz  ņem šanas 
sniedz neticami reā  listisku šo tra-
ģis ko vēstures lap  pušu rekons t -
ruk ciju.  Interesenti filmas mājas-
lapā tīmeklī www.melanijashron-
ika.lv var iepazī ties ar filmas scē-
nārija izklāstu, filmas veidotājiem, 
kā arī ziedot filmas pabeigšanai.

Ziedot filmai var, izmanto -        
jot fil mas mājaslapu www.me -
lani jas  hronika.lv vai pārskaitot 
uz “Mist  rus Media, reģ. Nr. 
LV 4000 3475119 kontu A/S 
Swed  bank Konta Nr. LV58  HA -
BA0551019826355 ar norādi 
“Melānijas hronikai”, bankas 
kods BIC/SWIFT: HABALV22

LIGITA KOVTUNA

“Melānijas chronikas” uzņemšanas starpbrīdī. Stāv no labās: Melānijas Vanagas mazmeita Aija 
Barona, režisors Viesturs Kairišs, Sabīne Timoteo, mazmeita Ieva Vanaga un rakstnieces mazmaz-
bērni // Publicitātes foto

Skats no filmas. Melānija (Sabīne Timoteo) un Aleksandrs (Edvīns Mekšs)  // Publicitātes foto



LAIKS 2014. ga da 27. septembris – 3. oktobris16

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 35) atrisinājums
Līmeniski. 1. Kolka. 4. 

Paralēlisms. 9. Raibaļas. 
10. Upenes. 12. Ļoti. 13. Pagasts. 
14. Rifs. 17. Alegorisks. 18. Valsis. 
21. Parks. 22. Tases. 26. Slokas. 
27. Leduskalni. 29. Atis. 30. Kar-
kass. 31. Osis. 34. Otrmal. 35. 
Antidoti. 36. Ieskandināt. 37. 
Ausis. 

Stateniski. 1. Karaļvalsts. 2. 
Laisties. 3. Aras. 4. Plakaniski. 5. 
Lipsts. 6. Līne. 7. Saspiest. 8. 
Stops. 11. Marka. 15. Rotaļas. 16. 
Pateikt. 19. Saspiesties. 20. Sa  -
mul sināt. 23. Poligons. 24. Veikt. 
25. Plūstošs. 28. Pagaid! 29. Alibi. 
32. Irma. 33. Ciba.                

Līmeniski.  4. Neliels ūdenskri-
tums. 5. Auduma krāsošanas pa -
ņēmiens. 7. Dārgakmens. 10. Ita -
liešu fiziķis (1745-1827). 11. Dau -
gavas pieteka. 12. Skaņdarbi de  -
viņiem instrumentiem vai devi -
ņām balsīm. 13. Tenisā – sitiens 
virs galvas no kreisās puses. 16. 
Latviešu aktrise (saņēmusi B. 
Rūmnieces balvu 1969. g.). 19. 
Līliju dzimtas sukulents. 22. Švei-
cara formas tērps. 23. Tāds, kas 
attiecas uz seno grieķu vai seno 
romiešu sabiedrisko iekārtu, 
māks lu, kultūru. 24. Metalla taure 

skaņas pastiprināšanai. 25. Lat vie-
šu rakstniece (1922-2013). 26. 
Viens no brāļiem Kaudzītēm. 28. 
Suņu šķirne. 30. Latviešu aktrise 
(L. Bērziņas balva 1987. g.). 35. 
Pilsēta Ilūkstes novadā. 37. Debess 
ķermenis. 38. Apdzīvota vieta 
Kul dīgas novadā. 39. Augi, kas 
ieviesti un tiek audzēti zemēs, 
kuŗu klimats krasi atšķiŗas no to 
dzimtenes klimata. 40. ASV pa  -
valsts. 41. Kādai darba nozarei sa -
gatavoti darbinieki. 

Stateniski.  1. Kaklasaite. 2. 
Aba  vas pieteka. 3. Galvotājs. 5. 

Algebras izteiksmes. 6. 
Spiediena mērvienība. 8. 
Mūžzaļi skuju koki vai 
krūmi. 9. Akustiska signāl-
ierīce. 14. Italiešu kom-
ponists, vijolnieks (1678-
1741). 15. Debespuse. 17. 
Metamais ierocis. 18. 
Resns. 20. Sens strinkšķi-
nāmais stīgu mūzikas in  -
struments. 21. Gaŗuma 
mēr vienības angļu mēru 
sistēmā. 27. Organisma 
spē ja uztvert un analizēt 
ārējās vides mechaniskos  
kairinājumus. 29. Izturīga, 
neatlaidīga. 31. Pasaules 
daļa. 32. Burvis, pūšļotājs 
ziemeļu tautām. 33. Gan 
viena, gan otra no divām 
ie spējamām. 34. Spožākā 
zvaigzne Liras zvaigznājā. 
36. Elektriskās strāvas avo-
ta pozitīvais pols. 

Bauskā norisinājās 1. Latvijas tūrisma informācijas tirgus, ko 
rīkoja Bauskas Tūrisma informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar Lat-
vijas tūrisma informācijas organizāciju asociāciju LATTŪRINFO. 
Tirgus mērķis bija populārizēt Latvijas reģionu un novadu tūrisma 
piedāvājumu, un tajā piedalījās pārstāvji  no visiem Latvijas reģio-
niem. Apmeklētājiem tika piedāvāti tūrisma ceļveži, kartes un tūris -
ma maršruti.

Pļaviņu novada Sociālās aprūpes centrs „Pļaviņas” saņēmis 
humāno palīdzību no Vācijas veco ļaužu pansionāta „Phonik” – 13 
funkcionālo gultu, barojamos galdiņus, gultas veļu un televīzorus.  
Tas viss uzlabos ne tikai iemītnieku dzīvi, bet arī darbinieku ikdie -      
nu. Vācijas pārvadātāju uzņēmuma autovadītāji, kuŗi šo sūtījumu 
atgādāja uz Latviju, mājup devās ar pļaviniešu sveicieniem sadarbības 
partneŗiem Vācijā – ar „Liepkalnu” cepto gardo maizi, ar novada sim-
boliku rotātiem suvenīriem  un fotoalbumu par Pļaviņām, kuŗā re -
dzams arī sociālās aprūpes centrs.

Jaunjelgavas novada Sunākstes vilnas nams Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā notikušajās Novadu dienās pārstāvēja Sēlijas reģionu. Uz  -
ņēmumā nodarbojas ar vilnas pārstrādi un labprāt uzņem eks kur -
santus. Vilnas nama īpašnieks ir Ints Baškevics, bet radošajā procesā 
piedalās visa ģimene. Visu pārstrādāto vilnu lielākoties pārdod SIA 
„Limbažu tīne”, kur top tautastērpu audumi, segas, plecu lakati un citi 
latviski vilnas  izstrādājumi.

Krāslavā, grāfu Plāteru pils bijušajā grāfa Plātera pārvaldnie -      
ka mājā, durvis vēris Starptautisks Kulinārā mantojuma centrs. Tā 
izveide notikusi ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta financiālu (438 1895 eiro) atbalstu. 
Centrā var nopirkt suvenīrus un vietējo produkciju, ko piedāvā 
Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi, gūt informāciju par 
Krāslavas novadu, Latgali un par citu Latvijas reģionu tūrisma pa -
kalpojumiem, kā arī par Aukštaitijas (Lietuva) un Vitebskas reģiona 
(Baltkrievija) tūrisma objektiem  un Eiropas kulinārā mantojuma 
tīkla uzņēmumiem.

Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures mūzejā, Vēstures mirkļu pie -
turā 150 gadu atcerē godināja  garīdznieku, polītiķi, rakstnieku, folk-
loristu, cilvēku, kas palika uzticīgs saviem ideāliem, – Franci Trasunu. 
20. gs.sākumā viņš izdeva arī Daugavas katoļu kalendāru.  Tautai 
aizgājēju izvadot uz Rēzeknes Miera ielas Brāļu kapiem, Valsts prezi-
dents Jānis Čakste pateica tik populāro frazi: „Francis Trasuns ielika 
mūsu Latvijas ģerbonī trešo zvaigzni – Latgali.” Rēzeknē viņam ir 
veltīts piemineklis – skulptūru grupa „Visa valsts” apstādījumos  pie   
J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas, ko atklāja 2009. gadā. 

Rēzeknē no 19. līdz 21. septembrim notika nometne „Jauniešu 
Etno dienas 2014”. Nometni rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu un Tautas mūzikantu bied -
rību. Financiālu atbalstu sniedza Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 
projekta „„Mediju radošā studija” darbības atbalsta programmas līdz-
dalībai kultūrpolītikas jomā” ietvaros. Jaunieši apguva kollektīvās 
mūzicēšanas prasmes, tieši Latgalei raksturīgu dažādu mūzikas in   -
strumentu spēli, kā arī dejas improvizāciju. Nobeigumā notika  kon-
certs Rēzeknes augstskolas zālē. 

Daugavpilī pirmo reizi viesojās starptautiskās organizācijas JCI 
2014 gada prezidents Šains Baškarans (Shine Bhaskaran). Viesis 
pastāstīja par JCI organizāciju, kuŗas misija ir palīdzēt jauniešiem 
veidot  karjēru un talantīgākos mācīt  par līdeŗiem. Pēc tikšanās 
pilsētas domē  parakstīta vienošanās ar JCI  par savstarpēju sadarbību 
un informācijas apmaiņu, lai sekmētu uzņēmējdarbību un sociālo 
aktīvitāti Latgalē.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Kaut es būtu mātes vārdus
Caur zemīti dzirdējusi...

Viesnīcā Grand Palace Hotel, 
Vecrīgā, 3. septembrī Latvijas 
Au   džuģimeņu biedrība (LAB) 
svinēja  divdesmit gadu jubileju. 
Biedrība sniedz atbalstu ģime-
nēm, kuŗu paspārnē aug bērni, 
kas palikuši bez vecāku gādības. 

Ar uzrunām un apsveiku m iem 
viesus sveica Latvijas Repub likas 
labklājības ministrs Uldis 
Augulis, LR Valsts prezidenta pa -
 domniece Karīna Rāviņa-Vim ba, 
(prezidenta Andŗa Bēr ziņa dzī-
vesbiedre Dr. Dace Seisuma ir 
LAB patronese), ASV-Latvijas 
fonda priekšsēdis un LAB pa -
domdevēju padomes dibinātājs 
Hamids Ladjevardi un Zviedri-
jas-Latvijas sadarbības tīkla va -
dītājs Laršs Vesterlunds. Ar mū -
zi kas priekšnesumiem LAB svei-
ca dziedātāja Kristīne Šomase  
un Bēnes mākslas un mūzikas 
skolas akordeonistu ansamblis.

Biedrības vadītāja Ilze Golvere 
pateicās sanākušajiem viesiem – 
ģimeņu pārstāvjiem, atbalstī tā-
jiem, partneŗiem un draugiem. 
„Tikai ģimeniskā vidē, nevis bēr-
nunamos iespējams iegūt tur p-
mākai dzīvei nepieciešamās ie  -
maņas, prasmes un zināšanas,” 
teica Ilze. „Un galvenais – ģime-
nes siltumu un mīlestību.” 

Latvijas Audžuģimeņu biedrība 
svin divdesmito gadadienu

Uldis Augulis norādīja, ka    
LAB un Labklājības ministrija 
cenšas nodrošināt Latvijas bēr-
nus - ministrija ir apņēmusies 
panākt, lai nākamo piecu gadu 
laikā vismaz par 60% tiktu sama-
zināts bērnu skaits bērnunamos.

LAB padomdevēju padomes 
dibinātājs Hamids Ladjevardi 
uzsvēra nepieciešamību mazi -
nāt institūcionālās bērnu aprū-
pes īpatsvaru Latvijā, lai bēr - 
niem nodrošinātu pēc iespējas 
labāku aprūpi, ko spēj sniegt 
vienīgi ģimene. Viņš sacīja: “No 
8000 Latvijas bērnu, kuŗi zaudē-

juši savu vecāku aprūpi, aptu -
veni 5000 dzīvo audžuģimenēs, 
bet 1890 – bērnunamos. Diemžēl 
šobrīd  valsts piešķiŗ  tā sauktās 
institūcionālās aprūpes nodroši-
nāšanai nesamērīgi lielāku at -
balstu, proti,  viena bērna uzturē-
šanai bērnunamā valsts mēnesī 
tērē vidēji 425-1120 eiro. Savu-
kārt par aizbildņa pienākumu 
veikšanu paredzēts pabalsts 55 
eiro un 45 eiro bērna uzturēša -
nai mēnesī! Tā ir milzīga ne -
vienlīdzība, kas jākorriģē, lai ro -
sinātu ģimenes uzņemties alter-
nātīvo aprūpi.” Hamids Ladjevar-

 di aicināja klātesošos iesaistīties 
centienos veidot no bērnuna-
miem brīvu vidi, palielinot paš-
reizējo pabalstu aizbildņiem, lai 
nākamo trīs gadu laikā tas sa -
sniegtu vismaz 240 eiro mēnesī. 

Latvijas Audžuģimeņu bied-
rību dibināja 20 aizbildņu ģi -
menes 1994. gadā. Šodien bied-
rība apvieno 170 audžuvecāku 
un aizbildņu ģimenes ar 350 
bērniem no visiem Latvijas no -
vadiem. Šo  gadu gaitā izkārtoti  
daudzi lietderīgi sarīkojumi,  
ekskursijas, teātŗu, mūzeju un 
koncertu apmeklējumi, skaistas 
Lieldienu un Ziemsvētku svi-
nības, sniegta gluži praktiska pa -
līdzība, lai audžuģimeņu bēr - 
n iem netrūktu skolas piederu-
mu, laba apģērba, pārtikas, lai šie 
bērni, kuŗiem liktenis atņēmis 
pašu dārgāko –  vecākus, dzīves 
skaistāko posmu - bērnību pava-

dītu pilnvērtīgi un priecīgi. Lat-
vijas audžuģimenes ir arī  Dau-
gavas Vanagu atbalsta un rūpju 
lokā. Ilze Golvere īpaši uzsveŗ      
šīs latviešu organizācijas nesav-
tīgās rūpes. savukārt  viņa pati šo 
gadu gaitā ir  „izaugusi” par no -
pietnu, prasmīgu lielas organi-
zācijas vadītāju, apguvusi angļu 
valodu un palikusi joprojām mī -
ļa un sirsnīga mamma savam 
350 bērnu pulkam.

Ja arī jūs vēlaties audžuģime-
nēm palīdzēt, ziedojumus sūtiet 
pēc adreses: Latvijas Audžuģi-
meņu biedrība, Pērnavas iela 62, 
Rīga, LV-1009. Naudu varat ie  -
skaitīt biedrības kontā, norādot: 
Latvijas Audžuģimeņu biedrība

Reģ. nr. 40008008996
a/s Citadeles banka
Konta nr.:
LV79PARX0000233751014
IBAN: PARXLV22

LIGITA KOVTUNA

LR Labklājības ministrs Uldis Augulis dāvina lāci Ilzei Golverei
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Sietlas izrāžu organizētāji kopā ar skatuves māksliniekiem. No 
kreisās augšējā rindā: Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis, Mārtiņš Po  ters; 
pirmajā rindā: Inta Weist, Karina Tatarinova, Sarmīte Dāvidsone

Koncertā Mineapolē. Karina Tatarinova un Varis Piņķis Jēkabs Nīmanis

AIJA DREIMANE - HOLOHAN

Ar Latviešu kultūras biedrī-
bas TILTS un Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) atbalstu šī 
gada augustā un septembrī 
Amerikā un Kanadā viesojās 
Māras teātris ar izrādi “Parīze - 
Rīga - Parīze”, kuŗai sekoja tajā 
iesaistīto mākslinieku mūzi kā-
lais priekšnesums.

“Parīze - Rīga - Parīze” ir aiz-
kustinošs stāsts par māksli nie-
kiem Rūdolfu un Elvīru Piņ-
ņiem. Luga veidota no viņu 
sarakstes mūža gaŗumā. Stāsts 
aizsākas ar Rūdolfa klejoju-
miem Eiropā, līdz viņš nokļūst 
mākslas mekā Parīzē, kur iepa-
zīstas ar šarmanto latviešu mei-
teni Elvīru. Parīzes 30. gadu 
bezrūpību, romantiku un dau dz-
sološo mākslinieku karjeras 
iesākumu izjauc kaŗš. Māksli-
nieki izlemj atgriezties uz dzīvi 
Latvijā, nezinādami, ka viņus 
sagaidīs trūkums padomju lai-
kā, Rūdolfa izsūtījums, lai arī uz 
neilgu brīdi, kad Elvīra paliek 
viena ar mazo meitiņu, kāpieni 
un kritieni attiecībās ar mākslu 
un savā starpā. Tikai dziļā ve -
cumā Rūdolfam atkal lemts sa -
stapties ar Parīzi.

Izrādi lieliski papildināja at -
tēlu projekcijas iz Rūdolfa Piņ -
ņa dzīves, kā arī brīnišķīgais 
Jēkaba Nīmaņa mūzikālais pa -
vadījums, kuŗa laikā pavieso-
jāmies Parīzē, Rīgā un pat 
Turcijā. Karīnas neatvairāmais 
franču šansonu izpildījums uz -
būra Parīzes ainas mūsu mazajā 
Bostonas Trimdas draudzes zālē.

Aktieri Karīna Tatarinova un 
Varis Piņķis bija lielisks tan-
dēms un lika man noticēt māk-
slinieku lielajai mīlestībai, kā 
arī ļāva izdzīvot līdzi grūtajiem 
brīžiem, depresijām, māksli nie-
ka aicinājuma apšaubīšanai. 
Rūdolfa un Elvīras sarakste bija 
gan komiska, gan aizkustinoša 
un brīžiem gandrīz vai traģisma 
pilna. Draudzene, sēžot man 
blakus, pat pāris reižu apraudājās 
un pēc tam teica: “Vai tad tur 
nebija viss tieši kā dzīvē?!” Tas 
man arī šķiet lielākais kompli-
ments lugai un aktieŗiem, ja tā 
spēj radīt skatītājā šādas emo-
cijas un liek notiekošo attieci-
nāt uz sevi.

Vēl kāds izrādes apmeklētājs 
komentēja: “Tiešām labi aktieŗi, 
kas prot uz gandrīz tukšas 
skatuves uzburt mums stāstu, 
ko skatītājs klausās aizrautīgi!”

Jautāju Karīnai Tatarinovai 
par viņas izjūtām, iedzīvojoties 
Elvīras ādā: “No vienas puses ir 
milzīga atbildība, jo spēlēt tik 
spilgtu un emocionālu perso-
nību, abu šo mākslinieku vētrai-
nās un mīlestības pilnās attie-
cības ir sava veida uzdrīk stē ša-
nās. Mans personāžs ir reāls 
cilvēks, pat ne prototips. Saprast, 
izjust Elvīru, viņas mākslas un 
jūtu pasauli, vadoties pēc vēs-
tulēs lasītā, laikabiedru un viņas 
meitas Skillas stāstītā – tā ir aiz-
raujoša, bet arī sarežģīta mīkla.

Un uzminēt to laiku, kuŗā abi 
mākslinieki dzīvoja... Strap citu, 
man šajā reizē ļoti palīdzēja 
kostīms. Kaut tās varbūt ir tikai 
detaļas – mētelis un kleita ir 
“mierlaikos”, pirms kaŗa dari-
nāti, tāpat kā somiņa un cepu-

Atskats uz Māras teātŗa viesizrādēm
rīte, bet kurpes – pašas Elvīras!”

Šis sarīkojums izcēlās arī ar 
to, ka pēc izrādes, vakara otrajā 
daļā sekoja brīnišķīgs aktieŗu 
koncerts “Latviešu dziesmas 
latviešiem”. Pēc Karīnas teiktā, 
koncerta programma tapusi 
tieši šai viesturnejai. Mēs varam 

koncertos piedzīvoja pirmat-
skaņojumu. Un vēl viena pirmā 
reize – Varis Piņķis pie perku-
sijām! Šādi vēl nebija nācies uz 
skatuves ar viņu sastrādāties.”

Nevar nepieminēt arī lielisko 
skaņu un gaismu operātoru 
Mārtiņu Porteru, kurš, pēc Ka -

tikt uz lidmašīnu deviņos.”
Milzīgs paldies Marcim Vol-

diņam, Ģirtam Zeidenbergam 
un Andrim Padegam par lielo 
darbu, kas tiek ieguldīts, lai šādi 
pasākumi pie mums varētu 
notikt!

Aktieŗi ir arī no sirds pateicīgi 

rikas, ko paguvām ierau dzīt!”
Karīna piebilst: “Liels paldies 

Ģirtam Zeidenbergam un Mar-
cim Voldiņam par neiespējamo 
darbu, ko viņi paveica, lai mēs 
nokļūtu pie saviem skatītājiem, 
paldies Priedaines Jānim Griga-
linovičam par rūpēm un drošo 
ceļošanu no Detroitas līdz Va -
šingtonai un visiem, visiem, kas 
rūpējās par mums Sietlā, San-
francisko, Mineapolē, Linkolnā, 
Kalamazū, Detroitā, Toronto, 
Bostonā, Priedainē, Ņujorkā, 
Vašingtonā. Tiem, kas mūs ne 
vien laipni uzņēma savās mājās, 
bet arī tajos nedaudzajos, īsajos 
brīžos starp pārbraucieniem 
iepazīstināja ar pilsētu, kuŗā 
uzstājāmies.”

Varis saka, ka viņam šis ir 
bijis grandiozs ceļojums un 
īpaši vērtīga pieredze bijusi 
apceļot latviešu centrus. Viņš 
cer, ka mums izdosies šīs saliņas 
nosargāt un saglabāt, kā arī 
atrast īstu dialogu ar vidējo un 
jaunāko ārzemju latviešu pa -
audzi.

Karīna priecājas par saņem-
tajām atsauksmēm, piemēram: 
“Jūs esat citādāki, jūs esat ne -
gaidīts pārsteigums, “divi vienā” 
– brīnišķīga izrāde un koncerts, 
nezināmas dziesmas, jūs mums 
esat jaunums…” Šie vārdi ak -
trisi iepriecinājuši un sildījuši, 
tāpat kā visu jauko un sirsnīgo 
cilvēku rūpes un gādība par 
māksliniekiem šajā diezgan sa -
springtajā viesizrāžu grafikā. 
Karīnas izjūtas pēc brauciena: 
”Liels nogurums un liels, liels 
gandarījums!” Viņa saka: “Katrā 
gadījumā labprāt dotos pie jūsu 
skatītājiem vēl kādu reizi. Dzie-
dāt koncertu bija milzīga bauda! 
Un vai gan mums, latviešiem, 
dziesmu trūkst…”

Uz to arī es paceļu kausu un 
ar nepacietību gaidu nākamo  
Latviešu kultūras biedrības 
TILTS un Amerikas latviešu ap -
  vienības (ALA) sarīkojumu!

lepoties, ka esam baudījuši kaut 
ko speciāli mūsu iepriecināša-
nai radītu!

Koncertā tika izdziedātas pār-
svarā Imanta Kalniņa dziesmas, 
tautasdziesmas Jēkaba Nīmaņa 
apdarē un, kā īpaša „odziņa uz 
tortes” bija Jēkaba visnotaļ po -
zitīvā dziesma “Pieci slapji gadi” 
no dikti mīlīgās multfilmas 
“Lupatiņi”. Šī filmiņa , kuŗu mēs 
turpat arī varējām noskatīties, 
bija patīkams jaunatklājums. 
Tagad mani bērni to vēlas 
skatīties teju katru dienu un 
ņipri dungo “slapji mammai 
mati” Jēkabam līdzi.

Bauda ausīm bija arī Imanta 
Kalniņa dziesmu atskaņojums 
akustiskā stilā ar perkusijām. 
Cik ļoti tas piestāv šai mūzikai!

Koncerts aizrāva ne tikai ar 
savu mūzikālo daļu, bet arī ar 
jautrajām un informātīvajām 
sarunām mākslinieku starpā. 
Jautāju, vai viņi jau iepriekš uz 
skatuves sastrādājušies. Karīna 
atbildēja: ”Varis ir mans kursa-
biedrs, kopā mācījāmies, bet ar 
Jēkabu strādājām kopā pirmo 
reizi. Manuprāt – veiksmīgi! 
Katrā gadījumā tas ir aizraujošs 
process. Neviens koncerts nebi-
ja tāds kā iepriekšējais, ļāvā-
mies improvizācijai. Šis brau-
ciens bija arī ļoti radošs kom-
ponistam Jēkabam Nīmanim, 
kuŗš bija mūsu izrādes mūzikas 
režisors un atskaņotājs, tapa 
jaunas dziesmas, kuŗas šajos 

rīnas teiktā, saņēmis uzslavas 
no izrādes rīkotājiem: “Nemaz 
nezinājām, ka mūsu skaņu tech-
nika var tik labi skanēt!”

visiem vietējiem organizāto-
riem, viesmīlīgajiem naktsmāju 
devējiem katrā pilsētā! Varis 
Piņķis saka: “Uzņemšana ģime-

Izrādes atkļūšana pie mums 
notika ne bez starpgadījumiem. 
Vēl izlidošanas rītā aktieŗi bija 
bez vīzām, bet, pēc Andŗa 
Padega teiktā: “ASV konsuls 
Rīgā bija tik pretimnākošs, ka 
atnāca uz darbu 20. augustā 
septiņos no rīta, lai izrakstītu 
aktieŗiem vīzas un viņi varētu 

nēs bija neticami sirsnīga un 
vēlreiz paldies visiem, kas to 
uzņēmās. Vēl īpaši gribētu izcelt 
Priedaines Jāni. Manuprāt, viņš 
šādās turnejās ir zelta vērts cil-
vēks – atsaucīgs, nesavtīgs, ļoti 
apsviedīgs un ātrs. Pilnīgi droši 
varu apgalvot, ka bez viņa mēs 
neredzētu ne pusi no tās Ame-

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Māras Celles
jaunākā grāmata

MEITENE NO MEŽAPARKA – atcerēšanās

sērijā "Laika grāmata", 199 lpp., bagātīgi illustrēta.
Grāmatu ASV var iegādāties, rakstot uz adresi

27 Highland Rd., Boxford, MA 01921
Cena $20, plūs $5 par pasta izdevumiem.

Čeki rakstāmi uz vārda Sarma Liepiņš.
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Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

Esmu Gunārs Bergs (17 gadi), mācos Latvijā, Murjāņu sporta 
ģimnazijā, trenējos kamaniņu sportā. Esmu guvis ļoti labus 

rezultātus Latvijas mēroga sacensībās. Lai sasniegtu iecerēto un 
nestu Latvijas vārdu Olimpiskajās spēlēs, ir jābrauc trenēties

ārpus Latvijas. Meklēju kādu, kas varētu mani financiāli atbalstīt. 
Kontaktam: gunars.bergs@inbox.lv

Lasiet 
tīmeklī!

www.brivalatvija.lv
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NOVUSA TURNĪRS ŅUJORKĀ
svētdien, 28. septembrī, plkst. 10:00 am

D.V.namā 115 West 183rd. Str. Bronx, NY 10453

Aicinām NOVUSA cienītājus!
Cienasts: Nāciet ar saviem GROZIŅIEM!

 Informācijai griezieties pie Jāņa Lauberta:
mob.: 1 + 718.832.6172 vai 1 + 954.242.3889; 

E-pasts: janisberts@gmail.com 
Uz tikšanos pie novusa galdiem...

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 5. oktobrī dievkalpojums 

10:30 no rīta; sekos 

PĻAUJAS SVĒTKU SARĪKOJUMS
Soliste Laila Saliņa rādīs izvilkumus no savas koncerta turnejas 

Latvijā ar Tāla Mana ansambli, 
atzīmējot Rīgu kā šī gada

“Eiropas kultūras galvaspilsētu”.
Siltas pusdienas, kafija un izloze “Uz kārā zoba”.

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja.
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Pulkā visi darbi labi sokas!
Rudens talka Toronto

lauku īpašumā Saulaine

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

KRISTĪNE KIRSCH-STIVRIŅA

Ir jau rudens klāt. Kā tas laiks 
tik zibenīgi ātri skrien? Tomēr 
saulainieši var lepoties ar ļoti 
sekmīgu vasaras sezonu:  bērnu 
nometne uz trīs nedēļām ar 56 
bērniem un tradicionāli nosvi-
nētiem Jāņiem ar visām nepie-
ciešamām paražām... un tagad 
jāgatavojas rudens darbiem. 

Brauciet uz Saulaini sestdien, 

ņemiet līdz motorzāģus un grā-
bekļus, par cimdiem tiks gādāts.

Illustrācijā redzam aktieŗa, re -
žisora, asprātīgā karikatūrista un 
rakstnieka  Reiņa Birzgaļa strād-
nieku pusdienu zīmējumu, Birz-
gaļa tik ļoti pazīstamajā, komis-
kajā iztēlē. Arī Saulainē sanāk 
tieši tādi paši talcinieki visos 
vecumos un lielumos un tāpat 

uzturētu,  lai dalītos ar jaunākajām 
ziņām....un – lai pasmietos!

Talciniekiem atkal piedāvāsim 
bezmaksas izlozi. Kam tad nav 
vajadzīga smalka šokolāde, siltas 
zeķes vai vilnas mice? Bērni it 
sevišķi, priecājas par šo pasā ku-
mu, bet visiem taču patīk laimēt 
kaut ko glītu! Vidusskolas skol-
niekiem piešķirsim apstiprinā-

25. oktobrī, 9:00 no rīta, lai pa -
līdzētu Saulaini sagatavot ziemas 
guļai. Jūs sagaidīs sevišķas uzko-
das un kafija pirms liksimies pie 
darba. Vēlāk no rīta, kā vienmēr, 
piedāvāsim vieglu azaidu, lai 
brītiņu atpūstos un atkal dotos 
pie darba. Kā jau rudenī, būs 
jāgrābj lapas, jāzāģē nokaltušie 
koki, jāpalīdz virtuvē, jākārto grā-
matas Saulaines grāmatu klētiņā, 
jānoliek āra mebeles uz atpūtu 
un vēl daudz citu darbu. Lūdzu, 

sasēžas ap pilnu galdu. Un kur 
nu viens galds – ir taču vairāki 
galdi! Brauciet arī jūs! Pēc vairāku 
stundu darba, mēs tāpat sēdī si-
mies pie bagātīgi klāta galda 
meistaršefpavāra Ērika Zača gā -
dībā. Darbiniekus ir taču jāap-
mierina. Kopējā maltīte nav tikai, 
lai dotu spēku turpmākajam dar-
bam, bet arī, lai darbiniekiem pa -
teiktos, izveidotu kopības sajūtu, 
lai dotu iespēju parunāties ar tiem, 
kuŗi ir visi strādājuši, lai Saulaini 

jumu par brīvprātīgi nostrādā-
tām stundām.

Tuvāka informācija, zvanot tal-
kas rīkotājai Elvigai Sebrei, 705-
424-1118, elvigasebris@hotmail.
com, www.campsaulaine.com

Pulka gāju, pulkā nācu,
Pulkā viegla strādāšana!

Uz redzēšanos Saulainē sest-
dien, 25. oktobrī, kur mums 
vien mēr labi klājas!

Pirmā rindā no kreisās: mācītāji Mārtiņš Rubenis, Gija Galiņa, 
prāvests Kārlis Žols, prāveste dr. Daira Cilne, māc. Helēne Godiņa, 
apgabala pārstāve virsvaldē Tamāra Rūse, otrā rindā no kreisās: 
draudzes ērģelnieks dr.Andris Āboliņš, Rietumu apgabala kasieris/
sekretārs Andrejs Zāmelis un diakone Rota Stone

Ar pozitīvu skatu nākotnēZINTA KŪLĪTE

Latviešu evanģēliskās baznī-
cas ārpus Latvijas (LELBĀL) 
Rie tumu apgabala konference 
notika no 12. līdz 13. septem-
brim Sietlas draudzes izkār to-
jumā,Vašingtonas pavalstī. Lieli 
attālumi šķiŗ deviņas draudzes 
ASV Rietumu krastā, un tomēr 
piedalījās 25 draudžu parstāvji 
un vietējās draudzes locekļi.

Sēde 13. septembrī sākās ar 

reģistrēšanos 8:30 no rīta. Dele-
gāti bija ieradušies no Van ku-
veras Britu Kolumbijā, Sanfran-
cisko, Losandželosas un Den-
veras, Kolorādo, Takomas drau-
dzi pārstāvēja māc. Gija Galiņa. 
Laipnās Sietlas draudzes dāmas 
priekšnieces Maijas Atvaras va -
dībā mūs sirsnīgi uzņēma ar 
brokastīm. Tām sekoja māc. 
Gijas Galiņas rīta lūgšana. Dzies-

mas pavadīja mācītāja Dr. Daira 
Cilne. Ar skaistu pavadījumu 
viņa mūs iepriecināja arī citās 
dziedāšanas reizēs sēdes gaŗumā.

Par sēdes vadītāju ievēlēja 
Ēriku Raisteru, protokolēja An -
drejs Birnbaums. Mācītāja Cilne 
nolasīja sveicienu no LELBĀL 
pārvaldes priekšnieces prāves-
tes Laumas Zušēvicas un node-
va mutiskus sveicienus no archi-
bīskapa Elmāra E. Rozīša, kuŗš 
piektdien piedalījās teoloģes 
Rotas Stones eksaminācijā dia-
kones amatam. Teol. Stone to 
sekmīgi izturēja un kalpos 
Sanfrancisko draudzē pēc prā-
vesta Žola atgriešanās Latvijā šī 
gada beigās. Draudžu pārstāvji 
ziņoja par savām draudzēm. 
Vankuveru Britu Kolumbijā, Ka -
  nadā pārstāvēja Kārlis Pelēns. 
Draudze ir maza ,bet  turpina 
darboties, viņiem kalpo māc. 
Dr. Daira Cilne. Notiek kafijas 
galdi, zupas pusdienas, dziedā-
šanas pēcpusdienas. Vankuveras 
draudze dalās ar izdevumiem, 
kam sakars ar draudzes mācī-
tājas uzturēšanu Sietlā.

Par darbību Sanfrancisko 
draudzē ziņoja draudzes priekš-
nieks Gvīdo Bergmanis. Kā gan  -
drīz visās draudzēs, tā darbojas 
ar financiālu iztrūkumu un aiz-

ņemas no rezerves fonda. Drau-
dzes macītāja, prāvesta Kārļa 
Žola vietā stāsies diakone Rota 
Stone. Agrāk Sanfrancisko bija 
divpadsmit lūgšanas grupas, 
tagad tikai trīs. Problēmas ar 
autiņu novietošanu pie baznī-
cas. Jauniebraucēji piedalās 
sabiedriskos sarīkojumos, bet 
baznīcā nenāk. Oaklandes drau-
dze rudenī beigs darbību. Par 
Losandželosas draudzi stāstīja 
draudzes priekšniece Tamāra 
Rūse. Kopš draudzei nav vairs 
pilna laika mācītāja, tai kalpo 
vienu reizi mēnesī latvietis, 
mācītājs Aivars Ozoliņš, kuŗš 
nav luterticīgs. Notiek laju diev-
kalpojumi, un dievlūdzēju skaits 
pieaug. Uz laju macītāju kursu 
Rockvilē, Marilandē (D.C. drau  -
dzē) šo nedēļu dodas Daina 
Ābele. Losandželosas draudzei 
ir astoņas māsu draudzes Lat-
vijā. Prāvests Žols stāstīja par 
situāciju Sandiego, kur latvieši 
notur dievkalpojumus pie Mi -
sūri Sinodes pastāvošā amer-
kāņu draudzes baznīcā. Uzzinā-
juši, ka turpmāk latviešiem kal-
pos sieviete, draudze ir uztei-
kusi savas telpas. Prāvests Žols 
skatās nākotnē ar pozitīvu ska-
tu, jo vienmēr, visās situācijas 
rodas pozitīvs iznākums. Dievs 
par mums gādā. Māc. Helēna 
Godiņa un māc. Mārtiņš Ru -
benis ziņoja par darbību Den-
verā. Dievkalpojumi notiek 
angļu un latviešu valodās. Spre-
diķis tiek teikts angļu valodā un 
draudzes valdes sēdes notiek 
angļu valodā.

Ērgļu skauti (Eagle scouts) 
savam projektam ņēmuši baz-
nīcas dārza izdaiļošanu un zīmi 
pie baznīcas pārveidojuši abās 
valodās,lai arī angliski runājošie 
kaimiņi var saprast, ka viņi tiek 
gaidīti. Colorado Springs latviešu 
draudze atsakās algot sievieti-
mācītāju. Tur pašlaik ir „lūgša-
nas grupa”. Oregonas draudzes 
priekšnieks Juris Orle deva iz -
smeļošu pārskatu un pieminēja 

to, ka nesen mūsu Centra telpās 
notika aizlūgums par Ukrainu 
un Baltijas valstīm. Arī mūsu 
draudze iztiek, ņemot no re -
zerves fonda – Alfrēda Baloža 
testamentā atvēlētās naudas. 
Oregonas draudze atbalsta lat-
visko izglītošanos vasaras vidus-
skolā  Kursā, un Centrā pastāv 
skoliņa. Mācītāja Gija Galiņa 
pastāstīja, ka Tokomas draudzes 
dievkalpojumi notiek vienu 
reizi mēnesī amerikāņu baz-
nīcā. Apmeklētāju maz, caur-
mērā 5 vai 6. Pēc pusdienām 
sanācām mazākās grupiņās 
pārrunāt darbību dāmu komi-
tejās, draudzēs, garīdznieku 
jomā. Redzam, ka dāmu komi-
tejās ir aizvien mazāk darbīgu 
roku, bet darbs tiek darīts un 
sekmīgi. Rietumu apgabalā ir 9 
draudzes, sešās ir dāmu komi-
tejas.

Dr. Juris Cilnis ziņoja par 
svētīgo darbu, ko dara Rītdienas 
fonds, atbalstot teologu izglī-
tības turpināšanu, un ieteica 
vairāk piedalīties laju mācītāju 
sagatavošanas kursos, ko finan-
ciāli atbalsta Rītdienas fonds, 
Dr. J. Cilnis arī paziņoja,ka ne -
turpinās daudzu gadu darbību, 
pārstāvot apgabalu baznīcas 
virsvaldē. Priekšā stāv nopietns, 
svarīgs darbs, ievēlēt jauno bīs-
kapu. Rietumu apgabala kasi-
eris un sekretārs Andrejs Zā -
melis ziņoja par kases stāvokli. 
Tas nav iepriecinošs. Notiek 
apgabala prāvesta ievēlēšana. 
Bija trīs kandidāti, maāc. Ru -
benis no Denveras, māc. Bam-
bans no Oregonas draudzes un 
māc. Dr. Daira Cilne. Dr. Cilne 
tiek ievēlēta un ar sajūsmu ap -
sveikta. Par apgabala pārstāvi 
baznīcas virsvaldē ar aklamāci -
ju ievēl Tamāru Rūsi. Andrejs 
Zāmelis turpinās savus kasieŗa 
un sekretāra pienākumus. Par 
to viņam liela pateicība. 

Uz redzēšanos XIV LELBĀL 
sinodē Milvokos!

Indianopoles ev. lut. draudzē šogad iesvētības notika 24. maijā. 
Sēž 1. rindā no kreisās: mācītājs Georgs Silavs, draudzes priekšnieks 
Mārtiņš Pūtelis, prāvests Gunārs Lazdiņš; otrajā rindā: Liene 
Millere,Sarma Millere, Alija Ozere, Krista Grendze, Krista Roze; 
trešajā rindā: Aksels Grants, Martis Roze, Ojārs Bērziņš

Iesvētības Indianopolē
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. 
Piekt dienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th Str, Philadelphia, 
PA 19123), Info: www.Latvian-
society.com 

7. oktobrī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
apspriedes par aktuāliem tema-
tiem. Ināra Bondare, viesojoties 
no Latvijas, uzstāsies ar illustrētu 
referātu par vietējo dabu. Saiets 
beigsies ar dzimumdienu svinē-
šanu pie kafijas galda. Viesi ar -
vien laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
Salas baznīcā (4 Riga Ln, Mel-

ville NY)
5. oktobrī 10:30 dievk.; sekos 

Pļaujas svētku sarīkojums, kuŗā 
Laila Saliņa rādīs izvilkumus no 
sava koncerta turnejas Latvijā, 
š.g. augustā ar ansambli Tāla 
Mana. Turneju atbalstīja Rīga 
2014. Sekos siltas pusdienas, ka -
fija un izloze „Uz kārā zoba”. 
Laipni ielūdz Salas novada dāmu 
komiteja.

Igauņu namā (243 West 34th 
Str.(pie 2.Avēnijas), New York, 
NY 10016)

23. oktobrī 19:30 koncerts. 
Uzstāsies Latvijas Nacionālās 
Operas soliste Inga Šlubovska – 
soprāns un Agnese Egliņa – kla-
vieres. Programmā būs operu 
ārijas un latviešu komponistu 
skaņdarbi. Aicina Ņujorkas latv.
org.padome (ŅLOP) sadarbībā 
ar latv. kultūras biedrību TILTS 
un Amerikas latv. apvienību 
(ALA). Ieejas maksa $25, bē niem 
līdz 14 g. ieeja brīva. Info: Baiba 
Pinnis, tālr.: 917-270-4786, e-pasts: 
pinnis@banet.net 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

28. septembrī 12:00 latviešu 
centrā prof. Gundara Ķeniņa 
Kinga grāmatas atklāšana. Lūdzu 
pieteikties līdz 20.septembrim 
pie: KeninsEvent@outlook.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

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

30. septembrī 10:00 valdes 
sēde.

4. oktobrī 7:00-20:00 atvērts 
12. Saeimas vēlēšanu iecirknis. 
Aicinājums visiem piedalīties!

War Veterans Memorial Park 
(9600 Bay Pines Blvd. N nojume 
#4), ieejas vārti parkā pie 94th 
Str. N.

18. oktobrī 10:00 DV ap  vie-
nības Floridā gadskārtējais pik-
niks. Līdzi jāņem priecīgs prāts 
un groziņi kopīgam azaidam. Par 
ceptām desiņām, sutinātiem kā -
postiem un vēsu dzērienu gādās 
vanadzes un Vanagi. Visi laipni 
aicināti!

28. oktobrī 13:00 biedrības 
namā videoizrāde – Pasaules 
koŗu olimpiadas Lielkoncerts 
Mežaparka lielajā estrādē. Kafija 
un cepumi. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3.00.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt 18. ok -
tobrī 14:00-15:00 pie biedrības 
nama. Info: Anita, tālr.973-755-
6565, ext. 5, jeb 973-744-6565.

Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī – 7. oktob-
 rī 11:00-12:00

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
māc. daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 
11:00, dievg. katrā dievk. 28. sep-
tembrī dievk.. 4. oktobrī 14:00 
Vispasaules dzīvnieku dienas 
dievk. kopā ar BLS. Visi ir laipni 
aicināti ņemt līdzi savus māj-
dzīvniekus, kam dos svētību. 5. 
oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
dievk., sekos Dāmu komitejas 
sarūpētas siltās pusdienas ar lote-
riju. 8. oktobrī 12:00 dr.namā 
Bībeles stunda. Azaids groziņu 
veidā. 12. oktobrī dievk. neno-
tiks. 19. oktobrī 11:00 dievk.. 
13:00 Trimdas dr. zālē Pēteŗa 

Aldiņa jubilejas koncerts ar viņa 
komponētiem skaņdarbiem 
Music by Pēteris Aldiņš. Rīko 
The Baltic American Society of 
New England ar Latviskā manto-
juma fonda atbalstu. Ieeja $25, 
bērniem līdz 12 g. bez maksas. 
26. oktobrī 11:00 laju vadīts 
dievk.. 15:00 Vitolda Vītola at -
ceres pēcpusdiena. Viesu māc. 
Kaspars Bērziņš.

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

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. Dr. māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte 
un Margarete Thompsen. Info: 
www.detdraudze.org 26. sep tem-
brī 11:00 Bībeles stunda. 28. sep-
tembrī dievk., Latvijas Universi-
tātes dibināšanas atcere. 5. ok -
tobrī Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg. 12. oktobrī dievk. 17. ok -
tobrī 11:00 Bībeles stunda. 19. 
oktobrī dievk. ar dievg., sekos 
kredītsabiedrības atklātā valdes 
sēde. 26. oktobrī dievk., ja atradīs 
atvietotāju dr.mācītājai, kuŗai 
jāpiedalās LELBAs sinodē.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 5. oktobrī 
11:00 dievk., māc. Aivars Ozoliņš. 
12 oktobrī 11:00 dievk. ar dievg., 
māc. Mārtiņš Rubenis. Pēc dievk. 
sekos Dāmu komitejas rīkotais 
dr. rudens bazārs latviešu namā 
12:30 ar siltām pusdienām, kafi-
jas galdu un loteriju.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. 
notiek 11:00. 28. septembrī dievk. 

5. oktobrī dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu. Pļaujas svētki-bazārs-
pus dienas. Māc. Ieva Dzelzgalvis.

Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill Str, Kala-
mazoo, MI 49996).  28. septembrī 
10:00 dievk., māc. I. Larsena. Pēc 
dievk. kafija.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie no-
tās draudzes dievnamā. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg 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).  4. oktobrī 11:00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg., sekos sa -
rīkojums. Māc. D.Salnīte, dr.pr. 
A.Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.

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

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org 28. septembrī 10:00 dievk. 
ar Sv.vakarēdienu, sekos 12:30 
Universitātes gada svētki. 5. ok -
tobrī 10:00 Pļaujas svētku dievk., 
sekos mielasts un projekta „Prie-
cīgas pēdas” prezentācija.

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

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ).

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY NY)
Morristovnā St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfildā Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

28. septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
5. oktobrī 10:30 Salas bazn. dievk.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro -
chester NY). 18. oktobrī 14:00 
Pļaujas svētku dievk.,sekos sarī-
kojums. 2. novembrī 14:00 dievk. 
ar diakones Lindas Sniedzes 
Taggart amatā ievešanu, sekos 
azaids. 15. novembrī 14:00 Valsts 
svētku dievk., sekos koncerts un 
azaids. 23. novembrī Mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg.. 
Visos dievk. piedalās prāv. Oļ -
ģerts Sniedze un diakone Linda 
Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.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 

1990. gada jūlijā viesojos Lat-
vijā. Pēc 46 gadiem atkal izstai-
gājot senās tekas, izdevās atsvai-
dzināt atmiņas, kaut arī toreiz 
Latvijā pavadīju tikai vienu ne -
dēļu. Man arī izdevās šurp pār-
vest lielāku skaitu vecu ģimenes 
fotografiju. Dzimtenes apmek lē-
jums man radīja dziļu jūtu sa  vil-
ņojumu, un kopš tā laika biežāk 
nekā agrāk kavējos atmiņās.

Atgriežoties mājās, manās ro  kas 
nonāca kāds Gētes citāts, gan angļu 
valodā, kas skanēja šādi: “Whatever 
you can do or dream you can, begin 
it: Boldness has genius, power and 
magic in it”, tulkojumā: “Ja tu kaut 

Gēte iedvesmo
VIKTORS STRAUBS

ko spēj izdarīt vai sapņo, ka tu to 
spēj, ķeries tam klāt, jo iedroši nā-
šanos pavada radošs gars, spēks 
un burvība”. Cits sakāmvārds pa -
māca, ka dzelzs jākaļ, kamēr tā 
karsta. Tā nu šoreiz beidzot no -
pietni ķēros pie darba: pie jau sen 
plānotās atmiņu grāmatas sa  rak-
stīšanas. Vispirms izdarīju uzme-
tumu atsevišķiem dzīves posmiem, 
atzīmējot svarīgākos vai arī inte-
resantākos notikumus. Kur vien 
iespējams, pierakstīju pat datumu. 
Tādā kārtā panācu, ka aprakstītie 
notikumi un pārdzīvojumi attē-
loti diezgan precīzā secībā.

Pēc daudziem gadiem man iz  de-

 vās sadabūt oriģinālo Gētes tek-
stu vācu valodā. Tas skanēja šādi 
“Was immer Du tun kannst, oder 
traemst es zu koennen fang damit an!

Mut hat Genie, Kraft und 
Zauber in sich.” Kopš tā laika 
katru izplānoto pasākumu stei-
dzos bez liekas kavēšanās uzsākt 
un to arī laicīgi paveikt.

Dzīves norieta gados tas no  piet-
nu redzes traucējumu dēļ nav viegli.

Man laimējās iepazīties ar izpa-
līdzīgu latvieti, kuŗa man divas 
stundas dienā  pa telefonu vai nu 
nolasa priekšā no abu kopīgi 
izvēlētas grāmatas, vai arī man 
palīdz veikt kādu pasākumu, ko  

pats bez palīdzības nebūtu spējis 
veikt. Tāda palīdzība man bija  
arī nepieciešama šī īsā rakstiņa 
sagatavošanā.To publicējot, vēlos 
vēlreiz norādīt uz jau pieminēto 
Gētes citātu un reizē mudināt 
lasītāju nopietni pārdomāt Gētes 
citātā izteikto domu. Būtu liet-
derīgi likt skolniekiem citātu ie -
mācīties no galvas. Šim citātam 
ir svarīga nozīme garīga darba 
veikšanā. Te runa ir par zināt-
niekiem, pētniekiem un izgud-
rotājiem, kā arī par visāda veida 
māksliniekiem, rakstniekiem un  
dzejniekiem. 

Plānotā pasākuma paveikšana 

tad radīs labsajūtu un pacilātu 
garastāvokli un varbūt izvērtīsies 
par dzinuli jaunu pasākumu uz -
sākšanai.

Nobeidzot šo rakstiņu, lūgšu 
lasītājus Laika slejās par manā 
rakstiņā teikto debatēt.

Nozīmīgs ir vēl cits Gētes citāts, 
ko man kādreiz tā sauktajā 
poēzijas albumā ierakstīja viena 
no manām pamatskolas skolo-
tājām. Tas skanēja šādi: ”Was du 
von deinen Eltern hast ererbt, 
erwirb es, um es zu besitzen” jeb 
burtiskā latviskojumā:” Ko no sa -
viem vecākiem esi iemantojis, to 
izpelnies, lai tas tev piederētu”.
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D I E V K A L P O J U M I

VĪTOLU FONDS

Elvīra Vītols, no Candlewood 
Lake Danburijā, Konktikutā, 
mierīgi iemiga Dieva mierā 27. 
augustā 96 gadu vecumā. Elvīra 
– mīloša sieva, māte, vecmā-
miņa un vevecmāmiņa – bija 
dzimusi Latvijā, Baldonē 1918. 
gada 10. maijā. 1939. gadā El -
vīra apprecējās ar Krišu Janso -
nu, inženieri no Padures, un 
1942. gadā viņai ar mīļoto dzī-
vesdraugu piedzima dēls An -
drejs Jansons, kuŗš kļuva par 
mākslinieku. Elvīra ar ģimeni, 
glābjoties no padomju okupā-
cijas, Otrā pasaules kaŗa beigās 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur 
viņi nonāca DP nometnē Eslin-

Elvīra Vītols (10.05.1918.-27.08.2014.)

Atvadu vārdi Vilim Miķelsonam 
“Ceļš iet caur pasauli uz debesīm…”

(R.Blaumanis)

genā. Pēc tam kad vīrs Krišs Jan -
sons gāja bojā moto cikla nega-
dījumā, Elvīra ar dēlu pārcēlās 
uz Toronto Ka  nadā. Tur viņa 
satika architektu Vili Vītolu, 
savu otro vīru. 1953. gadā pie-
dzima dēls Ričards Ricky Vītols. 
Evīra ar ģimeni apmetās uz dzīvi 
Bruklinā, Ņu  jorkā, kur viņa ak -
tīvi piedalījās latviešu sabiedrībā. 
Sasniegusi pensijas gadus, Elvīra 
dzīvoja savā vasarnīcā pie Candle-
wood ezera Danburijā, Konkti-
kutā un turpināja aktīvi pieda-
līties latviešu sabiedrībā, Jon-
keru lu  terāņu draudzē, kā arī 
Dan bury International klubā. 
Elvīras dē  lam Ricky bija Dauna 

sindroms, un viņa atbalstīja 
Ability Beyond un Pasaules 
Speciālās Olim piadas, kuŗās 
dēls pārstāvēja Konktikutas 
štatu peldēšanā. Elvīra katru 
gadu apmeklēja Latviju un 
turpināja uzturēt tuvas attiecības 
ar radiem Rīgā. Elvīrai sagādāja 
prieku gatavot ēdienu un 
patīkami pavadīt laiku kopā ar 
saviem kaimiņiem Rudzīšu 
ģimeni Wondy Way. Viņa mīlēja 
arī dzīvniekus – savus suņus un 
kaķi. Dzīves gaitās pieredzot 
lielus zaudē jumus, viņa 
joprojām bija optimistiska un 
nezaudēja savu lielisko humora 
izjūtu. Garīgi viņai bija liels 

dzīvesprieks, un līdz mūža bei-
gām prāts bija priecīgs un gaišs.

Pieminam arī mūžībā agrāk 
aizgājušos – māti Emmu Dā -
boliņu, vīru Krišu Jansonu, vīru 
Vili Vītolu, dēlus Andreju Jan-
sonu un Ričardu Ricky Vītolu. 
Par viņu sēro ģimenes locekļi – 
vedekla Karen Jansons no New 
York City, NY, mazmeita Jocelyn 
Jansons ar dzīvesdraugu W.
Vinson Walden no Santa Fe, 
NM, mazdēls Max Jansons ar 
sievu Nancy Chaikin no Santa 
Monica, CA mazmazbērni Lola 
Jansons Kark un Andrew Jan-
sons Walden, kā arī radi Rīgā: 
svaine Alvīne Švābe un māsas-

meitas Brigita Rimšāne, Ināra Rub-
 ļevska un Skaidrīte Ašen berga.

Ģimene izsaka pateicību Glen 
Hill Rehabilitation and Nursing 
centra medmāsiņām un perso-
nālam par sirsnību un nevai-
nojamo Elvīras aprūpi viņas 
pēdējā gadā. Privātas bēres 
rīkoja Cornell Memorial Home 
Danburijā. 

Elvīra Vītola tika apglabāta 
blakus savai mātei Emmai Dā -
boliņai un dēlam Ricky Vītolam 
Immanuel Lutheran Cemetery 
Danburijā. Ziedu vietā ģimene 
lūdz ziedot Special Olympics 
Connecticut 203.203.1201 un 
Ability Beyond, abilitybeyond.org

Vēstules vairs nepienāks – ne 
šodien, ne rīt, ne parīt. Nekad… 
Vēstules vairs nepienāks, jo to 
rakstītājs, Vītolu fonda labdaris 
Vilis Miķelsons, 16. septembrī 
devies tālajā Mūžības ceļā, 
skumjas un sāpes atstājot tiem, 
kas mīlēja viņu, un tiem, kuŗus 
mīlēja viņš – šis reizēm skaud-
rais, bet allaž par savu taisnību 
pārliecinātais sirmais latviešu 
vīrs, savas zemes īstens patri-
ots.

Turpat četrus gadus ik rīts 
Vītolu fondā sākās ar Miķel-
sona kunga sūtītu vēstuli – ar 
sveicieniem no tālās Amerikas, 
ar laba vēlējumiem, šīs vēstules 
bija pilnar ar patiesu interesi  
par Latvijā notiekošo. Tas bija 
tāds skaists dienas sākums – ar 
apziņu, ka tur, tālumā, ir cilvēks, 
kuŗam rūp mūsu kopīgās ze -
mes nākotne. Šis vēstules deva 
spēku, tās iepriecināja un uz -
mundrināja.

Tikai pavisam nedaudz Vilim 
Miķelsonam pietrūka līdz 95. 
dzimšanas dienai. Bet pēdējie 
gadi – tā bija cīņa, godam iz -

turēta. Ar tikai viņam raksturīgu 
lepnumu, spītu, skarbumu, rak-
sturu. 

Vilis Miķelsons dzimis 1918. 
gada 1. februārī Madonas no -
vadā, Mārcienā. 1944. gadā, 
padomju kaŗaspēkam ienākot 
Latvijā, viņš ir spiests atstāt 
Latviju un tēva mājas Lauberē. 
Pārcietis Ventspils cietumu, 
Tornas smago grāvrača darbu, 
gūstu Vesterbūrā, bēgļu no -
metni Holcenē (Vācijā), Vilis ar 
ģimeni dodas uz ASV un apme-
tas uz dzīvi Kalamazū. Tur viņš 
laimīgi satiekas ar latviešu mei-
teni Mirdzu un nodibina ģi -
meni, kuŗā izaudzināti trīs bēr -
ni – Sandra, Māris un Guntis, 
bet mūža nogalē īpaša mīlestība 
tika dāvāta mazbērniem.

Vairāk nekā 50 gadus Vilis 
Miķelsons veltījis sabiedriskam 
darbam Amerikā un Latvijā, arī 
Vācijā. Viņš bija Latviešu preses 
biedrības ilggadīgs priekšsēdis, 
aktīvi darbojās Daugavas Va -
nagos, Kalamazū latviešu bied-
rībā un vairākās citās latviešu 
organizācijās.

Uz Latviju, pateicoties viņa 
iniciātīvai, tika nosūtīts vairāk 
nekā 45 000 trimdā izdotu lat-
viešu grāmatu, no kuŗām izveido-
tas Trimdas grāmatu klētis Lau-
berē, Kraukļos, Lielvārdē un citur. 
Par savu sabiedrisko darbu Vilis 
Miķelsons ir saņēmis vairākus 
apbalvojumus, pateicības un 
goda rakstus, arī Triju Zvaigžņu 

ordeņa Sudraba Goda zīmi. 
„Nedomāju, ka esmu kalnu 
gāzis, tikai darījis savu latvieša 
pienākumu. Ja nu Latvijā tas 
atzīts, tad pateicībā apbalvoju-
mu pazemīgi pieņemu,” toreiz 
teica Vilis Miķelsons. 

Viņš bija un palika Latvietis. 
Ar plašām, dziļām, zināšanām 
un interesi par latviešu tautas 

un zemes vēsturi, kultūru, 
mākslu un jo īpaši literātūru.

Arī Vītolu fonds savulaik 
saņēmis dāvanu – ievērojamu 
daudzumu grāmatu, kuŗas dā -
vāt fonda stipendiātiem, dar-
biniekiem, atbalstītājiem. Vilis 
Miķelsons palīdzējis dibināt 
Globālās preses stipendiju, vien-
  laikus veicot nenovērtējumu 
darbu Latvijas sabiedrības iein-
teresēšanā par latviešu trimdas 
literātūru.

Tagad Šaisaulē paliek tuvie 
cilvēki, tik mīļās un dārgās 
grāmatas, bet mājas pagalmā 
joprojām kuplo savulaik no 
Latvijas vestā ieva, ik pavasari 
smaržodama un par savu un 
stādītāja dzimteni atgādinā da-
ma. Tikai šobrīd ziedu vairs nav 
– tikai  melnās, sūri rūgtās ievo-
gas liec zarus un neslēpdamās 
par savām skumjām stāsta.  
Taču tādi koki, ar mīlestību 
stādītie, dzīvo ilgāk par cil vē-
kiem. Arī labie vārdi vēstulēs, 
tagad jau ar Mūžības roku rak-
stītās: „Es allaž būšu ar jums kopā 
te, savā zemē, te, savā Latvijā.

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. 28. sep-
tembrī  dievk., māc. Gija Galiņa. 
5. oktobrī dievk.,māc. Gija Ga -
liņa. 12. oktobrī Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg., sekos svētku mie-
 lasts nama zālē. Programma. 19. 
oktobrī 10:30 angļu val. dievk. ar 
dievg., sekos Bībeles stunda. 26. 
oktobrī  LELBA sinode Milvokos. 
Dievk. nenotiek. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@ 
 earthlink.net. Info: www.seattle-
latvianchurch.org 

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: ziemas mēnešos dievk. 

notiek Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. Pe -
tersburg, FL 33707), Bībeles stun-
das notiek biedrības namā 11:00. 
Uzmanību – vasarā dievk. no -
tiek Biedrības namā 11:00! 3. 
oktobrī 11:00 dr. valdes sēde. 5. 
oktobrī  Pļaujas svētku svētbrīdis 
ar pašu nestām brokastīm. Visi 
mīļi gaidīti! 12. oktobrī  Bībeles 
stunda. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. 
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs, 
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.

kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, tālr.: 
613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., vasaras 
mēnešos dievk. 10:00. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 23.-28. septembrī 
LELBA Laju kursi mūsu draudz-
es telpās. 28. septembrī  dievk. ar 
Sv. vakarēdienu. Dievk. pie  d lās 
Laju kursu dalībnieki. Pie kafijas 

galda – septembra jubilāru sveik-
šana. 1. oktobrī padomes sēde. 
4. oktobrī XII Saeimass vēlēšanas. 
5. oktobrī  Pļaujas svētku dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. Seko OK  TO-
BERFEST! No rīta – tikšanās ar 
RTU rektoru Dr. Leonīdu Ribicki. 
19. oktobrī jauniešiem pirmā 
iesvētes mācības klase. 24.-26. 
oktobrī LELBA XIV sinode Mil-
vokos. 26. oktobrī 15:00 oper dzie-
dātājas Ingas Šubļovskas kon-
certs. Prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net. 
Info: www.dcdraudze.org

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).

San Jose-Los Gatos (16548 
Ferris Ave, Los Gatos).

Oaklande Resurrection Luth. 
Church (397 Euclid Ave, Oakland).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave).

Saratoga (12635 Indio Ct, Sara-
toga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church of 
the Cross (4465 H Str, Sacramento).

28. septembrī 11:00 Sanfran-
cisko dievk., sekos LELBĀL ar -
chibīskapa vēlēšanas.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais-
svētdienās. Kārtējam avīzes nu -
muram ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Irma Zemdega un Dagnija Skulte

Mūsu mīļais

REINIS UPSONS
(agrāk REINIS UPE)

Dzimis 1922. gada 26. septembrī Smiltenē,
miris 2014. gada 2. septembrī Colorado Springs

Mūžībā aizgājusi mūsu

VIJA LEJNIEKS KĀRKLIŅA
Dzimusi 1929. gada 16. aprīlī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2014. gada 10. septembrī Potomac, Maryland

Skumst:
BIRUTA

SVENS UN KRISTINA
PAULS UN SUSANNA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VERA UN ILMĀRS DAMBERGI, GUNTA EGLĪTIS
VIJA FREIMANIS, ANNA UN INDULIS KANCĪŠI

ABI OSKARI UN MĒTRA PĒTERSONI

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

OLĢERTS ĢĪLIS
Dzimis 1931. gada 25. augustā Rīgā, Latvijā,

miris 2014. gada 13. septembrī Milvokos, ASV
Sēro

FRATERNITAS IMANTICA

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,
veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 
par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,
ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

Nekropole.info var palīdzēt un atbalstīt, ziedojot:
Biedrība “Nekropole.info”
reģ. Nr. 40008208926
banka – AS SWEDBANK
konta Nr. – LV12HABA055 1036552408
Bankas kods HABALV22
Sabiedriskai organizācijai Ne  kropole.info. ir piešķirts sa -
biedriskā labuma statuss.

(Vairāk publicēts Nr. 29)

Uz ievas zara lakstīgala klusē...

Sit tibi terra levis

2014. gada 12. februārī Mel-
burnā, Austrālijā Aizsaules mū -
žībā devās Irma Zemdega.

Viņa dzimusi 1919. gada 
4. decembrī Pampāļu pagastā, 
Kurzemē. Māte viņai mirusi jau 
agrā bērnībā. Irmu ticībā ieva-
dīja krustmāte, un abas ik dienu 
kopā lūgušas Dievu.

Dziļāku ieskatu garīgajā pa -
saulē un Dieva mācības izpratnē 
viņa ieguvusi no mācītāja Ro -
māna Vanaga Saldus draudzē. 
Tur viņa katru nedēļu apmeklē-
jusi Kristīgās Jaunatnes pulciņu 
un ievietojusi rakstus Kristīgās 
jaunatnes žurnālā. Šo varētu uz -
skatīt kā iesākumu viņas garīgajā 
darbā. Strādājot par skolotāju, 
viņa mācījusi ticības mācību un 
vadījusi skolā rīta lūgšanas. 

Bēgļu gaitas iesākušās Vācijā. 
Pēc kaŗa Irma apprecējās ar mā -
cītāju Elmāru Kociņu un izceļoja 
uz Austrāliju, kur dzīve bija 
grūta. Cilvēki domāja, ka esam 
trūcīgi un nelaimīgi, bet tas bija 
tālu no īstenības.

Dēls Dāvids atceras savu jau-
nību – māte izstarojusi lielu mī -
lestību. Irma Zemdega izstaroja 
mīlestību ne tikai savā ģimenē, 
bet visā savā apkārtnē. Reiz 
Mātes dienā Irma sagādāja zie-
dus, un tie tika pasniegti visām 

Irma Zemdega
mātēm 20 stāvu lielā mājā. 

Irma audzināja trīs bērnus, 
palīdzēja vīram, atbalstīja jaunos 
iebraukušos latviešus gan pra tis-
kās lietās, gan garīgās. Austrālijā 
Irmai pavērās darbs latviešu 
skolā, atkal mācot ticības mācību. 
Blakus tam viņa arī organizēja 
un vadīja Bībeles stundas pieau gu-
šajiem latviešiem, kā arī 10 gadus 
darbojās Austrālijas latviešu Va -
saras vidusskolā, mācot lūgšanas, 
kā arī vadot svētbrīžus. Latvijā 
un Austrālijā viņa mācīja tautas-
dejas, angļu valodu, kulināriju, 
ticības mācību un rokdarbus.

Irma strādāja arī tieslietu no -
daļā Melburnā, palīdzot pārtulkot 
un izkārtot dokumentus iebrau-
kušajiem latviešiem. Ģimene dzī-
voja mazā dzīvoklītī lielā bloka 
mājā. Viņas mājas durvis bija 
vienmēr atvērtas naktsmājām, 
padomiem un pamācībām.

Pirmā laulība izira, un pēc 
vairākiem gadiem Irma appre -
cējās ar Artūru Zemdegu. Artūrs 
atbalstīja un palīdzēja Irmai visās 
viņas garīgajās un praktiskajās 
lietās, audzinot bērnus un attīstot 
mākslas, garīgās, kā arī kulinārās 
intereses.

Savās mājās Irmai bija ticības 
mācības stundas; no sākuma 
izdeva mazas burtnīciņas, ko 

lasīt katru dienu. Tad sekoja 
vairākas grāmatas – Dienu sākot 
un Dienu ritumā; tām sekoja 
vairākas reliģijas un mākslas 
grāmatiņas. Viņa bija atzīta rakst-
niece. Irma auda skaistas glez-
nas ar dabas skatiem un ar Bībe-

latv. ev. lut. draudzē.
Irma Zemdega bija laba mā -

jasmāte un brīnišķīgi gatavoja 
garšīgus ēdienus: cepa rupjmaizi 
un pīrāgus, ar ko viņa vienmēr 
dalījās.

1991. gadā Melburnas Sv. 

DAGNIJA SKULTE

les pantiem. Skaistās gobelēna 
gleznas un visi rokdarbi bija par 
kādu kristīgu temu. Irma saņēma 
Atzinības rakstus par priekšā 
lasīšanu akliem latviešiem un arī 
par darbiem baznīcā Melburnas 

Krusta ev. lut. draudzē Irmu 
Zemdegu ieved draudzes vecāko 
saimē. Blakus šim pienākumam 
viņa vadīja divas Bībeles mācības 
grupas un lūgšanas stundas, kā 
arī kopā ar citiem draudzes 

vecākajiem noturēja dievkalpo-
jumus draudzes mācītāja prom-
būtnes laikā.

Daudzi no mums, lasot Irmas 
Zemdegas rakstītos un teiktos 
vārdus, atcerēsies viņu vienmēr. 
Irma Zemdega bija cilvēks ar 
lielām darba spējām, lielākā daļa 
tika atdota savai ģimenei un 
latviešu sabiedrībai. Irma prie-
cājās, par saviem mazbērniem, 
kuŗ viņu it bieži apciemoja Lat-
viešu ciemā Melburnā.

Irma gribēja būt Latviešu ciemā 
Melburnā, lai varētu dalīties ar 
Dieva vārdu, Bībeles stundām un 
lūgt Dievu kopā ar Ciema iemīt-
niekiem. Svētīts ir rīts ar Dieva 
vārdu.

Irmas pēdējā mācība bija:
„Tici Dievam, lūdz Dievu un  

lasi Bībeli“.

Ikkatrs Vārds ir sudrabs,
Kas derīgs, laikā teikts,
Bet krāšņāk Dieva dārzā
Zied darbs, kas labi veikts,
I. Zemdega

Paliek un skumst divas meitas 
Ilona Kociņa, Aija Rapp Kociņa, 
mazmeita Larissa (†), divas maz-
mazmeitas Kaitlyn un Mayla, 
dēls Dāvids un Rita Zemdegs un 
mazdēli Fēlikss un Oskars.
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē
Laura Jansone 

pasaules  
profesionāļu 

rangā
Golfere Laura Jansone nopel-

nījusi  pirmos reitinga punktus 
pasaules profesionāļu rangā (vēr-
tējumā). Viņa piedalījās Dāmu 
Eiropas tūres (LET) sacensībās 
Kanariju salās, izcīnot 25. vietu 
un pirmo reizi iekļūstot starp 
turnīra 30 labākajiem spēlētājiem. 
Tas ir labākais sasniegums Lauras 
karjērā. Jansone nopelnīja 3780 eiro 
naudas balvu no turnīra 350 000 
eiro balvu fonda.

pusfinālā cieta neveiksmi pret 
vācieti Alīni Fokenu. Cīņā par 
bronzu viņa ļoti pārliecinoši ar 
6:0 uzvarēja Dianu Gonsalesu no 
Meksikas. Jau pēc 20 sekundēm 
Skujiņa guva pirmos divus punk-
tus, vēl pēc brīža bija vadībā ar 
4:0, bet 86. sekundē pretiniece 
tika pārspēta trešo reizi.

Skujiņa vairākas reizes par 
Eiropas čempioni kļuvusi jau-
natnes un junioru vecumā, 2006. 
gadā viņa izcīnīja sudraba me -
daļu Eiropas meistarsacīkstēs 
U-20 vecuma grupā.

Svara katēgorijā līdz 63 kg star-
tēja trīskārtējā Eiropas čempione 
Anastasija Grigorjeva (attēlā). 

Par dalītu 25. vietu Jansone 
nopelnīja 0,76 reitinga punktus, 
kas viņai ļauj ieņemt 711. vietu 
pasaules rangā, pēc kuŗa  noteiks 
dalībnieces 2016. gada Riode ža-
neiro Olimpiskajām spēlēm. Jan-
sone LET tūrē spēlē otro sezonu, 
bet līdz startam Tenerifē viņas 
labākais sasniegums bija šovasar 
dalītā 55. vieta Vācijas Open.

Jansone Tenerife Open četru 
kārtu summā nospēlēja ar 289 
sitieniem (71-76-71-71) jeb vienu 
sitienu virs teorētiski nepiecie-
šamās normas (PAR). Uzvarēja 
dienvidafrikāniete Konija Čena, 
125 spēlētāju konkurencē summā 
nospēlējot ar -12 zem PAR. 

Otra Latvijas profesionālā golfa 
spēlētāja Krista Puisīte rangā ir 
760. vietā ar 0,55 punktiem 918 
spēlētāju konkurencē. Sacensībās 
Floridā Krista dalīja 34. vietu Dāmu 
profesionālā golfa asociācijas 
(LPGA) fārmtūres meistars cīk-
stēs, kur balvu fonds bija 150 000 
dolaru. Virs PAR aizvadījusi tikai 
vienu no četrām kārtām, Puisīte 
sacensības beidza ar PAR atbil-
stošu rezultātu (72-70-76-70). 

 Jansone un Puisīte gatavojas 
LPGA tūres kvalifikācijas otrā 
posma sacensībām, kas Floridā, 
Plantation Golf and Country Club 
divos laukumos, risināsies no 30. 
septembŗa līdz 3. oktobrim. Par 
iekļūšanu izšķirīgajā trešajā kva-
lifikācijas posmā kon kurēs 206 
golferes.

NOVUSA SACENSĪBAS ASV
Losandželosas Open – 4. un 5. oktobrī, 1955 Riverside Drive, 
Los Angeles, CA 90039.
Kontakttālrunis: Jānis Daugavietis 1+ 949 290 3122.
Novuss Čikāgā – 12. oktobrī, 4146 N Elston Ave, Chicago,
IL 60618. Kontakttālrunis: 1+773 588-2085.

Cīkstoņiem patīk 
„bronza”

Aizvadītajās cīņas sporta sace-
sībās Latvijas cīkstoņi ieguva vai-
rākas bronzas medaļas.

Vispirms tādu panākumu Pa -
saules meistarsacīkstēs Taškentā 
guvabrīvā stila cīkstone Laura 
Skujiņa (attēlā).

Laura startēja svara katēgorijā 
līdz 69 kg. Turnīra sākumā Sku-
jiņa pārspēja Odočimegu Ba -
draku no Mongolijas, ceturt daļ-
finālā pieveica arī Kolumbijas 
sportisti Marselu Iskuredo, bet 

Sākumā viņa zaudēja vēlākajai 
pasaules čempionei Pirožkovai 
no ASV, bet varēja turpināt sa -
censības gandarījuma turnīrā. 
Anastasija pieveica trīs preti-
nieces un sacensības beidza ar 
bronzas medaļu. 

***
Starptautiskās Džudo federā-

cijas (IJF) Grand Prix izcīņas 
posmā Zagrebā bronzas medaļu 
izcīnīja Latvijas džudists Jev ge-
ņijs Borodavko. Svara katēgorijā 
līdz 100 kg viņš cīņā par bronzu 
pārspēja Miklošu Čirjeničsu no 
Ungārijas. Citi Latvijas džudo 
cīņas pārstāvji – Aigars Mīlen-
bergs, Artūrs Ņikiforenko un 
Konstantīns Ovčiņnikovs zau-
dēja jau pirmajā sacensībā. 

Ārmrestlings
Pasaules meistarsacīkstēs 

ārmrestlingā Viļņā Latvijas cīk-
stoņi izcīnīja divas  medaļas. 

Bronzas medaļu cīņā ar labo 
roku katēgorijā līdz 75 kilogra-
miem. nopelnīja viens no spēcī-

pagājušā gada sasniegumu. Viņa 
godalgu nopelnīja cīņās ar labo 
roku svara katēgorijā līdz 80 kg. 

Jāņa Baumaņa
trešā uzvara

Latvijas sportists Jānis Bau ma-
nis Vācijā Eiropas rallijkrosa meis-
tarsacīkšu pirmspēdējā posmā 
izcīnīja pārliecinošu uzvaru, kas 
viņam ir jau trešā šajā sezonā. 

Jānis Baumanis

Sacensībās Vācijā tika iegūts 
arī maksimāli iespējamais punk-
tu skaits, kas Baumanim ļāvis 
atgriezties Eiropas meistarsacīkšu 
kopvērtējuma trešā vietā. Bau-
ma nis Esteringas rallijkrosa trasē 
startēja pirmo reizi, taču bija 
rūpīgi sagatavojies sacensībām 
un jau ar pirmajiem braucieniem 
spēja sasniegt konkurētspējīgus 
apļa laikus. Pēc pirmās sacensību 
dienas Jānis atradās trešā  vietā 
kopvērtējumā, taču lielisks snie-
gums divos kvalifikācijas brau-
cienos ļāva izvirzīties sacensību 
vadībā,

Vācijā notika Monster Energy 
FIA pasaules rallijkrosa meistar-
sacīkšu devītais posms. Sacensību 
otrajā dienā autosportisti veica 
atlikušos divus kvalifikācijas brau-
cienus, kuŗos jēkabpilieša Reiņa 
Nitiša automašīnu piemeklēja 
turbīnas defekts. Nitišs sasniedza 
attiecīgi 33. un 17. ātrāko laiku 
un Vācijas posma kopvērtējumā 
ierindojās 16. vietā, nekvalifi cē-
joties sacensību pusfinālam.

Lai gan ir liela konkurence, 
šogad sportistiem no Latvijas ir 
izredzes izcīnīt godalgotās vietas 
gan Super 1600, gan Super Car 
klasē, kur Reinis Nitišs pēc aiz-
vadītiem deviņiem posmiem ir 
trešā vietā.

Latvijas 
parariteņbraucējam 

zelts Eiropas 
meistarsacīkstēs

Latvijas parariteņbraucējs Os -
kars Gailišs Serbijā izcīnīja zelta 
medaļu Eiropas meistarsacīkstēs 
šosejas riteņbraukšanā grupas 
braucienā. 58 kilometrus gaŗā 
distance bija sadalīta desmit ap -
ļos pa 5,8 km katrā. Distance bija 
pilnīgi līdzena un relātīvi vien-
kārša, ar platiem pagriezieniem 
un vienu pagriezienu par 180 
gra diem. Lai gan Gailiša ritenim 
sa  censību gaitā bija techniskas 
problēmas, sportistam izdevās ar 
tām tikt galā un distances beigās 
arī izrauties no kopējās grupas, 
finišējot pirmajam.

Uz goda pjedestala

***
Spānijā noris Pasaules meistar-

sacīkstes riteņbraukšanā. Pirmajā 
disciplīnā – komandu braucienā 
ar atsevišķu startu Krievijas vie-
nības Katjusha sastāvā startēja Lat-
vijas sportists Gatis Smukulis, 
palīdzot izcīnīt 13. vietu. 

Otrā dienā  Latvijas pārstāve 
juniore Endija Rutule indivi duā-
lajā braucienā sasniedza 42. re  zul-
tātu. 13,9 km gaŗo trasi Rutule vei-
ca ar 37,69 km/h vidējo ātrumu.

Basketbols
FIBA

vērtējumā 
Starptautiskā Basketbola fede-

rācija (FIBA) publicējusi vadošo 
vienību vietas ranga (vērtējuma) 
sarakstā. Lai gan mūsu vīriešu 
komandai bija lielisks sniegums 
Eiropas meistarsacīkšu kvalifi kā-
cijas turnīrā, FIBA rangā ir kri-
tums. Vērtējumā, kuŗā tiek ņemti 
vērā rezultāti lielajos turnīros 
pēdējo divu olimpisko ciklu lai kā, 
Latvija iekrājusi 21 punktu.  Pirmo 
vietu rangā pārliecinoši sagla bā-
jusi Pasaules kausu ieguvusī ASV 
izlase, kuŗai seko Spānija, Arģen-
tīna un Lietuva.

Latvijas dāmu basketbola izlase 
FIBA rangā ir 16. vietā. Jauno 
basketbolistu vērtējuma tabulā 
mūsu jaunieši ir 17, meitenes – 
tikai 49. vietā. Apvienotajā vī -
riešu, sieviešu, puišu un meiteņu 
rangā Latvija ir 22. pozicijā.

Ko dara Mairis 
Briedis?

Latvijas labākais bokseris Mai ris 
Briedis pirms novembrī ieplā-
notās titula cīņas Vācijas pilsētā 
Frankfurtē spēkosies ar Ungārijas 
pārstāvi Čabu Fauru. Cīņa pret 
24 gadus veco Fauru 29 gadus 
vecajam Briedim būs reitinga 
ieskaites sacensības, kuŗu galve-
nais uzdevums ir palīdzēt viņam 
pilnībā atkopties no rokas traumas 
un atgūt sacensību garšu ringā.

“Mums bija izdevība šo cīņu aiz -
vadīt kaut vai ar mērķi uzturēt Brie-
 di labā formā. Pēc iepriekšējās cī ņas 
viņš juta, ka pauze starp iziešanu 
ringā bijusi pārāk ilga, tāpēc viņš 
bija pazaudējis cīņas pavedienu,” 
skaidroja sacensību organizētāji. 
“Galvenais uzdevums šajā cīņā būs 
sajūtu atgūšana. Tā ir pare dzēta līdz 
sešiem raun diem, tomēr redzē-
sim, cik no tiem ungārs izturēs.”

Faurs savas karjēras laikā aiz-
vadījis desmit cīņas, uzvarējis  se -
šās (divās ar nokautu), trijās pie-
dzīvojis zaudējumus ar nokautu 
un vienā cīnījies neizšķirti.

Iepriekšējo cīņu Briedis aizva-
dīja 26. jūlijā “Ķīpsalas” hallē, kad 
ar technisko nokautu uzvarēja 
ugandieti Džoiju Vegasu un tika 
pie Pasaules Boksa padomes 
(WBC) Baltijas čempiona jostas. 
Latvijas pārstāvim tā bija pirmā 
cīņa šajā gadā, jo februāŗa sā -
kumā Briedis iedzīvojās kreisās 
rokas spieķa kaula lūzumā.

Vienības braucienā 
startē tūkstoši

Siguldā tika aizvadīts gada lie-
lākais notikums pašmāju riteņ-
braukšanā – 24. Latvijas riteņ-
brau cēju Vienības brauciens. Trīs 
dažādās distancēs startēja 5000 
riteņbraucēju. Tas ir jauns sa -
censību rekords. Uzvaru 95 km 
sporta braucienā izcīnīja Māris 
Bogdanovičs, citā disciplīnā ne -
pārspēts palika Arnis Pētersons,  
Tautas distancē triumfs Rai-
monda Briča un Robera Zuļģa 
tandēmam. Ar savu klātbūtni ve -
lobraucienu pagodināja arī Lat-
vijas Dzelzceļš prezidents Uģis 
Magonis un mūsu titulētā tāllē-
cēja Ineta Radēviča, kas deva 
starta signālu masveidīgajam 
tautas braucienam.

Dāmu konkurencē ātrākā iz -
rādījās rīdziniece Elīna Sauka, 
apsteidzot Endiju Rutuli un 
Katrīnu Jaunslavieti.

BMX
Pasaules kausa izcīņas posmā  

BMX superkrosā Santjago Ar  ģen-
tīnā uzvaru izcīnīja Māris Štrom-
bergs. Viņš bija pārliecinoši labā-
kais gan savā ceturtdaļfināla, gan 
pusfināla braucienā, taču finālā 
talkā nācās ņemt fotofinišu, kas 
apstiprināja Latvijas sportista pir-
mo vietu. Viņš pārliecinoši uzva-
rēja ceturtdaļfinālā un arī pusfi-
nālā neviens nespēja Štrom ber-
gam izrādīt pretestību.

Māris Štrombergs distancē
Tālāk pār astotdaļfinālu neiz-

devās aizkļūt Richardam Veidem 
un Kristenam Krīgeram.

Zem basketbola
groziem

Pārbaudes turnīrā Urugvajas 
galvaspilsētā Montevideo uzvaru 
izcīnīja latviešu basketbolista 
Dāvja Bertāna pārstāvētā Spā-
nijas komanda Vitorijas Laboral 
Kutxa, kas ar 81:77 pārspēja Urug-
vajas klubu Agvadas Atletico. Dā -
vis nepilnu 25 minūšu laikā guva 
16 punktus, izcīnīja trīs atlēkušās 
bumbas, bloķēja divus metienus 
un pieļāva vienu kļūdu.

***
Kristapa Porziņģa pārstāvētā 

Sevilla pieveica Madrides Estu-
diantes – 66:64. Šī diena klubam 
bija īpaša, jo pirms 25 gadiem – 
1989. gada 19. septembrī – anda-
lūzieši aizvadīja pirmo spēli ACB 
līgā. Porziņģis laukumā devās 
Seviļas starta piecniekā un kļuva 
par otro rezultātīvāko spēlētāju 
komandā, gūstot 11 punktus.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

gākajiem ārmreslinga pārstāvjiem 
pasaulē Jānis Amoliņš, kas četras 
reizes uzvarējis pasaules meistar-
sacīkstēs.

Bronzas medaļu izcīnīja arī 
Sandra Zālīte, atkārtojot savu 


