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Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšana bijušajai ASV Valsts sekretārei 
Hilarijai Klintonei

ASV prezidents Baraks Obama ar kundzi kopā ar Lavijas Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Sveicam
Andri Nelsonu – 

Bostonas simfoniskā 
orķestŗa jauno 

vadītāju!

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

Kad Amerikas kontinentā bija 
sestdienas, 27. septembŗa, vakars, 
Latvijā jau gaidījām rītu un ziņas 
no Bostonas, kur notika mūzikas 
pasaulei, tās bruņiniekiem un cie -
nītājiem ārkārtīgi nozīmīgs, pat 
vēsturisks koncerts. Pie Bostonas 
simfoniskā orķestŗa (BSO) diri-
ģenta pults mākslinieciskā vadī-
tāja un galvenā diriģenta postenī 
stājās latviešu diriģents Andris 
Nelsons. Šis viņa inaugurācijas 
koncerts tika gatavots un gaidīts 

kā jauns solis talantīgā, pasaulē 
plaši pazīstamā 35 gadus vecā di -
riģenta ceļā uz Mūzikas Olimpu, 
tāpat arī kā pagrieziena punkts šī 
slavenā orķestŗa attīstības gaitā.

Latvijas radioviļņos jau svēt-
dienas rītā saņēmām ziņas par 
koncerta iedvesmojošo norisi, 
par pacilātību, kāda Bostonā 
valdījusi visu aizvadīto nedēļu 
lielā notikuma gaidās. Plašāku šī 
koncerta atspoguļojumu lasiet 
mūsu nākamajā numurā!

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš ASV piedalījās ANO Ģe -
nerālās Asamblejas 69. sesijas 
atklāšanā, kā arī vairākās div -
pusējās tikšanās reizēs ar valstu 
vadītājiem pārrunāja starptau-
tiskās aktuālitātes un pauda 
Latvijas poziciju par jautāju-
miem, kuŗi skaŗ divpusējo 
attiecību jomu.

Pēc Maķedonijas prezidenta 
Gjorges Ivanova un Serbijas 
Republikas prezidenta Tomis-
lava Nikoliča ierosinājuma 

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Amerikā
nākotnē pievienoties Eiropas 
Savienībai (ES). Līdzās šim 
mērķim Maķedonijas prezi-
dents uzsvēra arī Maķedonijas 
ilggadējo ieguldījumu NATO 
vadītajās operācijās un aicināja 
Latviju atbalstīt tās virzību uz 
NATO. Valsts prezidents abās 
divpusējās sarunās atzina, ka 
jautājumi par ES turpmāko 
paplašināšanos būs ES dienas-
kārtībā arī Latvijas prezidentū-
ras laikā.

Divpusējā sarunā ar Ukrainas 

notika draudzīgā, savstarpējā 
izpratnē balstītā gaisotnē. Uk -
rainas premjērministrs infor-
mēja Valsts prezidentu par 
iekšpolītisko situāciju Ukrainā 
pirms parlamenta vēlēšanām, 
kas notiks pēc mēneša, atzīstot, 
ka tā ir komplicēta un šobrīd 
grūti prognozējama. Vienlaikus 
Jaceņuks uzsvēra, ka šī brīža 
aktuālākais iekšpolītiskais jautā-
jums ir valsts energoapgāde, 
kas jāatrisina vēl pirms ziemas 
iestāšanās.

Savukārt Turcijas prezidents 
Redžeps Tajips Erdogans sa -
runā ar Valsts prezidentu darīja 
zināmu, ka, pieņemot uzaici-
nājumu vizītē apmeklēt Latviju, 
ir gatavs to darīt vēl šajā gadā. 
Turklāt, ņemot vērā abu valstu 
draudzīgās un savstarpēji nozī-
mīgās divpusējās attiecības, 
Lat   vija būs pirmā ES dalīb-
valsts, kuŗu viņš kā Turcijas 
prezidents apmeklēs oficiālā vi -
zītē. Būtiskākie jautājumi, kas 
abu prezidentu sarunas laikā 
akcentēti, saistījās ar Turcijas 
mērķi kļūt par ES dalībvalsti, 
tās reģionālo sadarbību un dro-
šību. Arī šajās divpusējās sa -
runās Valsts prezidents atzina, 
ka jautājumi par ES turpmāko 
paplašināšanos būs ES dien kār-
tībā arī Latvijas prezidentūras 
laikā

Valsts prezidents tikās ar Ņu -
jorkas latviešu kopienas pār-
stāvjiem, personīgi uzrunājot 
tautiešus, kas bija pulcējušies uz 
sarunu ar Andri Bērziņu. At -
bildot uz jautājumu par vēlē-
šanām un kandidātu vērtē-
jumu, Valsts prezidents izteica 
cerību un vēlējumu tautiešiem 
balsot par tiem kandidātiem, 
kuŗi ir zināmi un kuŗu paveik-
tais darbs ir atklāti vērtējams. 
Valsts prezidents aicināja tau-
tiešus domāt un lemt patstā vīgi.

Turpinot darba vizīti ASV, 
Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš piedalījās ANO Klimata 
galotņu apspriedes atklāšanā un 
teica uzrunu, kuŗā uzsvēra, ka 
valsts iedzīvotāju labklājībai ir 
jāatrod līdzsvars un sinerģija 
starp konkurētspējīgu ekono-
mikas polītiku un tās ietekmi 
uz klimata pārmaiņām. Pēc tam 
Valsts prezidents divpusējā sa -
runā tikās ar Gruzijas Ministru 
prezidentu Irakli Garibašvili, pa -
sniedza Triju Zvaigžņu or  deņa 
lielvirsnieka krustu biju šajai 
ASV valsts sekretārei Hi  larijai 
Klintonei, kā arī tikās ar Pasaules 
Ebrēju Kongresa pārstāvjiem.
ANO TRIBĪNĒ

Andris Bērziņš divpusējās sa -
runās tikās ar abu valstu prezi-
dentiem, lai pārrunātu Latvijas 
prioritātes 2015. gada pirmajā 
pusgadā gaidāmās preziden-
tūras Eiropas Padomē laikā un 
abu minēto valstu centienus 

valdības vadītāju Arsēniju Ja  ce-
ņuku abas amatpersonas pār-
runāja Ukrainas iekšpolītiskās 
aktuālitātes, kā arī turpmāko 
sadarbību starp Ukrainu un 
Latviju laikā, kad Latvija būs 
EP prezidējošā valsts. Saruna 
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20142014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

zvaniet – inese zaķis
tālr.: 727-623-4666

6301 d pelican creek crossing
st. petersburg, florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Skaista daba pie "KILARNEY"
Vēl var pieteikties Īrijas tūrei!

Latvian 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: ____________________________

Godātie lasītāji!
Techniskas kļūmes dēļ Nr. 36 18.lpp. 
nopublicēts nepareizs materiāls. Tā 

vietā vajadzēja būt materiālam, kuŗu 
lasiet šā numura 6.lpp.

ATVAINOJAMIES PAR NEJAUKO 
PĀRPRATUMU!

Red.

Uldis Grasis

Vēji 
visvisādi

Vēji atnāk, vēji aiziet,
Kādu dziesmu vēji dzied?
Vai tie dziedās dziesmu sēru,
Vai tie vēstīs nakti kvēlu,
Vai tie atsauks dienu tālu,
Vai tie atsauks dievus Baalus?
Vēji atnāk, vēji iet,
Puķes vīst un puķes zied,
Cilvēks mīlēt var un nīst,
Vēja stāsti, vēja glāsti,
Svaigas brīzes, analīzes…
Koki lokās vēja mokās,
Dzīve īsa, priekškars plīst –
Dzīve vējos nešķobās…
Vēji aiziet, vēji nāk,
Kādu dziesmu vēji sāk,
Vējos sākās mana dzīve,
Tava brīve vējiem līdz.
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Karina Tatarinova un Varis Piņķis Elvīras un Rūdolfa lomās

(turpināts 19. lpp.)

Arnolds Sildegs (ASV). Klusā daba. 1959.

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).

BAIBA
BIČOLE

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 ziedojumiem 
paredzēta 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 .........................................

Priedaine iet roku rokā ar lat-
viešu kultūras atbalstīšanu, vairāk-
kārt uzsvēris Ņudžersijas Latviešu 
biedrības pašreizējais priekšsēdis 
Jānis Students. Šīs atbalstīšanas 
un veicināšanas ietvaros biedrības 
īpašuma Priedaine telpās tad vien-
mēr tikusi vieta un laiks arī Lat-
viešu kultūras biedrības TILTS 
sarūpētajiem notikumiem, teātŗa 
izrādēm, koncertiem. Tā šī gada 
5. septembrī, piektdienas vakara 
6. stundā, Priedainē notika TILTA 
jaunākās turnejas (par tās izkārto-
šanas ārpusniekam tīri neiedo mā-
jamām birokratiskajām grūtībām 
labi pastāsta TILTA valdes priekš-
sēža vietnieks Andris Padegs Laika 
š. g. 34. nr. 6. – 19. sept.) sarīko-
jums ar neparastāku, reizē ar to 
arī ziņkāri modinātāju saturu, 
tajā gan teātris, gan koncerts. 

Rīdzinieku šai reizē atvestā iz -
rāde ar nosaukumu „Parīze-Rīga-
Parīze” ir pazīstamās režisores 
Māras Ķimeles iestudējums, drā-
matizējums mākslinieku Rūdolfa 
un Elvīras Piņņu sarakstei, iz  dzī-
vojot kā 20. gadsimta  romantiku, 
tā skaudrumu. Lomās: Karīna Ta -
tarinova un Varis Piņķis, mūzi kā-
lais pavadījums: Jēkabs Nīmanis 
(izrādē skan latviešu tautasdzies-
mas un franču melodijas), scē-
nografe Izolde Cēsniece, gaismas: 
Mārtiņš Porters. Izrādes scēnogra-
 fiju veido Rūdolfa Piņņa gleznas 
no LNMM fondiem un frag-
menti no dokumentālās filmas 
„Krāsu prieks”, 1976. g. (režija: 
mākslinieku Piņņu meita Skilla 
Pinnis-Rikarde, operātors Rod ri go  
Rikards, komentāri: mākslas zināt-
niece Tatjana Suta). Iestudējums 
tapis sadarbībā ar S. Pinnis-Ri -
kardi; viņa pastāsta: „Kad Latvijas 
Nacionālajā mākslas mūzejā 
2002. gadā notika Rūdolfa Piņņa 
simtgadei veltīta izstāde, bija vēl me 
to papildināt ar ko īpašu. Manā 
rīcībā bija mana tēva un mātes 
sarakste mūža gaŗumā, kur vēs-
tulēs caur personīgām norisēm un 
pārdomām atspoguļojas ne tikai 
Rūdolfa un Elvīras dzīves ainas, 
bet arī Latvijas un visas Eiropas 
tautu likteņu atbalsojumi. Mārai 
Ķimelei, atlasot būtiskāko no vai -
rākiem simtiem vēstuļu, lieliski 
izdevās atrast drāmatizējuma vad-
līniju, un vairāk nekā stundas ga -
ŗumā skatītājs var izsekot kā māk-
 slai, tā mīlestībai.” Te izvilkumi 
no LNMM pārstāves G. Gerhardes-
Upenieces dotās izziņas par māk-
sliniekiem R. un E. Piņņiem. – 
„Rūdolfs Pinnis (1902-1992) 
neilgu laiku  mācījās Valdemāra 
Tones studijā, bija viens no pir-
majiem Latvijas Mākslas akadē-
mi jas studentiem, taču vairāk par 
visu viņu vilināja Eiropas māksla. 
Parīzē Rūdolfs Pinnis ieradās 
1929. gadā. Te viņš sastapa Elvīru, 
kuŗa kļuva par jaunā mākslinieka 
draudzeni, mūzu un dzīvesbiedri. 
Arī Elvīra Pinnis (dzim. Adams, 
1907-1984) pirmo mākslas izglī-
tību ieguva Rīgā, Tautas augst-
skolā pie Romana Sutas. Parīzē 
viņa pievērsās sīkplastikai un tēl-
niecībai, bet Rūdolfs sevi galveno-
kārt apzinājās par gleznotāju... Viņš 
arī iekārtoja interjerus, strādāja 
par dekorātoru Biankūras kino-
studijas paviljonā, abi zīmēja 
audumu paraugus Lionas un 

Kultūras prieki 
Priedainē

Parīzes rūpnīcām... Kopā ar 
Eduardu Vīraltu Rūdolfs Pinnis 
devās uz Grandšomjēras akadē-
miju (Académie de la Grande 
Chaumière) paplašināt savas zinā-
šanas, zīmēja, strādāja oforta tech -
nikā, gleznoja Parīzes ainavas. 
Rūdolfa Piņņa lielākie panākumi 
ir dalība Rudens salonā (Salon 
d’Automne), Tileriju salonā (Salon 
des Tuileries) un Apmaiņas salonā 
(Salon des Echanges). 1938. gadā 
Rudens salonā viņa darbi ir līdzās 
Morisa Briansona, Kēsa van Don-

aktieŗi daudz darbojās ne uz 
skatuves, bet tās priekšā, skatītāju 
tiešā tuvumā, tā veidojot intimu 
noskaņojumu, iejušanos. Visu laiku 
uz skatuves atradās klavieres un 
blakus tām izrādes mūzikālā pa -
vadījuma devējs instrumentālists/
komponists Jēkabs Nīmanis, ieju-
tīgi saspēlējoties ar aktieŗu tēloto.

Ar lielā ekrāna starpniecību 
izrādes skatītāji dabūja vaigā 
skatīt īstu Rūdolfu Pinni, tāpat 
viņa dzīvesbiedri tēlnieci Elvīru, 
un itin bagātīgs bija attēlos rādīto 

 gena, Emila Otona Frīza, Morisa 
Vlaminka gleznām.

 Elvīra P. savus darbus izstādīja 
mecenātes Martinas Bolī mākslas 
salonā... Lielākā daļa šo darbu 
māksliniekiem zuduši, 1939. ga  dā 
atstājot darbnīcu, pametot Parīzi 
it kā tikai uz laiku... Pēc Otrā 
pasaules kaŗa nācās pielāgoties 
padomju dzīves apstākļiem... Šai 
laikā viņiem sava varēšana māk-
slā bija jāpierāda no jauna. Abu 
radošajām izpausmēm tika likti 
dažādi šķēršļi, piemēram, izstādes 
atklāšanas dienā Valsts mākslas 
mūzejā (1973) to negaidot slēdza, 
kas vietējā mākslas dzīvē bija ne -
pieredzēts gadījums. Iespēju robe  -
žās mākslinieki centās uzturēt 
saikni ar Parīzi – vizuālā mākslā, 
kino, literātūrā, mūzikā. Elvīra šo 
pilsētu vairs nekad neredzēja, bet 
Rūdolfs turp devās vēl divas reiz-
es (1973. un 1985.gadā)...”

Ceļojošam teātrim atbilstīgs 
bija izrādes ārējais ietērps – pati 
vienkāršība, daļa no iekārtojuma 
liels ekrāns skatuves dibenplānā, 
savukārt pašā skatuves priekšā 
divu Rūdolfa Piņņa reālistiskā 
stila darbu attēlu „plakāti”. Abi 

Piņņa abstraktā stila darbu skaits, 
mazāks gan tēlnieces radītā, 
tomēr tā bija iepazīšanās un 
laba.
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ALA Izglītības nozares Skolotāju konferences dalībniekiem Filadelfijā

Valodas līmeņu pārbaudījumi – Izglītības nozares 
2014./2015. gada projekts

Valodas periods 2014

ANDRA ZOMMERE, Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares vadītāja

AMANDA MEIXNER

Gadu gājumā ALA Izglītības 
nozare ir kalpojusi ASV latviešu 
skolām, veidojot mācību materiā-
lus, gatavojot un aprakstot mā -
cību mērķus un rīkojot skolotāju 
konferences. Līdz šim skolasgada 
beigās 7. un 8. klases skolēni ir 
rakstījuši ALA pārbaudījumus, 
kuŗos ticis noteikts, vai skolēni 
sekmīgi sasnieguši nospraustos 
mācību mērķus. Pa šiem gadiem 
notikušas arī plašas pārrunas par 
to, ka skolēnu valodas līmenis ir 
mainījies un ka tagad skolu pro-
grammai būtu jāatbilst dažādiem 
valodas līmeņiem. 2012. gada pa -
vasarī ALA skolotāju konferencē 
izskanēja lūgums Izglītības noza-
rei veidot specifiskus valodas pār-
baudījumus, kas noteiktu katra 
skolēna latviešu valodas prasmes 
līmeni. Prasības pamatojums: ar 
šādu informāciju skolas spētu 
efektīvāk veidot mācību grupas 
(ņemot vērā atšķirīgas skolēnu 
vajadzības), programmas un pie-
 meklēt attiecīgus mācību mate-
riā lus. 

Tika veikts izpētes darbs un 
apzināti jau esošie latviešu valo-
das pārbaudījumi. Par ASV lat-
viešu skolu vajadzībām piemēro-
tāko tika atzīts jau vairākus gadus 
pastāvošais Eiropas valodas por-
tfelis (EVP). EVP ir standartizēta 
valodas apguves līmeņa vērtē ša-
nas sistēma Eiropas Savienības 
valstīs, kas nosaka personas da -
žādu valodu prasmi, iedalot to 
sešos līmeņos. Izmantojot EVP, 
Eiropā valdošajā daudzvalodu 
un atšķirīgo izglītības sistēmu 
vidē Eiropas universitātes var 
noteikt ārvalstu studētgribētāja 
valodas līmeni, iestājoties studiju 
programmā, vai Eiropas institū-
cijas un uzņēmēji var noteikt un 
adekvāti izvērtēt potenciālā dar ba 
ņēmēja valodas līmeni. Izman to-
jot šādus valodas pārbau dījumus 
ASV latviešu skolu kontekstā, 
skolotāji iegūst vajadzīgo infor-
māciju skolēnu mācīšanai un 
izaugsmes vērtēšanai. Svarīgākais 
aspekts ir paša skolēna iespēja 
apzināties valodas prasmju līme-
ņus un turpināt sekot to izaugs-
mei un attīstībai, kopā ar sko-
lotājiem un vecākiem nosakot 
valodas apguves mērķus.

Vairāk par EVP, tā izmantošanu 
un iespējām var uzzināt http://
maciunmacies.valoda.lv/valo-
das-apguves-limenis.

Lai labāk saprastu, kāpēc tiek 
veidoti latviešu valodas līmeņu 

pārbaudījumi, nedaudz jāat grie-
žas ASV latviešu skolu vēsturē. 
2013. gada pavasarī diemžēl vairs 
tikai puse ASV skolu kārtoja 
ALA pārbaudījumus. Pēc skolo-
tāju sniegtās informācijas, lie lā-
kais šķērslis pārbaudījumu kār-
tošanā bija skolēnu atšķirīgais vai 
nepietiekamais latviešu valodas 
līmenis. Tāpēc Izglītības nozare, 
uzklausot skolotāju vēlmi saprast, 
kā skolēniem vislabāk palīdzēt, 
nolēma veidot valodas prasmju 

robus un sekmētu pilnvērtīgu 
valodas attīstību. Izvērtējot pār-
baudījumu rezultātus, skolotāji 
var attiecīgi pielāgot un indivi-
dualizēt metodes un materiālus, 
lai dotu skolēnam maksimāli 
daudz iespēju uzlabot valodu. 
Skolēni kopā ar skolotājiem var 
nospraust konkrētus valodas 
attīstības mērķus un nākamajā 
skolas gadā vai citā noteiktā laika 
posmā censties tos sasniegt. 
Katrs nākamais skolotājs var iz -

uzsveŗ vecāku lomas svarīgums 
bērna valodas pilnvērtīgā kop-
šanā. Latviešu skolās izmantota-
jai metodikai un materiāliem ir 
nenoliedzami liela nozīme, tomēr 
galvenā loma bērnu valodas ap -
guves motīvēšanā un ilgstošā no -
drošināšanā ir ģimenei un vecā-
kiem. Vecākiem noteikti jārod 
skolēniem iespējas izmantot un 
vingrināt visas valodas prasmes 
diendienā, lai pilnveidotu valo-
das izaugsmi. Skolām savukārt, 

ilga veselu dienu, un tajās kopā 
piedalījās 36 skolotāji. Kon fe ren-
cēs tika pievērsta uzmanība di  -
vām temām: klasvadībai (Class-
room Management) un EVP va -
lodas līmeņiem, valodas līmeņu 
pārbaudījumiem un mācību pa -
līglīdzekļiem. Izglītības nozare 
pateicas skolotājai un skolu kon-
sultantei Anitai Erkmanei par 
viņas profesionālo sniegumu un 
atbalstu latviešu skolām, palīdzot 
veidot efektīvas klasvadības sis-
tēmas mūsu skolās. Par Eiropas 
valodas portfeli, valodas līme-
ņiem, un efektīvu pārbaudījumu 
izmantošanu skolotājiem stāstīja 
PBLA Izglītības padomniece un 
valodas līmeņu pārbaudījumu 
autore Dace Mažeika. 

Šī gada oktobrī skolas tiek 
aicinātas veikt valodas līmeņu 
pārbaudījumu 1. variantu. Iz  man-
tojot gada sākumā iegūtos datus, 
skolas un skolotāji var analizēt 
savu skolēnu valodas prasmes un 
valodas vajadzības. Analizējot re -
zultātus, skolotāji var piemeklēt 
atbilstošus materiālus, pielāgot 
mācību metodiku skolēnu vaja-
dzībām un nospraust mērķus, 
kuŗus kopā ar bērniem īstenot 
skolas gada laikā. Skolas gada 
beigās, veicot pārbaudījumus 
otrreiz, skolotāji un skolēni varēs 
izvērtēt valodas prasmju uzlabo-
šanos un individuālā snieguma 
izaugsmi. Skolotāji varēs atbalstīt 
vecākus, kas vēlas veicināt savu 
bērnu valodas apguvi, iesakot 
atbilstošas nodarbības un dodot 
ieteikumus papildu materiāliem 
izmantošanai ārpus skolas. Iz  glī-
tības nozare paredz arī izmantot 
iegūtos datus par skolēnu latviešu 
valodas līmeņiem, sadarbojoties 
ar Latvijas iestādēm. Ja Izglītības 
nozares rīcībā ir konkrēta infor-
mācija par skolēnu valodas pras-
mēm, līmeņiem un vajadzībām, 
ir vieglāk formulēt prasības da -
žādu materiālu un iniciatīvu 
izstrādē un varam lūgt atbalstu 
mūsu darbam dažādās Latvijas 
iestādēs, kuŗu uzdevums ir at  -
balstīt diasporas skolu vaja dzī bas.

Vēlreiz liels paldies visiem, kas 
piedalījušies Izglītības nozares 
darbā aizgājušā gadā! Tikai ko -
pīgiem spēkiem varam veikt to, 
kas nodrošinās mūsu latviešu 
skolu turpmāko darbu, mūsu 
kultūras un valodas saglabāšanu. 
Vēlu skolu darbiniekiem un sko-
 lēniem Dievpalīgu un veiksmi 
turpmākajā darbā!

pārbaudījumus. Tie noteikti ne -
aiz stāj līdz šim izmantotos ALA 
pārbaudījumus, bet ir palīglī-
dzeklis skolotājiem darbā, lai 
veidotu un noturētu vienmē rī-
gāku valodas līmeni visiem sko-
lēniem. Nākotnē ceram, ka, mērķ-
tiecīgi strādājot, skolēni atkal 
sasniegtu tādu valodas prasmes 
līmeni, lai pēc iespējas vairāk 
bērnu varētu rakstīt ALA pār-
baudījumus.

Skolotāju darbs latviešu skolās 
nav viegls. Visu cieņu tiem dau-
dzajiem latviešiem, kas veltījuši 
laiku un pūles mūsu jaunajai 
paaudzei! Izglītības nozare apzi-
nās, ka tai jādara viss iespējamais, 
lai sniegtu šiem skolotājiem at  -
balstu viņu svētīgajā darbā. Sko-
lotājiem ir svarīgi zināt skolēnu 
valodas prasmes līmeņus un 
vērot skolēnu valodas izaugsmi. 
Novērtējot skolēna valodu pa 
atsevišķām prasmēm − lasīt-
prasmi, runātprasmi, klausīšanās 
prasmi un rakstītprasmi, skolo-
tājam ir skaidrs, kuŗā no tām 
skolēnam nepieciešams vairāk 
palīdzības, lai aizpildītu valodas 

mantot iegūto informāciju turp-
mākai efektīvai darbībai, tādējādi 
nodrošinot skolēna mācīšanās 
procesa nepārtrauktību un vien-
mērīgu attīstību. 

Mācoties latviešu valodu tikai 
sestdienas un svētdienas skolās, 
laika gaitā ir pierādījies, ka ne -
pieciešama no Latvijas skolās 
izmantotās vai ASV skolās trim-
das sākuma gados izveidotās 
atšķirīga metodika. Jāpiegriež 
vē  rība arī piemērotu materiālu 
izvēlei, kuŗi situācijas sarežģītības 
dēļ atšķirtos no līdz šim lietota-
jiem vai Latvijā izdotajiem lī  -
dzekļiem dzimtās valodas apgu-
vei. Pieredze liecina, ka ASV 
latviešu skolās jāizmanto meto-
dika un materiāli, kas drīzāk 
atbilst latviešu valodas kā otrās 
valodas vai mantotās valodas 
apguvei. Izmantojot otrās/man-
totās valodas metodiku un pār-
baudījumus, ir iespējams panākt 
tikpat labus vai pat labākus re -
zultātus valodas apguvē. Liela 
nozīme ir arī valodas un satura 
integrētajai apguvei, kas veicina 
straujāku valodas attīstību. Vēl jā -

efektīvi mācot latviešu valodu, 
jāsekmē, jāatbalsta un jāmotīvē 
vecāku vēlme ar bērniem sazi-
nāties latviski.

Sākoties 2014./2015. mācību 
gadam, ir sastādīti valodas lī -
meņu pārbaudījumi skolēniem 
no 5. līdz 12. klasei A1, A2 un B1 
līmeņiem. Līdz pavasarim pare-
dzēts sagatavot arī B2 līmeņa 
pārbaudījumus. Jaunāko klašu sko-
lēniem būs iespēja veidot sa  vus 
Valodas portfeļus, izmantojot 
Eiropas valodas portfeļa sešu 
līmeņu sistēmu četrās valodas 
prasmēs. Aizgājušā vasarā Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolas un Kur-
sas vasaras vidusskolas skolēni 
jau kārtoja vidusskolas līmeņa 
pārbaudījumus. Paldies GVV un 
Kursas vadībai un skolotājiem 
par sadarbību! Pieredze pārbau-
dījumu likšanā, vērtīgie dati un 
pieredze, kas iegūta par vasaras 
vidusskolēnu valodas prasmēm, − 
tas viss veicinās un palīdzēs Iz  glī-
 tības nozares turpmākajā dar bībā.

2014. gada septembŗa mēnesī 
ASV latviešu skolu skolotāji tikās 
Filadelfijā un Sietlā. Konferences 

The 2014 session of Valodas 
Periods ran from August 3rd 
through the 16th, with over 70 
campers that travelled from all 
over America to reunite with 
friends at their home away from 
home. Old friends were reunited, 
and new bonds were formed 
during the two week period.

Campers became more con-
nected with their Latvian roots 
through song, dance, and other 
activities. During culture class, 
the oldest campers acted out the 
famous Latvian play “Zelta Zirgs” 

and learned about the historical 
importance of similar expres-
sions of patriotism throughout 
Latvian history. Younger camp-
ers explored the history and 
geography of Latvia through 
songs and other activities. 
Because the theme of this ses-
sion’s camp was Latvian celebra-
tions/holidays, all of the campers 
learned about the different cul-
tural holidays celebrated in 
Latvia and how they were cen-
tered around the seasons. In art 
class, all of the campers created 

their own wooden Latvian dolls, 
similar to those commonly seen 
in Latvia. Campers of all ages 
meticulously painted the faces of 
their figurines, made hair out of 
yarn and braiding different styles, 
cut cloth to make traditional folk 
costumes, and added tiny flower 
crowns. After over a week of 
work, each camper proudly dis-
played their dolls in Ēdamzāle 
for parents and visitors.
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LAIKA 65. GADSKĀRTU GAIDOT

ANDRIS
RITMANIS

Paldies Helmaram Rudzītim, 
viņa redaktoriem un darbinie-
kiem par 65 gadu jaukajiem 
sveicieniem, ko tik ilgus gadus 
mums ir atnesis Laiks!

Ir skaisti gaidīt kaut ko jauku 
un to sagaidīt. Tādas ir bijušas 
izjūtas dienās, kad pastnieks at -
vēra mūsu vēstuļkastīti un tajā 
ieslidināja gaidīto Laika avīzi.

Kas tas bija par nemieru un kas 
tā par nepatiku, ja Laiks nepie-
nāca noteiktajā dienā vai nepie-
nāca pavisam. Par laimi, tas ir 
noticis ļoti reti. Katrā ziņā tādos 
brīžos gaŗastāvoklis bija galīgi 
sabojāts, un bija sabojāta visa 
diena...

1949. gada aprīlī no Vācijas 
Bostonas ostā iepeldēja kuģis 
„Ģenerālis Howse” – Amerikā 
ieradās leģendārais grāmatnieks 
Helmars Rudzītis ar ģimeni un 
daudzām kastēm, kas bija pilnas 
ar grāmatām. Tā īsti ar Rudzīša 
kungu iepazinos, vairākas reizes 
izlasot viņa ļoti interesanto 
grāmatu “Manas dzīves dēkas”.

Tik daudz var paveikt tikai 
cilvēks, kuŗš ir apveltīts ar milzu 
gribu strādāt, ar neatlaidību, 
jaunām idejām un mazdrusciņ 
arī laimes. Mariss Vētra savā 
grāmatā papildina jau teikto: 
“Helmars Rudzītis bija liels fan-
tasts un aktīvs dzīves sapņotājs 
ar gluži nereālām idejām.”

Jau puikas gados laikā pēc 
Krievijas cara krišanas un pirms 
varu pārņēma komūnisti, viņš, 
būdams avīžpuika Pēteŗpilī, iz -
kliedza: “Pērciet brīvo presi!” 
Sešpadsmit gadu vecumā viņš 
kļuva statists Marijas teātrī, kur 
uzstājās slavenais krievu dziedo-
nis Fjodors Šaļapins. 1920. ga  dā,  
atgriezies ar vecākiem Latvijā, 
viņš nemitīgi rosījās – būdams 
Technikuma audzēknis, sastādīja 
un izdeva savu pirmo mākslas 
žurnālu “Saturns” – vienā eksem-
plārā, kas cirkulēja no lasītāja 
pie lasītāja. Kopā tika izdoti 32 
numuri. Viņam piepalīdzēja labs 
draugs Valdemārs Kārkliņš, ar ko 
draudzība un sastrādāšanās tur-
pinājās ilgus gadus. Pa star pām 
Helmars veikli apvārdoja dzie-
doni Rūdolfu Bērziņu un tika 
statista godā arī Latvijas Nacio-
nālajā operā. Te sākās jauka drau-
dzība ar operdziedoni Marisu Vētru.

1922. gadā kā eksterns Hel-
mars nobeidza vidusskolu un 
sāka tieslietu studijas. Studijām 
atlika maz laika, jo bija jāveic 
daudz citu projektu. Taču pēc 17 
gadiem Helmars paveica arī to – 
1939. gadā iegūstot mag. iur. 
gradu.

Helmaram bija tikai 20 gadi, 
kad Lielā Ķēniņu ielā Nr.8 
parādījās izkārtne: Izdevniecība 
un sludinājumu birojs SATURNS. 
Helmars paveica lielu darbu, 
savācot no adrešu galda mate-
riālus un izdodot 800 lpp. biezu 
Rīgas adresu grāmatu.

Pēc Latvijas likumiem, izde-
vējam bija jābūt vismaz 25 gadu 
vecam. Ar kādu M. Džonsonu 
kā oficiālo izdevēju Rudzītis 
izdeva nedēļas žurnālu “Sensā-

Griba, darbs, neatlaidība, jaunas idejas un 
mazdrusciņ laimes

cija”. Tas bija Latvijā pirmais 
erotiskā noskaņā izveidots žur-
nāls, ko drīz vien aizliedza par 
“kāda vaļīgāka raksta iespie šanu.” 
Tas Helmaru neapturēja, žurnāls 
ar izdevējas Marselas Tupiņas 
vār du sekmīgi turpināja iznākt 
ar jaunu nosaukumu – “Elegance”.

Taču žurnālu lieta Rudzītim 
pamazām apnika. 1926. gadā viņš 
ar lielu sparu metās gandrīz vai 
fantastiskas idejas īstenošanā, kas 
tautā raisīja gan neticību, gan skau-
dību, gan arī apbrīnu. Nerau go-
ties uz dažādiem šķērš ļiem 23 ga -
dus vecajam Hel maram Rudzī tim 
atkal izdevās lieliski: bija tapusi iz -
devniecība “GRĀMATU DRAUGS”.

Šoreiz par izdevēju bija jāpie-
raksta paša fantasta māmiņa, 
Helmars vēl bija par jaunu, lai 
kļūtu izdevēja godā.

Tā kā man gadījās piedzimt 
1926. gadā, tad ar šo gadu netieši 
kļuvu par Helmara Rudzīša ap -
brīnotāju. Gāmatas sāku lasīt 
jau pavisam agrā bērnībā. Toreiz 
nesapratu, kur mans tētis rauj 
tik daudz naudas, lai katru mē -
nesi nestu mājās vismaz divas 
jaunas, skaistas grāmatas, kad jau 
plaukts bija ar tām piekrauts. Visi 
trīs Ritmaņu puikas Ziem svēt-
kos tika apdāvināti ar “Grā  matu 
Drauga” interesantajām grāma-
tām. Tās lasījām ar lielu prieku.

Tētis pastāstīja, ka jau 1926. ga -
dā bija noticējis H. Rudzīša pie -
dāvājumam, ka tikai par VIENU 
LATU varēšot saņemt jaunu grā-
matu. Viņš ierakstījies Rudzīša 
abonētāju sarakstā,  un patiešām 
ik mēnesi saņēmis divas grā ma-
tas. Pirmā grāmata esot bijusi 
Bernharda Keller maņa romāns 
“Idiots”, iespiests 18 000 eksem-
plāru metienā! Drīz pēc tulko-
jumiem sekoja arī pirmā latviešu 
autora grāmata – Pāvila Rozīša 
“Esejas”.

1930. gadā, tā ap Ziemsvētku 
laiku, ar tēti pa Vecrīgu staigājot, 
piestājām pie “Grāmatu Drauga” 
lielajiem skatlogiem Grēcinieku 
ielā 25 un pat iegājām veikalā, 
kur tētim par 1 latu tika atkal 
pasniegta jauna grāmata.

Helmaram Rudzītim nepieti-
ka tikai ar grāmatām. Jau 1931. 
gadā sekoja cita sensācija – viņš 
bija pārvedis no Berlīnes skaņu-
plašu ierakstiem vajadzīgās apa-
rātūras. Kalnciema ielā Nr. 40 
sāka darbu pirmā skaņuplašu 
ražošanas firma Baltijas valstīs 
–  Bellacord Electro.

Nu tik bija prieki! Mans onkulis 
Kārlis tūlīt nopirka patafonu un 
uzaicināja visus radus uz savu 
dzimšanas dienu. Man atļāva 
griezt kloķi, uzvelkot pa  tafonu. Tad 
viņš pats uzmanīgi pacēla melnu, 
pasmagu ripu, tai ārmalā uzlika 
tādu kā gaiļa knābi, piespieda 
pogu, un gāja vaļā. Jānis Āre 
pilnā balsī rāva: “Ak, kaut man 
Dāliņa kājas būtu…” Mēs visi 
rāvām līdzi. Brīnumu brīnumi 
mazajam Andrim un citiem arī!

Dzīve ritēja skaisti, Latvija 
plauka un zēla, bija paaudzies 
krietns pulks jauno latviešu, no 
kuŗiem starot staroja patriotisms 

un kuŗi mīlēja savu Tēvzemi.
Ļauni vadoņi nevēlēja Latvijai 

laimīgu dzīvi, Latvijā sākās grūti 
laiki. Nelietīgie okupanti sagrāva 
mūs sapņu pilis. Kaŗš iznīcināja 
daudzu jauno latviešu dzīvības. 

Laimīgākie kaŗu pārdzīvoja. 
Paliels latviešu pulciņš pēc ne  žē-
 līgā kaŗā beigām atradās Vācijā. 
Arī Helmars Rudzītis ar milzu 
grāmatu kaudzi bija starp šiem 
trimdiniekiem. Kaŗa trok šņi bija 
apklusuši, pilsētas sapos tītas, taču 
Eslingenā, Fabrikas ielā Nr. 1 Hel-
 mars jau 1945. ga  da rudenī at -
jaunoja izdevniecību “Grāmatu 
Draugs”, šoreiz jau ar savu vārdu, 
jo nu bija 42 gadus vecs. 

Bija patiess prieks, saņemot 
jaunas grāmats un mēnešrakstu 
Laiks. To piepildīja latviešu ta  -
lantīgo rakstnieku darbi ar 
Anšlavu Eglīti, Valdemāru Kārk-
liņu, Aīdu Niedru priekšgalā. 
Pirmo izdevumu ievadīja Dr. K. 
Kundziņa svētība un Andreja 
Eglīša “Dievs, Tava zeme deg!”

Un – tā nu stāstot, esmu no -
nācis pie lielā notikuma. Pie-
dzima latviešu laikraksts Ame-
rikā Laiks.

Tikko ieradies ASV, neticami 
enerģiskais lielu darbu pavei-
cējs, arī sapņotājs Helmars Ru  -
dzītis neklausījās uz ASV “Veco 
latviešu” brīdinājumiem un aiz -
rādījumiem, savas ģimenes pie -
ticīgās mājiņas apakšstāvā Bruk-
linā, Ņujorkā, viņš iekārtoja bi -
roju, un drīz kopā ar redaktoru 
Kārli Rabācu – paziņoja, ka 
1949. gada 8. novembrī ir iz -
nācis Amerikas latviešu laik-
raksta Laiks pirmais numurs.

Pašus pirmos avīzes eksem-
plārus no paša izdevēja rokām 
saņēma latviešu emigranti, kas 
ar kuģi ieradās Ņujorkas ostā. 
Strauji auga Laika pasūtinātāju 
skaits.

Ar to vēl nepieti-
ka! Visiem latvie-
šiem par lielu 
prie ku Helmars 
Rudzītis 1951. ga -
dā at  jau noja izde-
niecību “Grāmatu 
Draugs”, ko ar sa -
jūsmu apsveica 
lat    viešu grāmatu 
lasītāji visā brīvajā 
pasaulē. 

Nu arī es, līdzīgi 
manam tētim, va -
rēju Ziemsvētkos 
apdāvināt visu sa -
vu ģimeni un drau-
  gus ar jaunām grā-
  matām par ļoti lētu 
cenu. Sagla bātajā 
Laika 1952. gada 
decembŗa Ziem-
svētku iz  de vumā 
lasu, ka “R. Blau-
maņa “Vel ni ņi” ar 
Margaritas Kovaļevskas illus trā-
cijām maksā juši tikai 95 centus, 
Zentas Mauriņas “Baltais ceļš” –  
$ 2.30, E. Kestnera interesantā 
grāmata “Emīls un Berlīnes 
zēni” tikai $ 1.50 utt.

Un drīz sekoja vēl viens Hel-
mara Rudzīša pārsteidzošais pa -

sākums: 1956. gada 22. decembrī 
Laiks piedāvāja tikko saņemtās 
jaunās Bellacord skaņuplates, pati 
pirmā – ar Ņujorkas vīru koŗa 
(diriģents Bruno Skulte) iedzie dā-
tajām dziesmām “Klusa nakts” un 
‘Es skaistu rozīt’ zinu”.  Cena $ 1.50.

Helmars Rudzītis šodien droši 
vien skatās no mākoņa maliņas un 
priecājas par sava darba augļiem, 
ko patiesi izbaudīt varēja un vēl 
var šodien latvieši visā pasaulē.

skaisto ASV Rietumkrastu. 
Valdemārs Kārkliņš mums 

pastāstīja par sava drauga Hel-
mara Rudzīša plāniem ASV. 
Sākām gaidīt mūsu lielo dienu. 
Tā mums pienāca 1949. gada 
18. novembrī, kad pastnieks at -
nesa PIRMO avīzes Laiks numuru.

Laiks kļuva par mūsu draugu 
un vienmēr gaidītu viesi.

Šodien, kad rakstu šīs rindas, 
ir sestdiena, plkst. 12:15. Tieši 

Izskaņai
Mēs, pieci Ritmaņi – Asja, An -

dris, mazā, pusotra gada vecā 
Brigita, māmiņa Lidija un brālis 
Zigurds – 1949. gada 29. jūnijā 
ielidojām  La Guardia lidlaukā, 
kur mūs pirmais sveica melns 
ierēdnis ar burvīgu smaidu. Kad 
bijām pārkūlušies pāri milzī ga-
jam kontinentam, atradām mūsu 
pirmo mājvietu Salemas pilsētā 
Oregonā – otrā pasaules galā no 
mūsu Latvijas. Dažas nedēļas 

Alberts Legzdiņš

Labais 
kaimiņš 

Ir lietas dzīvē svarīgas
Kā veselība, nauda.
Un, ja vēl labi kaimiņi,
Tad dzīve tīrā bauda.

Ka radus nevar izvēlēt –
Ar kaimiņiem tas pats: 
Tu gribi viņam teikt „labrīt”,
Bet viņš tev sol’ pa ac’!

Jā, slikti ir, ja kaimiņš slikts
Un vienmēr drūms un pikts,
Tad sacīšu jums atklāti –
Tāds kaimiņš tiešām slikts.

Drīz zinās visa apkārtne,
Cik kaimiņš mums ir slikts,
Tā smaids ir tikai izkārtne,
Jo sirdī viņš ir slikts.

Bet, ja viņš pārkāps robežu
Un mūsu zemi zags,
Tad visiem tas būs skaidrs –
Ka mūsu kaimiņš traks!
Ka mūsu kaimiņš traks!

vēlāk Salemā ieradās rakstnieks, 
tulkotājs Valdemārs Kārkliņš – 
ilggadīgais Helmara Rudzīša 
draugs, kuŗš kļuva arī mūsu mīļš 
draugs, ar ko pava dīju daudz laika, 
kopā strādājot valsts slimnīcā, 
gan arī kopā ar viņa Skaidrīti un 
manu Asju iepazīstoties ar 

Ilze Liepiņa

ATVASARA
ATVASARA! ATVASARA!
KAM TU KAITĒJIES AR MANI?
VAI TU TIEŠĀM NEPAMANI
SALNAS ZOBUS SMILGAS SKARĀ? 
ATVASARA! ATVASARA! 
KAM TU MALDINI VĒL MANI?
SAULES STARUS SAVĀKUSI,
RUDENS LIETUS AIZDZINUSI.
BET AIZ STŪŖIEM VĒJI GAUDO,
DZIEDOT ZIEMAS DZIESMU SALTO.
UN, KAD LAUSKIS LOGU RŪTĪS
PIRMĀS LEDUSPUĶES SŪTĪS,
DŪNU SEGĀS SATINUSIES,
TAD ES ATCERĒŠOS TEVI.
ATVASARA ! ATVASARA! 
SMAIDOT MĀJ NO KĻAVAS ZARA.

plkst. 16.15 nostāšos pie mūsu 
pastkastītes un sagaidīšu Laika 
kārtējo numuru.

Novēlam abām jaukajām, laip-
najām dāmām – izdevējai Dacei 
Rudzīša kundzei un Ligitai Kov-
tuna kundzei – un visiem Laika 
darbiniekiem izturību, lai mēs, 
pateicīgie lasītāji, varētu vēl ilgi 
saņemt mūsu gaidīto avīzi!

Visu Ritmaņu vārdā – PAL-
DIES un BRAVO par Laika drau-
 dzīgo dāvanu 65 gadu gaŗumā!
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Ir divi latviešu juristi, ar ku   -
ŗiem lielās Krievijas universitā -
tes lepojas  kā ar saviem absol-
ventiem. Pēterburgas Valsts uni-
versitātē jau gadu desmitiem pie 
absolventu goda dēļa ir Raiņa   
ģī   metne, bet Maskavas univer -
si tā tē, jaunajā ēkā, 2013. gada 
decem brī no sienas uz mani      
ska tījās Jānis Čakste – Latvijas 
Re    pub  likas pirmais  prezidents. 
Zī  mīgi, ka uz šīm goda sienām 
nebija ne Stučkas – padomju tie-
sību pamatlicēja, ne juristu kol-
laboracionistu, kas stutēja pa  -
domju varu Latvijā un vēlāk pie-
dalījās tās reālizācijā. Tikai brī -
vības dziesminieks Rainis un 
ne    atkarīgās Latvijas pirmais pre-
zidents.

Atbildība ir viens no jurispru-
dences pamatjēdzieniem. (..) 
Aristotelis „Nikomaha ētikā”, 
iezīmējot ideālo personību, ne -
min spēju uzņemties atbildību. 

Saskaņā ar Aristoteli tikumi, 
kas ļauj cilvēkiem pareizi dzīvot, 
ir taisnīgums, piesardzība, gud-
rība un drosme (Nikomaha ēti-
ka, I grāmata, 6. nodaļa), lai tos 
ievērotu, papildus ir nepiecie-
šams gribasspēks. Tikumi vien-
mēr prasa praksi un pierašanu 
(II grām., 1. nod.). Turklāt Ari  s -
totelis uzsveŗ, ka tikumību at   -
spo  guļo nevis personas vārdi, 
bet gan darbi, t.i., attiecības ar 
citiem. (..)

Atbildība ir arī ētiska katēgo-
rija, jo tikumība ir iespējama ti  -
kai tad, ja persona apzinās at - 
bil dību par savu darbību. Sa  -
bied ris ki polītiskās katēgorijās 
atbildība ir ne tikai seku uzņem-
šanās par savu darbību, bet arī 
apzināšanās, kādas sekas var būt 
bezdarbībai, jo īpaši tad,  ja par 
darbību ir paredzēts sods, bet 
bezdarbība netiek ne nosodīta, 
ne sodīta, – šāda situācija  šobrīd 
ir Katalonijā -  referenduma par 
kataloņu neatkarību iniciāto -
riem un rīkotājiem var tikt pie-
mēroti sodi, bet par atturēšanos 
viņus nesoda. Taču ir situācijas, 
kad par atturēšanos soda nevis 
valsts vai sabiedrība, bet vēsture – 
savu valstu un patību neaizstā-
vējusi tauta izzūd no zemes vir -
s as, kā prūši, integrējoties vācie-
šos. Tātad pastāv arī spēja uz -
ņemties atbildību par savas tau-
tas vēsturi un nākotni. Bet to,   
vai un kāda atbildība ir jāuzņe-
mas, saprot tikai persona vizio-
nieris, kas spēj ieskatīties nākot-
nē, ap  zinoties, kādas sekas ir ie  -
spējamas mūsu šodienas rīcībai. 
(Vizionieris – gudra, pieredzējusi 
persona, kas notiekošajā redz  
likumsakarības.)  

Mēs varam izvērst jēdzienu 
atbildība un spēja uzņemties 
atbildību analizi, šķietami aiz -
vien attālinoties no Jāņa Čakstes 
personības. Taču tas ir tikai šķie-
tami, jo ar savu dzīvi Jānis Čaks-
te apliecina, ka arī viņu savā lai -
kā ir nodarbinājuši šie jautāju -
mi, turklāt ne tikai teorētiski, jo 
viņš ir spējis uzņemties  un ir uz -
 ņēmies atbildību gan par sevi, 
gan par citiem. (..)

Pētījot Čakstes biografiju, ma -
ni pārsteidza tas, ka nebija plašu 
Čakstes publicētu monografiju 

Jānis Čakste. Pareizie darbi īstajā brīdī
par to, kā pareizi darīt vai par 
kādām vērtībām cīnīties. Atradu 
grāmatu „Die Letten und ihre Lat-
   wija”, Čakste, Jānis. - [s. l.] : [s. 
n.]Stockholm (Tryckeriet Pro -  
g   ress), 1917. Un vienu no  J. Čaks-
 tes dzīves misijām 1888-1906 iz  -
doto iknedēļas izdevumu Tē  vija, 
kuŗā latviešiem īsi, bet vispusīgi 
sniegta informācija par to, kas 
notiek Jelgavā,  Latvijā, Krievijas 
imperijā un pasaulē.

Pamatā bija darbi – pareizie 
darbi īstajā brīdī. 

Mēs parasti literātūras un kul -
tūras vēsturē runājam par pa - 
au dzēm latviešu nacionālajā at -
modā, plašāk neskatot, vai un     
kā  pārņemtas iepriekšējās paau -
dzes idejas. Čakste bija vienā 
pa  audzē ar jaunstrāvniekiem, ta -
ču viņa personības veidošanos 
dziļi ietekmēja jaunlatvieši, jo 
īpaši Krišjānis Valdemārs. Valde-
mārs arī bija rīcības cilvēks,  gluži 
kā Čakste pats. Kad Čakste sāka 
studēt jurisprudenci Maskavā  
un iepazinās ar vietējiem jaun-
lat viešiem Frici Brīvzemnieku 
un Krišjāni Valdemāru, tas bija 
pavērsiena punkts viņa perso-
nības veidošanā. Kā raksta Līna 
Birziņa, Čakste sadraudzējās ar 
Valdemāru, kas ieteicis ne tikai 
labi mācīties, bet arī veltīt laiku 
vispārībai. „Tas mūs mudināja 
strādāt mūsu tautas labā,”  vēlāk 
esot teicis Čakste.

Čakstes sabiedriskās aktīvitā-
tes zināmā mērā sākās tieši Ma   s-
kavā, gan tiekoties ar vietē jiem 
latviešiem kultūras darbinie -
kiem „Maskavas vakaros”, gan 
dibinot studentu korporāciju 
„Austrums” un tajā piedaloties. 
Visu turpmāko  dzīvi Čakste ir 
klausījis Valdemāra padomam - 
veltīt daļu sevis vispārībai – sa -
vai tautai. Gan izdodot  iknedēļas 
izdevumu Tēvija, gan būdams  
viens no sešiem Latvijas deputā-
tiem Krievijas Valsts domē (Zem-
gales kandidāts) un darbojoties 
Domē Krievijas mazākumtautī-
bu frakcijā kopā ar poli, Pēter -
burgas tiesību zinātņu profeso -
ru Ļevu Petražicki, kas tiecās  
pēc mazākumtautību autono-
mijas. Kad  Domi, kas bija dar-
bojusies tikai divus mēnešus, 
cars atlaida, Čakste kopā ar 230 
deputātiem devās uz Somijas   
pil sētu Viborgu, lai turpinātu 
dar  bu. Tika pieņemts uzsau -
kums „Tautai no tautas pārstāv - 
 j iem”, kas aicināja nesadarboties 
ar imperiju, kamēr netiks atkal 
sasaukta Dome. No sešiem Lat-
vijas pārstāvjiem to parakstīja 
di  vi – Čakste un Arvīds Brēmers. 
Uzsaukuma parakstītāji tika tie-
sāti. Čakste trīs mēnešu cietum-
sodu  izcieta Jelgavas cietumā, 
un sodāmība vēlāk liedza viņam 
iespēju kandidēt nākamajās Do -
mes vēlēšanās un darboties par  
Tēvijas redaktoru.  Pirmā pasau-
les kaŗa laikā Čakste darbojās, 
at   jaunojot Jelgavas Sarkanā Krus-
ta komiteju un Bēgļu apgādāša-
nas komitejā. Seko Tautas pado-
mes laiks un Tautas padomes 
prezidija priekšsēža amats.

Satversmes sapulces priekš -
sēža un Valsts pirmā  prezidenta 
amats Čakstes dzīves ceļā ir  nevis 

negaidītas balvas, bet gan likum-
sakarība, jo, tikko Čakste bija 
va  jadzīgs savai tautai, viņš sāka 
darboties un bija gatavs uzņem-
ties atbildību ne vien par sevi, 
sa  vu ģimeni, bet arī par visu tau-
tu. „Tēvzemei ir grūti laiki, dēli, 
nāciet palīgā!” ir aicinājums, uz 
kuŗu savā dzīvē Jānis Čakste 
vien mēr ir atsaucies un aicinājis 
atsaukties citus.

Latvija tāda, kāda tā ir šodien, 
var  pateikties 1918. gada 18. no -
vembrim, bet juridiski ne mazāk 
svarīgs ir Satversmes sapulces 
pamats, jo pēc šīs 1920.-1922. 
gadā pieņemtās konstitūcijas 
mēs dzīvojam vēl joprojām. Lai 
gan esam to papildinājuši ar pa -
mattiesību sadaļu un mainījuši 
sadaļā Tiesa pantus, pievienojuši 
preambulu, tomēr valsts pamat -
struktūra – parlamentāra repub-
li ka un varas organu kompetence 
un sadarbība nav  mainīta. Tie, 
kas darbojās Satversmes sapulcē, 
lēma savas tautas nākotni ne 
mazākā mērā kā 1918. gada 18. 
novembrī pulcējušies.

Gatavojoties šodienas konfe-
rencei, es rūpīgi pētīju, kas ir  
bijuši  tie, kuŗi rakstīja tautas lik-

 teni Satversmē, un secināju, ka 
tie pamatā  ir bijuši labi izglītoti 
vīri pašos spēka gados jeb ve   cu-
mā no 30 līdz 40 gadiem. Lie lā -
kā daļa  deputātu bija dzimuši 
19. gs. 80.  gados. Jaunākais bija 
1899. gadā dzimušais, 21 gadu 
vecais Bruno Kalniņš, students 
no sociāldemokratiem. Vecākie 
bija 1859. gadā dzimušie Cvi Ru -
 vins no Žīdu nacionālajiem de  -
mokratiem un Jānis Čakste no 
Latviešu zemnieku savienības, 
kuŗiem bija jau 60/61  gads. No 
164 deputātiem Čakste bija ot -
rais vecākais.

Satversmes sapulcē atšķirībā 
no pēdējiem 20 gadiem Latvijas 
polītikā dominēja juristi. No       
164 deputātiem advokāti bija      
18, 1 notārs, 1 jurists, tiesu palā-
tas priekšsēdis, 1 virsprokuros,      
2 mier tiesneši, 2 apgabaltiesas 
tiesneši. Kopā man sanāca 26 
augsti kvalificēti juristi jeb 16 %.

19. gs. beigas  -20. gs. sākums 
bija laiks, kad latvieši cīnījās par 
savām tiesībām gan ar 1905. ga -
da revolūciju, taču tas bija ār -
kārtas notikums, jo pamatā cīņas 
notika tiesas zālēs, gan tiesājo -
ties latviešu zemniekiem par 

savu zemi, gan cīnoties pret ap -
sūdzībām polītiskos procesos, 
kas bija vērsti,  piemēram, pret 
sociāldemokratiem.

Uz šo laiku jau bija izglītoju - 
s ies pirmā latviešu juristu paau-
dze, pie kuŗas latvieši vērsās pēc 
palīdzības, lai aizstāvētu savas 
tiesības. Tāpēc šiem bieži altruis-
tiskajiem cilvēkiem, kuŗi no tau-
tiešiem ne vienmēr saņēma pie -
tiekamu honorāru vai vispār       
to nesaņēma, jau pirms Latvijas 
vals tiskuma dibināšanas latvieši 
uzticēja aizstāvēt savas tiesības. 
Tas bija  tikai likumsakarīgi, ka 
tie, kas jau iepriekš bija aizstā-
vējuši savu tautu tiesas zālēs, 
uzņēmās atbildību dibināt valsti 
un  noteikt kārtību tajā. 

Savukārt Jānis Čakste šajā lai -
kā man šķiet kā Virzas „Strau-
mēnu”  saimnieks, kas par savu 
tautu rūpējas kā saimnieks par 
savu saimi -  atbildīgi, rimti un ar 
mīlestību.

*LR Satversmes tiesas tiesnese. Ru -
na nolasīta Jāņa Čakstes 155. dzim-
šanas dienai veltītajā konferencē Lat-
vijas Universitātē š. g. 21. sep tembrī

Jānis Čakste šajā laikā man šķiet kā Virzas „Straumēnu”  saimnieks, 
kas par savu tautu rūpējas kā saimnieks par savu saimi – atbildīgi, 
rimti un ar mīlestību
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Ceļotāji atpūtas brīdī

Klausītājus saviļņoja Tijas Vilciņas un Nilsa Jansona stāstījums

(3. turpinājums, sākums Nr. 33)

We take a walk through the 
City of Cēsis, admire the new 
Concert Hall, and after a great 
dinner, find the cool sheets of 
Hotel Kolonna Cēsis quite wel-
coming to a good night’s sleep.

Thursday, day 8, and we set 
our direction to Valmiera to visit 
the Valmiermuiža Brewery. The 
attractive guide of the brewery 
shares the secrets of the most 
tasty beer (only four ingredients, 
water, malt, hops and yeast – but 
because water is the most impor-
tant ingredient, she has no fear of 
competition.) She walks us 
through all the separate produc-
tion stages, and finally we are 
seated around a long table to 
taste the brew. This writer never 
drinks the stuff, but was suffi-
ciently motivated to try some. 
While beer would not become 
the beverage of choice, should it 
be a forced situation, the 
Valmiermuiža’s brew would be 
the selection.

The Gauja, (460 km), known 
for its beauty, cuts a path through 
colorful sandstone rocks having 
started its journey before 370-
300 million years during the 
Devonian period. It is much her-
alded by song, a very romantic, 
albeit capricious river. Many leg-
ends claim the origin for its 

TRACING FAMILY ROOTS IN LATVIA

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības atklāj
rudens sarīkojumus

Zolitūdes traģēdijas piemiņai Amerikas latviešu apvienība
sadarbojas ar Rīgas Technisko universitāti

ANDA SŪNA COOK
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crooked course, and many lives 
have been claimed by heroic 
showmanship. However, we 
board the “river tram” with a 

largest white sandstone cliffs in 
Latvia (15m high, and around 
500 m long), is definitely worthy 
of the precarious walk for anoth-

full lively commotion. After 
checking in the hotel, we travel 
to Ēdole, in the culturally his-
toric center of Alsunga, for a 
demonstration of baking skland-
rauši at Spēlmaņu krogs (Players 
Pub). The establishment, indeed, 
had been the home of a musical 
family, but now a perfect place to 
soak up regional culture along 
with a great meal. After partici-
pating in the forming of a baked 
treat (rye flour dough cupped 
and filled with a layer of mashed 
potatoes, then another layer of 
mashed carrots, baked, and topp-
ed with honey – very good, 
HONEST!), a surprise visit from 
the local singing quartet, Suitu 
sievas, (Women of Suiti) is very 
engaging. They claim that if you 
do not see their colorful dress 
from a mile away, they are not 
true Suitu sievas.

We travel to get a glimpse of 
the river Venta and admire the 
Venta Waterfall (Ventas rumba), 
at 249 m wide a naturally formed 
waterfall, it is the widest waterfall 
in Europe. Back at the hotel, the 
festival is still in full force, and 
some of us with windows toward 
the action area experience some 
shortage in the sleep quota.

But it is 9 am. the following 
morning, and Aleks is ready to 
take us to Ventspils, the sixth 
largest city in Latvia. Situated on 

the Venta river and the Baltic 
Sea, it is notable with an ice-free 
port. Chartered in 1314, it 
became an important mercantile 
city of the Hanseatic League, 
blossoming as a shipbuilding 
center. (44 warships and 79 trad-
ing ships had once been built in 
the town). We tour the City, walk 
along the pier where the river 
Venta flows into the Baltic sea. 
Most impressive is the attention 
to detail in making the city shine 
– streets lined with public floral 
arrangements, a satellite activat-
ed floral clock, an artificially cre-
ated hill (called Lemberg’s Hat - 
named after the current Mayor 
of Ventspils) featuring recre-
ational / sport activities. A spe-
cial attraction is a train running 
on a narrow gauge (600 mm) 
track, and we take about a half-
an-hour ride along parks and 
woodsy areas. At the end of the 
ride the locomotive heads toward 
a circle where a railman with a 
long stick turns the circle, there-
by switching the track for the 
engine to take its place at the 
other end of the train. We lunch 
at the Livonian Order Ventspils 
Castle, one of the oldest and 
most well preserved Livonian 
Order castles remaining, retain-
ing its original layout since the 
13th century.

young man adding more to the 
legendary lore and guiding the 
boat – oops, almost in the rapids! 
The rapids offer a challenge to 
water skiers whose task is to 
skillfully clear the effectively 
placed slalom posts. We forego 
that opportunity.

After the restful boat ride we 
are ready for more walking - up 
a slope toward an outcropping 
above the restless waters of Gauja. 
Sietiņiezis, (fine sieve) one of the 

er photo opportunity.
Friday, day 8, we start travers-

ing KURZEME, the fourth of 
Latvian regions. The area has 
gentle slopes, inviting tree stands; 
we are bound for Kandava, a 
700+ years old city. The old 
buildings seem to nod – either in 
greeting or because of tiredness 
– and exude much charm. A stop 
at the bookstore yields coveted 
reading material. And we are off 
to Kuldīga where a festival is in (Turpinājums sekos)

Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
atsāka savu rudens sezonu 21. 
septembŗa mēnešsapulcē. Valde 
dalījās ar šī rudens pilno kalen-
dāru – 4. oktobrī biedrības telpas 
sarunātas Latvijas valsts vēlēšanu 
iecirkņa vajadzībām, 15. novem-
brī pulksten 2.00 filadelfieši un 
apkārtējie tautieši svinēs 18. no  -
vembri ar svinīgu aktu un piani-
sta Reiņa Zariņa koncertu. Ar 
aizturētu elpu gaidām Anglijā 
dzīvojošo mākslinieku, kas ir 
pazīstams mūzikas pasaulē kā 
pianists ar žilbinošu techniku.

Novembŗa mēneša 22. dienā 
tautas deju mīļotājiem būs se -
višķs sarīkojums: “Dzirksteles va -
kars”. Tie, kuŗi netika uz Hamil-

tonas Dziesmu svētkiem varēs 
mielot acis ar skaistām latviešu 
dejām un tautastērpu krāsām, jo 
Filadelfijas mājas komanda “Dzirk-
stele” ir aicinājusi Klīvlandes “Pas -
talniekus” uz sadejošanos! Vakars 
beigsies ar saviesīgo daļu, kuŗā 
visi varēs izdejoties.

Šim sarīkojumam sekos 6. de -
cembŗa Ziemsvētku tirdziņš, kas 
pēdējos gados ieguvis populāritāti 
ar dāvanu un svētku noskaņas 
piedāvāto izvēli, pateicoties vietē-
jiem darba rūķiem.

Decembŗa mēnesī vēl būs Fila-
delfijas pensionāru eglīte, un lat-
viskā Saulgriežu svinēšana, (20.
decembrī) ar dziesmām, zirņu 
pikām un budēļiem.

Visai pēcpusdienai odziņu uz -
lika Gaŗezera skolnieku, Tijas Vil  -
ciņas un Nilsa Jansona, stāstījums 
par pagājušo vasaru latviešu vi -
dusskolā Mičiganā. Filadelfijas 
biedrība bija dāvājusi viņiem sti-
pendijas, lai varētu apmeklēt Gaŗ-
ezeru, turklāt ar norunu, ka pēc 
viesošanās viņi dalītos ar saviem 
piedzīvojumiem. Ar datora palī-
dzību skatījāmies jauniešu foto 
uzņēmumus un arī ierakstus no 
šīs vasaras tautasdeju uzvedumiem. 
Mēs, visi klātesošie, jutām lep-
numu, par to, cik tekoši un izteik-
smīgi jaunieši varēja izteikties. 
Tija un Nils jau gadiem ilgi ir 
nākuši palīgā ar dzejoļu lasīšanu 
un mīklu minēšanu. Šoreiz jau 

viņi bija izteikti pieauguši! No -
teikti to izjuta arī vecāki, jo viņu 
pūles ir īstenojušās. Mūsu Fila-
delfijas sabiedrībai jauniešu ta -

2013.gada 21. novembŗa Zoli-
tūdes traģiskais notikums, kad 
iebruka lielveikala „Maxima” 
jumts, ļoti iespaidoja latviešus visā 
pasaulē. Preses ziņojumi plaši 
aprakstīja ne tikai notikumu no -
risi un bojāgājušo likteņus, bet 
arī izteica daudz un dažādus mi -
nējumus par nelaimes cēlo ņiem. 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALAs) valde, pieminot un godi-
not negadījuma upuŗus, izteica 
vēlēšanos atbalstīt pētījumus, lai 
novērstu līdzīgas nelaimes turp-
māk. Pēc pārrunām ALAs valde 
pieņēma lēmumu piedāvāt Rīgas 
Techniskajai universitātei (RTU) 
iespēju piešķirt līdz $10000 kon-

kursam (vai stipendijām), kas vei-
 cinātu būvniecības kvalitātes un 
ēku drošības uzlabošanu Latvijā. 
Šī projekta īstenošanai ALAs pār-
 stāvji sāka sadarbību ar RTU At -
tīstības aģentūru, kā arī ar Būv nie-
cības un Architektūras fakultātēm.

ALAs pārstāvji Mārcis Jansons, 
Ilze Garoza un Jānis Grāmatiņš 
uzklausīja RTU ieteiktos risinā ju-
mus piešķirto līdzekļu izlietošanai 
un administrēšanai. Bija svarīgi, lai 
izvēlētie ieteikumi atbilstu ALAs 
valdes izvirzītajam mērķim – vei -
cināt Latvijas jauno architektūras 
un būvniecības speciālistu kvali-
fi kācijas celšanu un celtnieku at -
bildības stiprināšanu Latvijas būv-

niecības procesos. Kopā ar RTU 
Architektūras un Pilsētplāno ša-
nas fakultātes dekānu U. Bratuš-
kinu, Būvniecības fakultātes de -
kānu J. Smirnovu un citiem RTU 
mācību spēkiem, mēs izstrādājām 
kopīgu nolikumu studentu ko -
mandu sacensībām. Sacensību 
nobeigumā paredzēts piešķirt sti -
pendijas divām labākajām ko  man-
dām un sarīkot semināru par būv-
niecības drošības jautājumiem.  
Studentu darbus vērtēs piere dzē-
jusi žūrija, kuŗas sastāvā būs RTU 
dekāni, ALA pārstāvji (J. Grāma-
tiņš un Andrejs Muzikants) un 
pieaicināti būvniecības profesijas 
pārstāvji.  

Oktobŗa sākumā piecas stu-
dentu komandas (būvnieki un 
architekti kopā) sagatavos izpētes 
darbus kā papildinājumu saviem 
kursu darbiem un novembŗa sā -
kumā nodos tos žūrijai vērtēšanai.  
Žūrija izvēlēsies divas labākās ko -
mandas un par to publiski pazi-
ņos speciālā seminārā, kuŗu no -
turēsim RTU telpās tieši gadu pēc 
Zolitūdes negadījuma. Šajā semi-
 nārā par celtniecības drošības 
temu piedalīsies arī citi Latvijas un 
ārzemju būvniecības speciālisti.

Mēs ceram, ka mūsu piedāvā-
jums, veicinot studentu pētnie-
cības darbus RTU, būs labs papil-
dinājums tam, ko kvalificēti eks-

perti veic valsts iestāžu uzdevumā.  
Vēlamies veicināt labākos princi-
pus un pieeju, lai nākotnē būv-
niecības kvalitāte Latvijā uzlabotos. 
Mūsu kopīgais ALA un RTU 
projekts ir iespēja jaunajiem pro-
fesionāļiem mācīties un sniegt 
savus iespējamos risinājumus un 
ieteikumus, izveidojot dokumen-
tus, kuŗus varētu izmantot praksē 
tālākiem pētījumiem.  Tādējādi, 
ALAs ziedojums ir vērtīgs iegul-
dījums būvniecības procesa 
attīstīšanā un uzlabošanā, reizē 
godinot aizgājušos un veicinot 
darbu, kam būs paliekoša vērtība 
Latvijas nākotnē.

lanti nāks pa labu! 
Gaidām jūs ciemos! Filadelfijas 

Brīvo latvju biedrības durvis ir 
vienmēr atvērtas!
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No kreisās: Rūta Straumane, Dagnija Vēverbrante, Jūlijs Vilde, Dzidra Knecht, Astrīda Ramrath

Trejpilsētu ansamblis iepriecina – Saginavas latviešu kluba 
apmeklētājus gadskārtējā Ruksīša mielastā // FOTO: George 
Hartwell

Geņas meita Māra un mazmeita Brigitte apsveic vecomāti

Geņa dzimšanas dienā

Ruksīša mielasts MŪSU CIEMA LAKSTĪGALA
Adelaides Geņa Janmeija svin

93. dzimšanas dienu

Gadu skaits un vecums
Jūlijs Vilde Bostonā svin 95

Ruksīša mielasts ir gadskārtējais 
Saginavas latviešu kluba rudens 
sarīkojums. Tas notiek Jāņa Skā-
barža lauku īpašumā, kur uz 
oglēm cepts ruksītis pulcē tuvus 
un tālus Saginavas latviešu radus 
un draugus.

Sarīkojums notika šā gada 13. 
septembrī un bija labi apmeklēts, 
kaut arī rīta pusē nebija labvēlīgi 
laika apstākļi. Sarīkojuma laikā 
brīžiem pat uzspīdēja saulīte. Iz -
rādījās, daži bija nobijušies no 
vēsā laika, bet veltas bailes, saim-
nieks Skābardis bija gādājis arī 
par siltumu. Lielais šķūnis bija 
apkurināts, apkmeklētāji jutās 
omulīgi siltumā pie balti klātiem 
galdiem, kas bija dekorēti ar 
Zeltītes Gudrais saliktiem podi-
ņiem ar meža puķēm un zālēm. 

Sarīkojums sākās ar Trejpilsētu 
ansambļa programmu. Ansam-
blis nodziedāja piecas tautā pa  -
zīstamas un priecīgas dziesmas, 
piemērotas jauktai sabiedrībai. 

OLĢERTS SKOSTIŅŠ GUNTA RUDZĪTIS

IVARS GALIŅŠ

Vienalga, vai tā ir svētdiena vai 
darba diena, Geņa katru gadu savu 
dzimšanas dienu svin tieši pa  rei-
zajā dienā – 25. septembrī, – un 
vienmēr tādā pašā veidā: ar at -
vērto durvju dienu. Neviens ne -
tiek speciāli lūgts, bet māja vien-
mēr ir pilna, ciemiņi nāk un iet, 
un visa pēcpusdiena ir dziesmu, 
ziedu, jautru čalu un apsveikumu 
pilna. Adelaidē nav tādu lat viešu, 
kas Geņu nemīlētu, ne  cienītu. Kam 
vien ir iespējams, tas Geņu apcie mo 
viņas jubilejā, un šogad 93. reizi. 

Tādā vecumā būtu pilnīgi sa -
protams, ja cilvēks sēdētu krēslā 
un ļautu citiem visu darīt, bet tas 
nav Geņas stilā. Viņa visu mūžu ir 
kopusi savu skaisto balsi, dzie dā-
jusi gan korī, gan uzstājusies kā 
soliste, un vēl pirms pāris ne  dē-
ļām dzirdējām viņu, dziedot solo 
DV Vīru koŗa koncertā. Vēl šo  dien 
viņa gatavo ēst, un viņas slavenās 
tortes ir viņas mīlestības dāvana 
visādos gadījumos, kur vajag kaut 

Bostonas Trimdas draudzes 
zālē valdīja svētku noskaņojums. 
To pildīja Jūlija Vildes jubilejas 
svinētāji. Svinību norisi vadīja 
Jānis Bolis, un sākumā uzrunu 
teica pats jubilārs. Tad mācītāja 
Kaspara Bērziņa lūgšana. Gaŗo 
apsveicēju rindu iesāka Aivars 
Oga no Daugavas Vanagiem, 
Mārtiņš Duhms no Amerikas 
Latviešu apvienības, Ināra Suu-
berga no Trimdas draudzes, 
Dzidra Knecht no Pensionāru 
biedrības. Vēl sekoja citi apsvei-
kumi un veltījumi. Jubilārs sa -
ņēma DV augstāko apbalvoju-
mu – nozīmi zeltā. Pēc jubilāra 
vēlēšanās katrs runātājs ieteica 
kādu dziesmu, kas bija atro-
dama Jūlijam Vildem veltītā 
dziesmu sējumā. Starp runā-
tājiem atspirdzinoši bija mūzi-
kālie priekšnesumi. Tos izpildīja 
māsas Anete Adams un Agnese 
Linarts. Cienasta galds bija 
Anitas Asbergas sarūpēts un 

izpelnījās viesu augstāko at -
zinību.

Par sabiedrības pīlāriem 
mēdz uzskatīt priekšniekus un 
vadību. Tomēr mūsu sabiedrību 
uztur dzīvu tieši tādi cilvēki kā 
Jūlijs Vilde, kas ir klāt gandrīz 
katrā latviskā norisē, kuŗi paši 
labprāt pieliek palīdzīgu roku 
un ir devīgi ar līdzekļiem.   

Lai gan latviešu sabiedrība 
noveco, ne vienmēr noteicošais 
ir gadu skaits. Kā vienmēr ir 
vēlēšanās zināt gaŗo mūžu dzī -
ves noslēpumus. Jūlija Vildes 
gadījumā tādi varētu būt vai-
rāki. Jūlijs ir aizrautīgs bite-
nieks, piedalījies daudzās inter-
nacionālās konferencēs visā pa -
saulē. Savā mūžā saņēmis daudz 
bišu dzēlienu, tas varētu būt 
viens. Tad viņam ir spēja ie -
klausīties un uzklausīt citus. 
Galvenais tomēr varētu būt 
saticība un apslēpts humors. Tā 
pats jubilārs ar smaidu iemi-

bija kopdziedāšana un draudzī-
gas pārrunas.

Jāpiemin arī lielāku naudas 
summu ziedotāji. Dr. Romence 
ar kundzi jau atkārtoti vairākus 
gadus ziedo Saginavas latviešu 
kluba stipendijām Latvijā. Šogad 
viņiem piebiedrojās Chmiel kun-
dze un kungs ar lielu ziedojumu 
klubam. Paldies naudas ziedotā-
jiem! Pateicība arī Markusam 
Skābardim, kas ziedoja un saga-

Sekoja „Daudz baltu dieniņu“ 
nodziedāšana ansambļa dalīb-
nie kam Andrejam Straumanim 
un viņa dvīņu māsai Ilzei 80 
gadu jubilejā. Dziedāšanai sekoja 
mielošanās pie bagātīgas bufetes 
un ruksīša cepeša. Turpinājumā 

tavoja ruksīti mielastam.
Nobeidzot šo sarīkojuma pār-

skatu, jāizteic pateicība Jānim 
Skābardim par viņa darbu un 
pūlēm, sagatavojot savu īpašumu 
Ruksīša mielasta apmeklētāju 
labsajūtai un priekam.

nējās, ka līdz simtam vajadzētu 
tikt, lai gan publiski to neteica. 
Vērojot viņu, neviens arī to 

negribētu apšaubīt. Nākamā 
rītā Jūlijs Vilde bija redzams 
baznīcēnu vidū. Nezinātājs ne -

varētu pateikt, ka viņš pirms 
dienas svinējis 95 gadu jubileju.

dienā baudījām pašas gatavoto 
torti un daudz ko citu viņas ga -
tavotu no svētku aukstā galda. 
Jubilāres enerģijas līmenis ir pa -
tiešām apbrīnojams!

No Geņas dzird tikai laipnus 
vārdus un redz siltus smaidus. Tur-
 pat 40 gadus viņa darbojas vana-
dzēs Adelaidē, vanadžu ansamblī 
dzied no tā dibināšanas, un ALB 
Jauktajā korī „Dziesmu Laiva” viņa 
ar savu drošo dziedāšanu ilgus ga -
dus saturēja kopā ne tikai soprā-
nus, bet visu kori. Kad pirms trim 
gadiem svinējām viņas 90. dzim-
šanas dienu, Tālavas lielā zāle bija 
pilna, jo bija sabraukuši viesi no 
visas Austrālijas un pat no Lat-
vijas. Nav daudz cilvēku, kuŗu 
dēļ tautieši tā sapulcētos. 

Šogad svinības nebija gluži tik 
plašas, bet draugi tomēr bija sa -
nākuši un turpināja nākt visu pēc-
pusdienu. Atvērtās durvis ilgi pa -
lika vaļā. Vēlam Geņai vēl daudz 
baltu dieniņu!

ko ziedot svētku vai kafijas galdam. 
Protams, arī viņas dzimšanas 
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(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents Portugalē
Pēc vizītes ASV Valsts prezi-

dents Andris Bērziņš ieradās 
Ara  jološas grupas valstu vadī  -
tāju neformālajā sanāksmē Por-
tugales pilsētā Bragā. Sanāksmē 
piedalījās deviņu valstu - Aus - 
t rijas, Bulgārijas, Igaunijas, Lat-
vijas, Polijas, Portugales, Somijas, 
Ungārijas un Vācijas prezidenti. 
Šogad Arajološas grupas tikša  -
nās notiek desmito reizi.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš Arajološas grupas valstu 
sanāksmē 

***
12. Saeimas vēlēšanām

 izveidoti 99 vēlēšanu iecirkņi 
42 valstīs

29. septembrī Ārlietu minis - 
t rijā Centrālās vēlēšanu komisi jas 
(CVK) priekšsēdis Arnis Cim -
dars, Ārlietu ministrijas Kon su -
lārā departamenta direktore Inita 
Dzene, kā arī Latvijas vēstnieks 
Lielbritanijā Andris Teikmanis 
preses konferencē sniedza infor -
māciju  par aktuālitātēm saistībā 
ar 4. oktobrī gaidāmajām 12. Sa  -
eimas vēlēšanām Latvijā un ār -
valstīs.

Ārvalstīs, sadarbojoties Ārlietu 
ministrijai, CVK un ārvalstu lat-
viešu apvienībām un biedrībām, 
kā arī goda konsulātiem, ir iz  -
veidoti 99 vēlēšanu iecirkņi 42 
valstīs. Tas ir līdz šim lielākais vē -
 lēšanu iecirkņu skaits ārvalstīs. 

***
Kazachstānā atklāj piemiņas 

zīmi Staļina represijās 
cietušajām Latvijas sievietēm
Kazachstānā atklāta piemiņas 

zīme Staļina represijās cietuša -
jām Latvijas sievietēm. “Alžir” 
bija galvenā PSRS nometne, kur 
tika izsūtītas par dzimtenes no  -
devību notiesāto tuvākās radi-
nieces. Nometne darbojās no 
1938. līdz 1953. gadam, un šajā 
laikā kā “dzimtenes nodevēju” 
sievas, māsas un meitas ieslo  dzī-
jumu izcieta vairāk nekā 100 
Latvijas sievietes.

Piemiņas zīmi koncentrācijas 
nometnē “Alžir” cietušajām Lat -
vijas sievietēm atklāja Latvijas 
vēstnieks Kazachstānā Juris Mak-
lakovs un Rīgas domes priekšsē-
dis Nils Ušakovs (Saskaņas centrs).

***
Latvijas atbalsts pilsoniskās 
sabiedrības aizstāvībai un 

sieviešu līderības veicināšanai
22. septembrī ANO Ģenerālās 

Asamblejas ietvaros notika ASV 
iniciēto Vienlīdzīgas nākotnes 
partnerības (Equal Future Part-
ner ship) un pilsoniskās sabied-
rības organizāciju atbalsta fonda 
Lifeline dalībvalstu augsta līmeņa 
sarīkojumi. Latvija aktīvi izman-
to dalību abās iniciātīvās, lai īste-
notu savus mērķus cilvēktiesību 
un pamatbrīvību veicināšanā gan 
Latvijā, gan pasaulē. Prezidentū-
ras Eiropas Savienības Padomē 
laikā Latvija īpašu uzmanību 
pievērsīs vārda un plašsaziņas 
līdzekļu  brīvībai, dzimumu līdz-
tiesībai, kā arī pilsoniskās sabied-
rības atbalstam.  

***
Atklāj Lielvārdes 
militāro lidlauku

25. septembrī Lielvārdē svinīgā 
ceremonijā  atklāja militāro lid-
lau ku. Savā uzrunā  NATO spēku 
ģenerālis sers Adrians Bredšovs 
norādīja, ka šī militārās infra  - 
s  truktūras objekta izbūve paš  rei -
zējā situācijā ir viens no drošības 
garantiem trim Baltijas valstīm. 
Lielvārdes lidlauka  uzlabošana 
un atklāšana būtiski stiprina Lat-
vijas drošību, ļaujot sabiedrota-
jiem ierasties Latvijā ātrāk, ja tas 
kritiskos brīžos būtu  nepiecie-
šams. Pirms septiņiem gadiem 
aizsāktais vairāk nekā 80 miljo -
nu vērtais lidlauka attīstības pro-
jekts pašreizējā ģeopolītiskajā 
situācijā Latvijai ir īpaši nozī-
mīgs. Uz jaunā skrejceļa iespē-
jams nosēsties arī vissarežģītā -
kajā – vizuālā lidojuma režīmā, 
kad netiek darbināta elektronika 
un pilots rīkojas tikai pēc paša 
redzētā.  Pirmo reizi lidlauks tika 
iemēģināts jau septembŗa sāku-
mā, kad tajā norisinājās starp -
tautiskās NATO mācības. Liel -
vārdes lidlauks ir vienīgais Lat -
vijas un NATO kopīgi financētais 
projekts, un sabiedroto līdzfinan-
 cējums sedzis aptuveni trešdaļu 
izmaksu.

// Foto: LETA

Uz Lielvārdes lidlauka  atklā ša-
nas ceremoniju bija ieradusies 
Lietuvas un Igaunijas Gaisa spē-
ku vadība, kā arī NATO gaisa 
telpā virs Baltijas patrulējošo 
Portugales un Kanadas kontin - 
g entu komandieŗi, lai apliecinātu 
ciešo sadarbību un apsveiktu 
Gai  sa spēku aviācijas bazes ko  -
man dieri pulkvedi Aivaru Me -
žoru par nozīmīgo notikumu ba -
zes attīstībā.

 Pēc lidlauka atklāšanas pirmo 
reizi Lielvārdes lidlauka skrej-

ceļu skāra četras kaujas lidma-
šīnas - divas Portugales F-16 un 
divas Kanadas CF-188

***
Ādažos notiek vērienīgas 

starptautiskas mācības 
“Sudraba bulta”

Līdz 6. oktobrim Ādažu poli-
go nā un tā apkārtnē notiek starp-
tautiskās sauszemes spēku mili-
tārās mācības “Sudraba bulta 
2014”, kuŗās piedalās vairāk nekā 
2100 kaŗavīru no Latvijas, ASV, 
Igaunijas, Grieķijas, Lielbritani -
jas un Norvēģijas.  Uz mācībām 
“Sud  raba bulta” ieradušies 190 
Norvēģijas kaŗavīri aptuveni ar 
80 technikas vienībām. Mācībās 
iesaistīta  ārvalstu technika - Nor-
vēģijas bruņojuma kājnieku kau-
jas mašīnas CV90, ASV kaujas 
hēlikopteri Apache, transporta 
hēlikopteri BlackHawk un Chi-
nook, kā arī Igaunijas bruņu ma-
šīnas SISU.

No Latvijas mācībās piedalās 
Sauszemes spēku kājnieku bri  gā-
des 1., 2. un Kaujas atbalsta batal-
jons, kā arī 1. Zemessardzes no -
vada kaŗavīri un zemessargi. 
Mācību dalībnieki pilnveido ie  -
maņas konvencionālu operāciju 
veikšanā, bataljona sastāvā izda-
rot uzbrukuma, aizsardzības un 
aizkavēšanas operācijas.

***
Forbes par nākamo 
Putina mērķi ceļā 

uz imperijas atjaunošanu

Žurnāla Forbes apskatnieka 
Pola Gregorija ieskatā Rietu - 
m iem būtu jāapzinās, ka Krievijas 
kaŗš dienvidaustrumu Ukrainā 
potenciāli ir bīstamāks par dži -
hādistu grupējuma “Islāma vals ts”  
radītajiem draudiem, jo būtībā 
var sagraut NATO. Apskatnieks 
atsaucies uz pazīstamā krievu 
analitiķa Andreja Piontkovska 
izteiktajām prognozēm, ka pa  nā-
kumi Ukrainas dienvidaustru-
mos var pamudināt Putinu iz -
mēģināt šo taktiku arī citur un 
par viņa pirmo mērķi var kļūt 
Baltijas valstis. Turklāt šo valstu 
dalība Ziemeļatlantijas aliansē 
Krievijas prezidentu neatturēs, 
drīzāk vēl uzkurinās, solot iespē-
ju faktiski sagraut savu lielāko 
pretinieku - NATO. Šāda avan-
tūra saistīta ar milzīgu risku,    
taču ieguvumi būtu astronomis-
ki, viņš spriedis.

***
Sudraba apmeklē Putinu 

slavinošu dziednieku centru
Pēc LTV raidījuma De facto 

sniegtās informācijas, Saeimas 
deputāta amata kandidāte, par-
tijas No sirds Latvijai līdeŗe In -
guna Sudraba apmeklē garīgās 
attīstības un dziedniecības cen - 
t ru DVS Urantija. Centrs parallēli 

dziedniecībai un meditācijai sa -
runās ar apmeklētājiem  slavina 
Krievijas prezidentu Vladimiru 
Putinu kā “gaismas dvēseli” un 
Krieviju kā “visbrīvāko no Zemei 
naidīgo civīlizāciju okupācijas”. 
DVS Urantija mājaslapā teikts,  
ka “brīdī, kad Krievijā par pre-
zidentu kļuva Putins, lielākā ba -
gāto reptiļu daļa steigšus aizbēga 
uz Lielbritaniju, Izraēlu vai oku-
pēja saulainos kūrortus.” Drošī-
bas policija raidījumam aplie ci-
nājusi, ka tai DVS Urantija ir zi  -
nāma, taču plašākus komentārus 
par šo organizāciju nav sniegusi.

(Vairāk par Ingunu Sudrabu 
S. Benfeldes rakstā 9. lpp.)

***
EP prezidenta vēstule 

Ždanokai
Eiropas Parlamenta  prezidents 

Martins Šulcs vēstulē EP deputā-
tei Tatjanai Ždanokai norādījis, 
ka nekavējoties informēs atbildī-
gās Ukrainas institūcijas par de -
putātes izteikumiem saistībā ar 
Krimu, kuŗi ir „pretrunā ar Ei -
ropas Savienības  nostāju”.  Šulcs 
vēstulē Ždanokai norādījis, ka ir 
uzzinājis par deputātes vizīti Kri-
mā, kas notikusi 12. augustā, un 
viņas vairākkārtējiem paziņo-
jum iem par Ukrainas pašreizējo 
situāciju, kā arī Krimas stāvokli. 
Šie  paziņojumi ļaujot noprast, ka 
tie ir saistīti ar EP oficiālo nostāju.

“Jums netika dots EP mandāts, 
un jūsu izteikumi par Krimas 
statusu ir nekaunīgi pretrunā ar 
ES nostāju, kā arī EP pieņemta-
jām rezolūcijām,” uzsvēris Šulcs, 
piebilstot, ka par savu nostāju bez 
kavēšanās informēs Ukrainas 
atbildīgās iestādes, lai šāda veida 
„kaitnieciskas darbības” nākotnē 
vairs neatkārtotos.

***
NATO ģenerālis: 

jāpretojas nekaunīgajai 
Krievijas propagandai

Saistībā ar NATO augstākā lī  -
meņa taktiskajām mācībām Lat -
vijā vizītē bija ieradies NATO 
bru ņoto spēku virspavēlnieka 
vietnieks Eiropā ģenerālis Ad -
rians Bredšovs (attēlā).

Intervijā plašsaziņas līdzekļiem 
Bredšovs runāja par Krievijas 
pro pagandu un pretsparu, kāds 
tai būtu jādod. Krievija ievēro-
jami mainījusi drošības stāvokli 
Austrumeiropā. Tāpēc jāpretojas 
infekciozajai, nekaunīgajai pro-
pagandai, kas tiek raidīta Krievi-
jas televīzijas kanāļos. Strādājot 
ar stratēģijām, lai atbildētu Krie-
vijas vēlmei lietot asimmetriskas, 
hibrīdas darbības, veicinot pro -
b lē mas un nestabilitāti sabiedrī -
bā, absolūti nepieciešams ņemt 
vērā polītiskās, ekonomiskās un 
sociālās dimensijas. Tāpēc atbilde 
uz draudiem nevar būt tikai 
militāra. Tāpēc aizsardzības stra-
tēģija savā raksturā patiesībā ir 
sociāla, polītiska, ekonomiska un 
militāra.

***
Vai Saskaņa  piedalīsies 

valdības veidošanā?
Sociāldemokratiskā  partija Sa -

 skaņa jaunajā Saeimas sasaukumā 
vēlētos iegūt vismaz tādu pašu 
pārstāvību, kāda tai ir 11. Saeimā. 
Tā  intervijā aģentūrai LETA sa -
cīja partijas valdes priekš sēdis un 
ministru prezidenta amata kan-
didāts Nils Ušakovs. Viņš arī sola 
darīt visu, lai Saskaņa piedalītos 
valdības veidošanā uzreiz pēc 
vēlēšanām, bet nevar izslēgt, ka 
tas varētu notikt arī vēlāk.

***
Latvijas vēstniecības Maskavā 

Svētdienas skola uzsāk 
21. mācību gadu

27. septembrī Latvijas Republi-
kas vēstniecībā Krievijā svinīgi 
atklāja Svētdienas skolas 21. mā -
cību gadu. 2014./2015. mācību 
gads būs īpašs ar to, ka skolas 
gaitas uzsāks rekordliels skolēnu 
skaits - 50, un tik lielai daļai šis 
būs pirmais mācību gads Svēt-
dienas skolā.

Svētdienas skola Maskavā di -
bināta 1994. gadā pēc dzejnieka 
un vēstnieka Jāņa Petera ierosi-
nā juma. Viņa ideju atbalstījuši 
un turpinājuši visi Latvijas vēst-
nieki Krievijā - Imants Daudišs, 
Normans Penke, Andris Teik-
manis, Edgars Skuja, kā arī paš-
reizējā vēstniece Astra Kurme.

***
Bundestāgā cildina 

Baltijas ceļa devumu vienotas 
Eiropas izveidē un nākotnē
25. un 26. septembrī Vācijas 

Bun destāgā sadarbībā ar Igau ni-
jas, Latvijas un Lietuvas parla-
mentiem tika svinēta Baltijas ceļa 
25. gadadiena. 

Apliecinot atzinību Baltijas 
tautu brīvības centieniem, sek-
mīgi pabeigtajiem polītiskās un 
ekonomiskās tranfromācijas   
procesam, 25. septembrī Bun -
des tāga prezidents profesors Dr. 
Norberts Lammerts tikās ar Sa  -
eimas deputātu grupas sadarbī-
bai ar Vāciju vadītāju Edvardu 
Smiltēnu, Igaunijas parlamenta 
sadarbības grupas vadītāju Jāku 
Āvikso  un Lietuvas parlamenta 
sadarbības grupas vadītāju Ķēs-
tuti Masjuli.

***
Kijevā populārizē 

latviešu valodu un kultūru
28. septembrī Kijevā, pēc Britu 

Padomes un Gētes Institūta ini-
ciātīvas notika Valodu dienai 
veltīts sarīkojums, kuŗa mērķis 
bija pievērst sabiedrības uzma-
nību valodu daudzveidībai un 
novērtēt savas dzimtās valodas 
nozīmi.

Latvijas stends Valodu dienā 
Kijevā
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Komponiste Dace Aperāne, kas 
bija klāt koncertā, raksta, ka jau 
ceļā uz koncertzāli publiku svei-
ci nājuši karodziņi un plakāti ar 
Nel sona attēlu. Plašsaziņas lī -
dzek ļos  apjūsmota ne tikai diri-
ģenta jaunība un sešas pēdas va -
renais stāvs, bet arī  īpaši dedzīgā 
atdošanās mūzikai un iedves mo-
jošais darba stils. To apliecināja 
arī “bravo!” saucieni inaugurā-
cijas koncerta beigās. Protams, 
sava daļa aplausu pienākas arī 
viessolistiem - mūsu soprānam 
Kristīnei Opolais un šī brīža 
„pirmā numura” tenoram Jona-
sam Kaufmanim, kuŗu balsis 
īpaši saliedējušās Pučīni operā 
“Manona Lesko”.

***
Baltijas Asamblejas balva 

Alvim Hermanim
Saeimā vērtējot Baltijas Asam -

b lejas (BA) balvas kandidātus, 
starptautiska žūrija nolēma 2014. 
gada balvu mākslā piešķirt Jaunā 
Rīgas teātŗa režisoram Alvim 
Her manim par radošajiem sa -
sniegumiem, veidojot vairākas 
izrādes, jo īpaši par lugu “Oblo-
movs”. Žūrijas sastāvā bija deviņi 
literātūras, mākslas un zinātnes 
eksperti no Igaunijas, Lietuvas 
un Latvijas.

BA balvu literātūrā saņems 
igauņu rakstnieks Pēters Sauters  
par noveli “Neatstāj mani vienu”  
(2012). Balva zinātnē tiks habi-
litētajam profesoram Dr. Jozam 
Vidam Gražulevičam  no Lietu-
vas par augstiem sasniegumiem 
materiālķīmijā un inženieŗzi nāt-
nēs, kā arī par aktīvo sadarbību 
ar pārējo Baltijas valstu zinātnie-
kiem izpētes projektu izstrādē   
un īstenošanā.

Balvas laureātiem pasniegs 
gadskārtējā BA sesijā, kas nori-
sināsies 24. un 25. oktobrī Igau-
nijas galvaspilsētā Tallinā. Katras 
balvas apjoms ir 5000 eiro. 

***
Latvijas vēstnieks Īrijā atklāj 

pirmo Dzejas dienu Īrijā
28. septembrī Dublinā Latvijas 

vēstnieks Īrijā Dr. Gints Apals 
atklāja pirmo Latvijas Dzejas 
dienu Īrijā.  Uzrunā  Apals sacīja, 
ka līdzās jau esošajām Latvijas 
Kultūras dienām un daudziem 
citiem tautiešu organizētiem sa -
rīkojumiem Īrijā pirmo reizi no -
tiek Dzejas diena. Vēstnieks uz  -
svēra valodas lomu latviešu nā  -
cijas un kultūras saglabāšanā. 
Dzejas dienu ar Latvijas vēstnie-
cības atbalstu organizēja Latviešu 
biedrības Īrijā (LBĪ) domubiedru 
grupa Onikss.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Ārlietu ministrijas īpašo uzde-
vumu vēstnieks diasporas jau tā-
jumos Pēteris Kārlis Elferts Viļ-
ņas Latviešu biedrības vadītājai 
Guntai Ronei (attēlā) pasniedza 
Latvijas Republikas Ārlietu mi -
nistrijas Atzinības rakstu par no  -
z īmīgu ieguldījumu Latvijas Re -
publikas stiprināšanā. Latvijas 
vēstnieks Lietuvā Dr.  Mārtiņš 
Virsis Viļņas Latviešu biedrībai 
dāvināja Viesu grāmatu un pa  -
teicās par biedrības aktīvo darbī-
bu latviešu kopā pulcēšanā un 
latviešu tradiciju kopšanā.

Svinību laikā  koncertu sniedza 
Nīcas Kultūras nama deju kopa, 
Tukuma Kultūras nama bērnu 
folkloras ansamblis „Avots”, Ak  -
nīstes Mūzikas skolas audzēkņi 
un soliste Baiba Skurstene. Bija 
apskatāma Viļņas Latviešu bied-
rības veidotā fotoizstāde par 
biedrības aktīvitātēm 25 gados.

***
Lembergs piekrīt kļūt 
par ZZS kandidātu...

Zaļo un Zemnieku savienības 
sadarbības partijas Latvijai un 
Ventspilij līderis, Ventspils pilsē -
tas galva Aivars Lembergs pie-
kritis kļūt par ZZS ministru pre-
zidenta  amata kandidātu. „Apzi-
noties, ka Latvijas valdība ir ie -
slīgusi darbības pašapmierinā tī-
bā, neorganizētībā un pilnīgi pa -
kļāvusi Latvijas nacionālās prio-
ritātes ārvalstu interesēm, neefek-
tīvi un neatbilstoši tām izmanto-
jot Latvijas dalību Eiropas Savie-
nībā un NATO, esmu piekritis 
būt par ZZS premjēra amata 
kandidātu,” paziņojis Lembergs.

***
Jaunieši Rīgas ielās piemin 

Baltijas ceļu
Desmitiem jauniešu 23. sep-

tembrī no rīta Rīgā sadevās ro kās 
pateicības akcijā “Mēs – Bal tijas 
ceļa mantinieki”. Viņu skola 
atsaukusies uz UNESCO Latvijas 
Nacionālās komitejas ai  cinājumu 
izglītības iestādēs sep tembrī iz -
kārtot Baltijas ceļa ga  dadienai vel-
 tītus sarīkojumus, lai jauniešus 
izglītotu par vēstu ris kajiem no -
tikumiem pirms 25 gadiem.

Šie jaunieši mācās Rīgas Tū  ris-
ma un radošās industrijas tech -
nikumā. Tā ir viena no lielāka -
jām profesionālās izglītības iestā-
dēm Latvijā. 23. augustā, kad 
valstī oficiāli svinēja Baltijas ceļa 
25.gadskārtu, audzēkņi un skola 
nevarēja svinēšanā piedalīties, 
tāpēc nolēma vēsturisko notiku-
mu pieminēt mēnesi vēlāk.

***
Nelsons debitē Bostonas 

simfoniskā orķestŗa galvenā 
diriģenta amatā

27. septembrī Bostonas sim fo-
niskās mūzikas zāle piedzīvoja 
vēsturisku notikumu. „Par Bos-
to nas simfoniskā orķestŗa galve-
no diriģentu, turklāt jaunāko 
vairāk nekā 100 gadu vēsturē, 
kļuva 35 gadus vecais  latvietis 
An  dris Nelsons,” stāsta Latvijas 
Radio 3 „Klasika” direktore Gun-
da Vaivode. “Gan orķestris, gan 
publika, kuŗu iepriekš jau ne -
daudz bija nogurdinājušas ie -
priek  šējā vadītāja Džeimsa Le -
vina veselības problēmas, jauno 
līderi sagaidīja ar ovācijām.”
Andris Nelsons

Vēstniece iepazīstināja ar Lat-
vijas vēstniecības Beļģijā galve-
najiem darbības virzieniem, ak -
centējot prioritāro ekonomisko 
dimensiju un norādot uz ekono-
miskās krizes rezultātā pieaugošo 
abu pušu – Latvijas un Beļģijas – 
atvērtību sadarbībai.  Līce-Līcīte 
uzsvēra arī publiskās diplomāti-
jas un kultūras sarīkojumu no -
zīmi gan Latvijas pazīstamības 
veicināšanā Beļģijā, gan arī kon-
taktu veidošanā, kas pozitīvi ie -
tekmē dažādas sadarbības jo  mas. 
Tika minēta arī gatavošanās Lat-
vijas prezidentūrai Eiropas Sa  -
vienības Padomē 2015. gada pir-
majā pusē, kuŗā vēstniecībai ir 
svarīga loma publiskās diplo mā-
tijas un kultūras programmas sa -
gatavošanā.

***
Latvijas mecenāti 

atbalsta verdzības memoriāla 
izveidi ANO

ANO galvenajā mītnē Ņujor -
kā Latvijas mecenāts Boriss Tete-
revs svinīgā ceremonijā pasnie-
dza sim  bolisku čeku, apliecinot 
Borisa un Ināras Teterevu fonda 
veikto 5000 ASV dolaru ziedoju-
mu verdzības memoriāla izvei-
dei. Memoriāls tiks būvēts pie 
ANO galvenās mītnes.

Jamaikas vēstnieks ANO Kort-
nijs Ratrejs, kas koordinē līdzek-
ļu vākšanu memoriāla izveidei, 
saņemot čeku, pateicās Teterevu 
fondam un Latvijai. Ratrejs uz -
svēra, ka līdz šim vairākums zie-
dojumu memoriāla izveidei sa -
ņemti no valstīm, nevis no pri vā-
tā sektora, tāpēc Teterevu fonda 
ziedojumam ir ne tikai financiā-
la, bet arī simboliska nozīme.

***
Viļņas Latviešu biedrībai  25 gadi

Šogad aprit 25 gadi kopš Viļ -
ņas Latviešu biedrības dibinā-
šanas. Par godu šai jubilejai 27. 
septembrī Viļņā, Mazākum tau tī-
bu biedrību namā (Tautinių 
bend rijų namai), notika Viļņas 
Latviešu biedrības 25 gadu jubi-
lejai veltītas svinības.

ropas Savienības Aģentūras kri-
mināltiesiskajai sadarbībai (Euro-
just). Latvijas delegāciju vadīja 
Valsts policijas priekšnieks Ints 
Ķuzis, un tās sastāvā bija Valsts 
policijas Galvenās krimināl po-
licijas pārvaldes,  Starptautisko 
lie tu nodaļas, Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) vadības un VID 
Muitas kriminālpārvaldes amat-
personas.

No kreisās: vēstnieks Nīderlan-
dē Māris Klišāns, vēstniecības 
Nīderlandē padomniece Dace 
Dobrāja, Latvijas Valsts poli-
cijas priekšnieks Ints Ķuzis

Latvijas eksperti Nīderlandē 
pie dalījās ikgadējā Eiropas Poli-
cijas priekšnieku konventā, kas 
notiek Europol paspārnē. Tas ir 
ikgadējs forums, kas fokusējas     
uz efektīvu policijas sadarbību 
starp tautiskā līmenī, tostarp 
smagu un sarežģītu noziegumu 
apkaŗošanā, kā arī to atklāšanā.

***
Latvijas vēstniece Beļģijā 

tiekas ar RTU izcilākajiem 
absolventiem

Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde 
Līce-Līcīte tikās ar deviņiem Rī  -
gas Techniskās universitātes zel -
ta absolventiem un RTU Absol-
ven tu asociācijas valdes locekli 
Oskaru Priedi.

Sarīkojumā  kopā ar Britu, Gē -
tes, Franču, Poļu un Čechu in  -
stitūtu ar savu stendu piedalījās 
arī Latvijas vēstniecība, lai pie -
vērstu klātesošo uzmanību lat-
viešu valodai un Latvijas valstij 
kopumā, izplatot informātīvus 
materiālus par Latvijas augst sko-
lām, tūrisma iespējām un Rī  gu  - 
2014. gada Eiropas kultūras gal-
vaspilsētu.

***
Otavā skolēniem māca 

latviešu valodu
27. septembrī Otavā Latvijas 

vēstniecība Kanadā piedalījās Ei -
ropas Valodu dienas sarīkojumā 
Glībes vidusskolā (Glebe Colle-
gia te Institute), kur tās audzēk-
ņiem un citiem interesentiem 
tika organizētas latviešu valodas 
nodarbības.

Valodas stundu laikā intere-
senti iepazinās ar mūsu valodu 
un kultūru, kā arī praktiski vin g-
rinājās vārdu izrunā latviešu va -
lodā. Gatavojoties latviešu valo-
das lekcijai, vēstniecība sadarbo-
jās ar vietējo latviešu diasporu. 
Vēstniecība izsaka īpašu patei-
cību Dagnijai Staško par atbalstu 
latviešu valodas lekcijas izveidē 
un pasniegšanā.

***
Latvijas vēstnieks Nīderlandē 
pieņem delegāciju no Latvijas
25. septembrī Latvijas vēst -

nieks Nīderlandē Māris Klišāns 
un padomniece Dace Dobrāja 
vēstniecībā uzņēma augstu amat-
personu delegāciju no Latvijas. 
Delegāciju pavadīja Latvijas pār-
stāvji no Hāgā izvietotā Eiropas 
Policijas biroja (Europol) un Ei -
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Šodien vēlēsim 12. Saeimu. Ta -
gadējai koalicijai – Vienotībai, 
NA, ZZS – būtu jādara viss, lai 
Saskaņa paliktu opozicijā, jo 
Ušakova un Urbanoviča partija, 
lai gan apvilkusi jaunas sociāldemo-
kra tiskas drānas, joprojām ne    at -
sakās no sava īstā mērķa – no   -
stiprināt iekšzemē un ārzemēs 
priekšstatu par Latviju kā valsti, 
ko veido divas kopienas – latvie -
ši un krievvalodīgie. Vai jaunās 
sīkpartijas, ko vada Sudraba un 
Šlesers, palīdzēs tagadējai koali-
cijai nelaist Saskaņu valdībā, nav 
droši zināms.

Vispār jau tāpat kā līdz šim arī 
turpmāk Latvijas valdībā varētu 
darboties krievu izcelsmes mi -
nistri, kuŗiem nav nekādu iebil-
dumu pret Saeimas vairākuma 

Saeimas vēlēšanas, „Krievu elle”, Miera maršs
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

apstiprināto Satversmes pream-
bulu.

Valodu samērs 60:40 ir Latvi -
jas lāsts, ko atstājis okupācijas 
pus   gadsimts. Bet Latvijas laime 
ir tā, ka krievvalodīgie izbārstīti. 
Un, runājot par Rīgu, ļaunākajā 
gadījumā varētu rasties kaut kā -
da „Purčika (Purvciema) tautas 
republika”.

Priekšstats par to, kas notiek 
Doņeckas un Luhanskas „tautas 
republikās”, kur saimnieko no 
Maskavas atbalstīto un apbru-
ņoto īsteni pareizticīgo krievu 
se  parātistu banda, liecina repor-
tāža ar izteiksmīgo virsrakstu 
„Krievu elle”, kas publicēta Izra ē-
 las lielākajā laikrakstā Yediot Aha -
ronot. Šīs avīzes speciālko res-
pon dente Meirava Batito Chaŗ-

kovā tikusies ar maniem tautie-
šiem, kas, pametot iedzīvi, bija 
spiesti bēgt no Slavjanskas un 
citām Doņeckas baseina pilsē-
tām, kur bija plosījušies „tautas 
republiku” kaujinieki. Šie „Jaun-
krievijas cēlāji” konfiscēja ātrās 
palīdzības automašīnas, uzstā-
dīja tajās ložmetējus un patru -
lēja ielās. Tikko tikuši pie varas, 
viņi aizliedza „atbrīvotajiem” ie  -
dzīvotājiem rādīties ārpus mā -
jām pēc plkst. 22.00. Valdīja ab   -
so  lūta patvaļa, un normāla dzīve 
un sadzīve kļuva neiespējama.

Abu „tautas republiku” barve -
ži sastrīdējušies savā starpā, ne -
trūkst krimināla elementa, un 
jau šams īsts mafijas gars. Šīs ban-
das kontrolētajos Doņeckas un 
Luhanskas apgabalu novados 

plīvo divi karogi: viens ir sarkans 
ar zilu Andreja krustu burta X 
veidā, kas atgādina t.s. konfe   de -
rācijas karogu XIX gs. 60. gadu 
ASV pilsoņkaŗā. Otrs ir balt-
dzeltenmelns – Romanovu dina  s -
tijas karogs, kas simbolizē Im -
perijas ideju. Un bieži vien tiem 
blakus redzams vēl karogs ar 
Pestītāja vaigu – Jēzus Pantokrator 
jeb Visvaldis. Tīmeklī jau parā-
dījušies „Jaunkrievijas” naudas 
zīmju uzmetumi: viens červoņecs 
līdzināsies 100 griveņņikiem. 
Nelāgs farss!

Ļoti nepatīkams pārsteigums 
Kremlim un minētajai separā-
tistu bandai bija tas, cik vērienīgs, 
izrādās, bija 21. septembŗa Miera 
maršs Maskavas centrā, kuŗā 
pie dalījās daudzi tūkstoši de  -

mons trantu, protestējot pret Pu  -
tina imperisko kursu, pret fak-
tisko kaŗu, ko Putins kaŗo pret 
Ukrainu, kuŗa uzdrošinājusies 
pievērsties Rietumiem. Šo ie   spai   -
dīgo Miera maršu bija orga ni-
zējuši cilvēktiesību aizstāvības 
veterāne – sirmā Ludmila Alek-
se  jeva, vēsturnieks prof. Andrejs 
Zubovs, žurnālisti Jevgeņijs Ki -
selevs, Viktors Šenderovičs un 
Aleksandrs Podrabineks, liberā-
lie polītiķi Michails Kasjanovs 
un Boriss Ņemcovs un citas sa -
biedrībā pazīstamas personas.

Tai pašā dienā līdzīgi Miera 
marši notika Kijevā, Berlīnē, 
Vīne, Parīzē, Vašingtonā...

„Vēl Ukraina nav zudusi,”  – ar 
šiem vārdiem sākas tās himna.

Kā mērīt Latvijas drošību?
Bažas par Latvijas - neat-

karīgas valsts drošību pēdējā 
pusgadā ir tikai augušas, par 
spīti tam, ka NATO ir vairāk-
kārt apliecinājis – alianses 
chartas 5.pants, kas paredz,     
ka uzbrukums vienam NATO 
loceklim nozīmē uzbrukumu 
visām dalībvalstīm, ir spēkā. 
Tomēr tiek runāts par nekon-
venciālo kaŗu Ukrainā un to,   
ka uzbrukums valsts neatkarī-
bai nenotiek un nenotiks tikai 
ar ieročiem un bruņoto spēku 
klaju piedalīšanos. 

Vēlēšanas tuvojas, un priekš-
vēlēšanu diskusijās pamazām 
kļuvis redzams, “kas ir kas”. Par 
dažiem sarakstiem ir pilnīgi 
skaidrs, ka tiem ir vajadzīga 
„Krievija Latvijā”,  un visspilgtāk 
to demonstrē Latvijas Krievu 
savienība, kuŗa skaļi paziņo  –      
ja krieviem Latvijā būs labi un 
viņi ar visu būs apmierināti, tad 
latviešiem nav jābaidās. Tiesa 
gan, viņu reitings ir tik zems,      
ka, visticamāk, Saeimā viņi neie-
kļūs. Savas simpatijas pret Krie  -
viju un Putinu mēģina slēpt Sa  -
skaņas saraksts, kaut gan pub -
liski tiek apgalvots, ka labākais 
un drošākais partneris Latvijai    
ir Krievija. Turklāt aptaujās Sa  -
skaņa  populāritātes ziņā ir līde -
ŗos, jautājums vienīgi, cik depu - -
t ātu vietu tiks iegūts. Neatbildēts 
ir jautājums, vai Zaļo un Zem -
nieku savienība (ZZS) ir vai nav 
gatava biedroties ar Putina pie  -
kri tējiem, jo šīs partiju savienī-
bas ministru prezidenta amata 
kandidāts ir Aivars Lembergs, 
kam NATO un Rietumu pasau -
le ir netīkama. Turklāt Jelgavā, 
kuŗas domi vada ZZS biedrs 
An dris  Rāviņš, tiek celta rūpnī-
ca Uralvagonzavod, kas būvēšot 
dzelzceļa kravas vagonus. Šogad 
maijā šī ziņa, ka Jelgavā vērie-
nīgu projektu sācis Krievijas val -
s  tij pilnīgi piederošs koncerns, 
kuŗa galvenā darbības joma ir 

militārās kaujas technikas un 
tanku ražošana, tika apspriesta 
samērā plaši. Militārie eksperti 
toreiz stāstīja, ka pasaulē lielā -
kajam tanku ražotājam, kāds ir 
Uralvagonzavod, ir arī no visām 
Krievijas kompanijām moder nā-
  kais drošības dienests. Tajā strā-
dā gan pašreizējie, gan bijušie 
specdienestu darbinieki, lai sar-
gātu militāro noslēpumu.

NBS komandieris ģenerālleit-
nants Raimonds Graube toreiz 
sacīja: „Zinot, kā dažās valstīs no -
   tiek šie ekonomiskie projekti –    
ar kādiem tālejošākiem mēr - 
ķ iem tie  varētu būt vai kāda ie -
tekme tiem varētu būt –, tad, 
protams, uz tiem vajadzētu ska-
tīties ļoti uzmanīgi un izvērtēt 
šādus projektus.” Savukārt SAB 
pārstāve atzina: „Ja rūpnīcas dar-
bība tiks Latvijā aktīvi izvērsta 
apstākļos, kad rūpnīcas vadība   
ir saistīta ar šā brīža polītisko 
varu Krievijā, tad ir...  saskatāmi 
zināmi riski nacionālajai dro -
šībai.” Jāpiebilst, ka Uralvagon-
zavod darbinieku īpašo lojālitāti 
pret Krievijas prezidentu Puti -
nu apliecina viņu atbalsts pre-
zidenta vēlēšanās un solījums 
sniegt palīdzību, apkaŗojot Puti-
na opozicionāru mītiņus Mas  -
kavā. Balvā par atbalstu viens      
no darbiniekiem saņēma Putina 
piešķirtu polītisku amatu, – Krie-
vijas televīzijas ziņoja, ka tās      
esot bijušas pirmās kadru pār -
maiņas, ko, nokļūstot preziden -
ta amatā, veicis Putins. Projektā 
tiks ieguldīti 80 miljoni eiro, un 
Jelgavas pašvaldībai, kas ir ZZS 
ziņā, tas acīmredzot ir ļoti kārdi-
nošs projekts, tāpēc iespējamie 
riski tika ignorēti. 

Bažīgu dara arī Ingunas Sud -
rabas partija No sirds Latvijai,  
jo partijas vadītājas un deputā - 
ta kandidātes Sudrabas tikšanās 
un draudzēšanās ar Latvijai ne  -
lojāliem cilvēkiem nav nekāds no -
  slēpums. Protams, video filmē-

jumu, kuŗā kāda Sudrabai ļoti 
līdzīga sieviete Rīgas lidostā ie  -
kāpj privātā lidmašīnā, lai lido -
tu, iespējams, uz Maskavu, var-
būt ir veikls viltojums. Toties 
vil  tojums nav fakts, ka Sudraba 
apmeklē garīgās attīstības un 
dzied niecības centru DVS Uran-
tija, kas parallēli dziedniecībai 
un meditācijai slavina  Krieviju 
un Vladimiru Putinu kā „gais-
mas dvēseli”.

Krieviju un Putinu skaļi neaiz-
stāv, bet runā lielākoties tikai   
par materiāliem jautājumiem   
un labklājību Aināra Šlesera va -
dītā partija Vienoti Latvijai, tā 
liekot domāt, ka Krievija un Pu -
tins nav svarīgi, jo galvenais ir 
pelnīt naudu – acīmredzot vien-
alga, kā. Savukārt Einara Repš es 
partija Latvijas attīstībai vārd  os 
ir norūpējusies par cilvēku lab-
klājību, bet grūti pamanīt, par 
kuŗas valsts labklājību ir runa, 
tikpat labi tā varētu būt krievu, 
angļu vai ķīniešu valodā runā -
tāja  valsts. Par sarakstiem, kuŗi 
gan nepauž simpatijas Krievijai, 
bet kuŗi reitingos netiek pat līdz 
diviem procentiem, daudz ru -
nāt nav vērts, jo šo partiju izprat-
ne par polītiskajiem un ekono-
miskajiem procesiem brīžiem ir 
pat komiska un lielākoties lie -
cina vienīgi par lielu gribēšanu 
tikt deputātos.

Protams, runājot par valsts 
dro šību, aizvien biežāk tiek at -
gādināts, ka tikai bruņotie spēki 
un ar valsts drošību saistītās ie -
stādes vien nevar nosargāt valsti. 
Ļoti svarīgi ir, kā Latvijas iedzī-
votāji paši vērtē savu valsti un 
parāda, cik mīļa tā viņiem ir. Kā 
zināms, par Saskaņas centru (ša -
jās vēlēšanās saraksts ir ar no -
saukumu Saskaņa) līdz šim ir 
balsojuši arī latvieši. Jau gandrīz 
pirms simt gadiem viens no Lat-
vijas dibinātājiem un tās pirmais 
Prezidents Jānis Čakste rakstīja: 
„Pat vislielākās likstas var pa -

ciest tiklab atsevišķs cilvēks, kā 
arī vesela tauta, ja tai paliek ce -
rības, ka grūtības ir pārejošas un 
ka visu pārciesto atlīdzinās gai-
šāka nākotne.” Toreiz Čakste bija 
pārliecināts: „ Arī latviešu tauta 
vēl nepadodas nekādam izmi-
sum am, bet gan pacieš savu bē -
dīgo likteni mierīgi un stingrā, 
nesatricināmā cerībā uz labāku 
nākotni, kas piepildīs tās pama-
totās vēlmes.”

 Šodien, no vienas puses, lik -
stas var nešķist tik grūtas  un 
ze  me nav cietusi tā, kā tas notika 
Pirmā pasaules kaŗa laikā. No 
otras puses, daudzu Latvijas cil-
vēku dzīve tik tiešām ir grūta,  
bet bēdīgākais, ka viņi savai dzī-
vei neredz nākotni, neredz, kā 
izkļūt no nabadzības un mūžī -
gās cīņas par izdzīvošanu. Vieni 
samierinās, otri aizbrauc, trešie 
balsos par Saskaņu vai kādu citu 
sarakstu, kas nevieš uzticību, –  
skaļi paužot, ka tā ir viņu atmak-
sa par to, ko valsts viņiem no  -
darījusi. Tāpēc redzējums, kā 
bū  vēt ekonomiku, tiešām ir tik-
pat svarīgs kā apņemšanās stip-
rināt jaunsardzi un zemessar -
gus, atvēlēt budžetā vairāk nau-
das bruņotajiem spēkiem.

Jaunākā „DNB Latvijas baro-
metra” pētījuma rezultāti rāda, 
ka kopējais iedzīvotāju noska-
ņojums ir krasi pasliktinājies. 
Viskritiskāk iedzīvotāji vērtējuši 
Latvijas ekonomiku  – gan pašrei-
zējo situāciju, gan pārmaiņas, 
gan arī attīstības prognozes. Lat-
vijas pašreizējā ekonomiskā stā-
vokļa vērtējuma indekss sama - 
zi  nājies par sešiem punktiem.  
Eko nomiskā stāvokļa pārmaiņu 
vērtējums šomēnes piedzīvojis 
straujāko kritumu kopš 2008.ga  -
da, indeksam samazinoties  par 
21 punktu, bet attīstības pro - 
g nožu indekss samazinājies par 
15 punktiem. Kritums vēro jams 
arī iedzīvotāju vērtējumā par 
kopējās situācijas attīstību un 

nākotnes izredzēm – vērtējums 
pazeminājies par 11 punktiem. 
Valdības darbu kā sliktu vēl jo -
projām vērtē lielākā daļa aptau-
jāto – 72 procenti. Neapšaubā mi, 
kaŗš Ukrainā, Eiropas Savie nības 
ekonomiskās sankcijas pret Krie-
viju un  Krievijas atbilde – ES 
ražotās pārtikas embargo - ir pa -
sliktinājušas ekonomikas un at  -
tīs tības prognozes visā Eiropā. 
Tomēr ir atšķirība, vai nabags 
kļūst vēl nabagāks un cerības       
uz uzlabošanos zūd, vai samazi-
nās vidējie ienākumi cilvēkiem, 
kuŗiem elementāro vajadzību 
apmierināšana nav problēma. 

Tikmēr Krievijas ārlietu mi -
nistrs Sergejs Lavrovs piedāvājis 
Eiropas Savienībai un ASV at  -
kārtotu attiecību restartu. Polī -
tologi gan brīdina uz šādu it kā 
labas gribas žestu neuzķerties,      
jo tā ir daļa no Kremļa plānotās 
taktikas savu mērķu sasniegša -
nai un neliecina par patiesu 
vēlmi sadarboties. „Šajā situācijā 
viņiem [Krievijai] restarts vai 
jeb kuŗa dialoga intensificēša -     
na īstenībā palīdzētu fiksēt de 
facto stāvokli Ukrainā, jo tādē -
jādi būtu parādīts, ka Krievija 
īstenībā nav agresors.” Rietum-
valstu pozicijām pašlaik pamatā 
ir secinājums, ka Krievija ir ag -
resore un šai valstij par savu rī  -
cību ir jāatbild. Restarts izdevīgs 
ir Krievijai. (..) Mums nevajadzē -
tu iekrist šī brīža pozitīvo emo-
ciju slazdos un noticēt, ka „nu 
tik tagad būs, nu mēs sāksim 
draudzēties”. Runa šeit nav  par 
savstarpēju izpratni un uzticē-
šanos. Runa šeit ir  par dažādām 
interesēm. Putina sistēma ir      
vei dota uz citādām interesēm,” 
skaid ro Austrumeiropas polīti-
kas pētījumu centra pētnieks 
Māris Cepurītis. 

Atliek piebilst, ka latviešiem 
pirmām kārtām jāpaļaujas uz 
sevi, jānotic sev un savai valstij.

SALLIJA
BENFELDE
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Beidzot mums ir īsteni virtuo-
za klavieŗmūzika romantisma 
vis la bākajās tradicijās kā Šopēna, 
Lista, Alkāna, kā arī Ligeti tradi-
ciju turpinājums. Kā to liecina 
mūzikas vēsture, tādu spēj kom -
ponēt tikai izcils virtuozs, nevis 
mūziķis, kuŗam ir spoža techni-
ka, bet, piemēram, kamerāli ie     k  - 
šēji vērsta mentālitāte. (Te gan 
pieminētais ungāru dižmeistars 
Gērģs Ligeti ir ļoti rets izņē - 
  mums, jo viņš nebija pianists.) 
Latvijā šo brīnišķīgo pavērsienu, 
kuŗam, cerams, būs turpinājums, 
paveica trīsdesmitgadīgais Ves -
tards Šimkus Siguldā P. Vaska 
fonda Rudens kamermūzikas 
festivālā, sniedzot sava deviņu  
etīžu cikla “Sapņu ainas” pasaules 
pirmatskaņojumu, bet par to ne -
daudz vēlāk, jo tas attiecas uz 
koncerta otro daļu.

Jāteic, abu daļu programma 
bija sevišķi mērķtiecīgi sastā dī    ta, 
ar izteiktu iekšējo drāma  turģiju, 
kuŗā intereses atslābum am ne -
bija vietas. Pirmajā daļā vec  mei  s-
tara un festivāla patrona Pēteŗa 
Vaska mūzika. Koncerta atmo- 
s fairā teicami ievadīja 1981. gadā 
radītā “Rudens klavieŗmūzika” 
no cikla “Gada laiki”. Mūzikas 
drau  gi droši vien atceras V. Šim-
kus sniegumu cikla pirmat ska-

TIE LAIKI LATVIEŠIEM PIENĀKUŠI…
ņojumā Spīķeŗu zālē, kuŗš izdots 
arī diskā.

Iespējams, ka satraukuma dēļ 
gadījās arī dažas sīkākas kļūmī-
tes, jo tajā vakarā tieši pianists 
iznesa smaguma lauvas tiesu. 
Tomēr to pamanīt varēja tikai 
speciālisti, kopumā iespaids bija 
ļoti pozitīvs.

Tomēr klavieŗu solo par īste - 
nu kamermūziku uzskatāms vi -
sai nosacīti, īsteni šī joma izpau-
žas ansamblī. Tovakar pirmais 
skanēja 1977. gadā “vētras un dzi-
 ņu laikā” radītais 1 stīgu kvartets, 
kuŗā tikai trešajā daļā var pama-
nīt labi zināmos komponista šo  -
dienas vaibstus. Jaunībā māksli-
nie kam ir jāiztrakojas, lai vēlāk 
neizskatītos pusattīstījies. Mūzi -
cēja Spīķeŗu stīgu kvartets, kuŗa 
trīs dalībnieki ir no Sinfonietta 
Rīga, bet čellists Ēriks Kiršfelds - 
no Liepājas simfoniskā orķestŗa, 
kur viņš veic koncertmeistara 
pienākumus. 

Kvarteta sastāvs nesen piedzī -
voja pārmaiņas, kas vienmēr ne -
gātīvi atsaucas uz kvalitāti. Ko  pu-
mā atskaņojums bija kor rekts, 
tomēr gribētos dzirdēt lielāku 
aktīvitāti, enerģiju: īstenais saspē-
les vadītājs te bija nevis pirmā 
vijole, bet gan čellists. Daļa bei-
dzās ar pirmatskaņojumu: 2013. 

gadā radīto “Mātes Terēzes lūg ša-
nas” versiju klavieŗu kvintetam 
(oriģinālā - a cappella koŗa dzies-
ma). Abas versijas ir tik diamet-
rāli atšķirīgiem sastāviem, ka 
būtībā tie ir divi dažādi darbi. 
Klavieŗu partija, kam ir vadošās 
melodiskās balss funkcija, šķie-
tami ir tik vienkārša, ka to va -
rētu nospēlēt pamatskolēns, to  -
mēr, lai mūzika suģestētu, va  ja-
dzīga V. Šimkus pianistiskā mei s -
tarība kantilēnā un īsteni vokā -
lajā skanējumā. Tieši pianista 
sniegumā, ko visai smalkjūtīgi 

pa  vadīja stīgas, mūzika ieguva to 
mistisko lūgšanas gaisotni, kāda 
ir Mātes Terēzes tekstā, - īsta katarse.

Koncerta otrās daļas galvenais 
notikums bija V. Šimkus deviņu  
etīžu cikla “Sapņu ainas” pasaules 
pirmatskaņojums. Jaunais kom-
ponists te izvēlējies programma-
tiskus nosaukumus, tā turpinot 
dižo ungāru F. Lista un Ģ. Ligeti 
tradicijas. Šīs deviņas etīdes ir 
tiešām cikls ar savu drāmatur-
ģiju, sasprindzinājumiem un at -
slā bumiem, spēcīgiem kontras-
tiem un īsteni romantisku eks-

Vestards Šimkus

pre siju, jo klasicismā jau nesap-
ņoja - tur viss bija reāls, daž viet 
sa  klausāma impresionistiska 
gaisotne. Sestā  etīde “Aizmirstais 
sapnis” gan likās nedaudz “iz  stai-
pīta”, bez īstas virzības, bet, ie  spē-
jams, tāda bijusi kompo nis  ta 
iecere, mēģinot atcerēties šo aiz-
mirsto vīziju, kas tomēr pa zūd  
no apziņas. Varbūt vaja dzī ga lie-
lāka neatlaidība šajos centienos 
atcerēties? V. Šimkus ciklā nepie-
ciešams īstens tempe ra mentīga 
virtuoza tvēriens, jaun eklīga aiz-
rautība, kuŗas ne  trūka talantīgā 
mūziķa spēlē. Domājams, ka ar 
laiku šī mūzika skanēs ne tikai 
autora sniegumā vien.

Programma beidzās ar 2013. 
gadā tapušo klavieŗu kvintetu 
“+33C”, kas izskanēja vēl tempe-
ramentīgāk nekā pirms mēneša 
Mežotnē, kur valdīja nosauku-
mam tuva temperātūra. Atskaņo-
jumā šoreiz bija cits kvarteta pri-
mariuss, bet, tāpat kā Mežotnē, 
īstenais līderis arī šoreiz bija 
komponists-pianists. Visos citos 
programmas skaņdarbos bija 
saklausāmi tikai latviski vēsā pie-
klājības dinamikā dozētie aplau-
si, bet te publika it kā pamodās 
un ilgi un dikti sumināja mūzi-
ķus. Tādi koncerti nenotiek 
bieži.

VIKTORS 
HAUSMANIS

Pirms daudziem gadiem Rīgā 
notika Paula Putniņa lugas „Gai-
dīšanas svētki” izrāde. Arī  mēs 
ta   gad dzīvojam un ik dienu va  -
dām gaidās: gaidām labāku lai -
ku, gaidām Saeimas vēlēšanu re  -
zultātus, bet mēs – teātŗamīļi Lat-
 vijā – gaidām jaunās sezonas 
sākumu, jo vienmēr ceram, ka      
tā pavērs kādu jaunu, gaišu lap-
pusi, ka tā atnesīs prieku,  tāpēc 
ar skubu 11. septembrī devos     
uz Nacionālo teātri, kas, sezonu 
sākot, aicināja uz gados jaunās 
drāmatiķes Agneses Rutkēvičas 
lugas „Mans nabaga tēvs” pirm-
izrādi. Rīgas teātŗos jau ir  redzē-
tas divas viņas lugas. 

Nacionālajam teātrim izveido-
jusies laba tradicija - sezonu at -
klāt ar latviešu autora lugas iz  -
rādi, un to atgādināja arī teātŗa 
direktors Ojārs Rubenis. Pirm   iz-
rāde sakritības pēc notika īpašā 
reizē – Raiņa dzimšanas dienā. 
Pēc gada varēsim svinēt jau viņa 
simt piecdesmito gadadienu. Na -
 cionālais teātris tad sezonu atklā-
šot ar kādu nozīmīgu Raiņa lugas 
iestudējumu. Gaidīsim! Cerēsim! 

Tātad devos uz Nacionālo teāt-
ŗi noskatīties lugas „Mans na -
baga tēvs” pirmizrādi. Priekš -
kars neatvērās, zāle satumsa, no 
skatuves nāca paklusi, ritmiski 
trokšņi, tad iedegās gaisma, un 
skatuves priekšplānā uz proscē-
nija ieraudzījām lauku māju 
„Krievgaļu” saimnieci Broņisla -
vu un viņas palīgstrādnieku Jā -
zepu, kas  acīmredzot tikko bija 
mī   lējušies! Un sākās ainas no Lat-
 vijas pierobežā dzīvojošās ģime-
nes dzīves, sākās melnās krāsās 
zīmēts stāsts, pat ne stāsts, bet 

Sezonas sākums – vai gaidītais sagaidīts?
atsevišķas ainiņas no lauku dzī -
ves. Centrā pavecāks pāris – Bru-
no un Broņislava, kuŗu dzīvē 
vairs nav saskaņas, kā viens, tā 
otrs jūtas vientuļi. 

Tad izrādē parādās vecāmāte – 
Silvija, sieviete jau  krietnos ga  -
dos. Prātiņš vecaimātei tāds pa  -
plāns, pārvietoties viņa spēj tikai 
ratiņkrēslā. No pilsētas atbrauc 
Broņislavas un Bruno meita Diā-
na, it kā savējā, tomēr – sveši nie -
ce. Rītdienā viņa raugās bez ce-
rīgi. Līdzi Diānai ir dēliņš Mi    -
kus. Jauneklim ir tikai astoņpa-
dsmit, bet viņš jau dzīvo kopā ar 
draudzeni (agrāk tās sauca par 
mīļākām!), kas ir divdesmit ga -
dus vecāka! Puisi interesē tikai 
modernie saziņas līdzekļi, un 
visas sarunas notiek pa mobilo 
telefonu. Saprašanās starp šiem 
cilvēkiem nav, viņi ir vientuļi, pat 
ne stariņš cerību  neizgaismojas. 
Drūma dzīve, drūma luga, visam 
pāri klājas melna krāsa. Izrādi 
skatoties, uzmācas pārdomas – 
vai tiešām tādi esam? Bez nevie-
na gaismas stariņa? Ir jau labi, ka 
Agnese Rutkēviča grib pievērst 
uzmanību vienkāršu cilvēku ik -
dienai, apzināti rādot paaudžu 
nesaprašanos un bezcerīgumu. 
Tomēr skatītājam gribas  tumšajā 
bildē ieraudzīt vismaz kādu gai-
šumiņu. 

Aktrise Lilita Bērziņa kādreiz 
man stāstīja, ka tad, kad izrādē 
jāveido negātīvs raksturs, viņa 
cen šoties atrast vismaz kādu ska-
tiņu vai epizodu, kuŗā parā dītos 
kaut vai  sīka gaismas atblāzma 
tēlā. Rutkēvičai ir citādi, viņai tīk 
triept tumšo krāsu līdz pat mel -
n  u mam. Tāpēc man nebija pie-

ņemama arī viņas luga „Kartu-
peļ ēdāji”, ko izrādīja Dirty teātris 
Spīķeŗu zālē. 

Ir vēl kāda problēma: var jau 
likt uz skatuves darboties dzīvē  
vērotiem cilvēkiem, tomēr no at    -
sevišķām ainiņām izveidojot lu -
gu ar zināmu attīstības gaitu. 
Izrādē „Mans nabaga tēvs” cits 
pēc cita mijas epizodi, dažs glu - 
ži interesants, bet virzība uz 
priekšu nenotiek, tāpēc, izrādei 
uz beigu pusi sliecoties, skatītā-
jam uzmācas gaŗlaicība. Un šādu 
melnu rausi savās rokās nācies 
ņemt režisoram Elmāram Seņ -
ko vam, kas savu prasmi, lietpra-
tību un gaumi apliecinājis jau 
vairākās izrādēs. Īpašas atzinī -   
bas vērts bija pēc Jāņa Ezeriņa 
novelēm veidotais iestudējums 
„Ezeriņš”, teicamas bija viņa ie -
studētās izrādes „Gals” un „Purva 
bridējs”. Seņkovs savu prasmi  vis-
 pirms apliecina, sapulcinot tei  ca -
mu, saskanīgu aktieŗu an  samb li, 
turklāt gados jaunais režisors prot 
ar aktieŗiem prasmīgi sastrādāt.

Varbūt kāds lasītājs  ir redzējis 
Ivaru Pugu R. Staprāna lugu 
„Mieles” vai „Meli un piedošana” 
izrādēs  mazajā teātrī Sanfran -
cis ko, bet šoreiz viņš Nacionāla - 
jā teātrī iemiesojas pilnīgi citādā 
tēlā – paslinkais, mazliet aprobe-
žotais puisis Jāzeps tik īsti, tik 
or   ganiski darbojas, ka ir pat grū -
ti Ivaru Pugu pazīt! Viņam lī - 
dzās – gan savstarpējās attiecī -
bās, gan skarbo izjūtu mirkļos ar 
vīru Bru no izteiksmīga un pār -
lie cinoša ir Lāsma Kugrēna. Ne 
tik sen rakstīju par viņu - Alvinga 
kundzi Ibsena lugā „Spoki”, nu 
arī Kugrēnu pazīt nevar! Un pats 

būtiskākais -  izrādē nejūt, ka ak  -
tieŗi tēlo lomas. Mums  priekšā 
uz skatuves dzīvo agrāk mūsu 
ne  pazīti cilvēki.

Pārsteigumu atkal sagādā As - 
t rī da Kairiša - vecmāmuļa Silvija, 
kuŗai lemts ilgu laiku dirnēt ra  -
tiņkrēslā, pa reizei izgvelžot kādu 
aplamību, bet,  ieraugot maz maz-
 dēlu Miku, viņā uzblāv vecmā-
mu ļas sirsnība. Labi vārdi sakā -
mi arī par Mikus tēlotāju Jurģi 
Spulenieku. Aktieris Nacionālajā 
teātrī vada tikai otro  sezonu, bet 
jau ir  paguvis sevi labi apliecināt.  
Mēs noticam šim pašpārlieci nā-
tajam un tomēr  domāšanā diez-
gan primitīvajam puisim, kam 
iedomības un cinisma papilnam!  
Prieks ir arī par daudzu galveno 
lomu tēlotāju Zani Jančevsku Mi -
 kus mātes Diānas lomā. Tāpat kā 
dēlam, domāšanas aploce viņai ir 
ierobežota, taču pašpārliecinātī-
bas netrūkst, bet pavedieni mī  -
lestībā, kas saista ar vecākiem, 
sen iziruši. 

Grūta loma šoreiz nonākusi  
Ģirta Jakovļeva rokās. Ģirts ir 
daudzu pozitīvu varoņu, dau  -  
dzu mīlētāju tēlotājs. Šoreiz vi  -
ņam jāveido – nabaga tētis, kuŗu 
neviens no bērniem un maz -
bērniem īstenībā nemīl. Kā lai 
dzīvo? Bruno  vairāk domā par 
nāvi kā atbrīvošanos no šīs pa  -
saules. Viņš  stāsta mazdēlam, ko 
iesākt ar viņa pīšļiem – pelniem, 
bet puikam tas pilnīgi noslīd  gar 
ausīm. Ģirts neuzspēlē cietēja 
tēlu, viņš uzpīpē cigareti ar maz-
dēlu Miku. Kā vienmēr, ar īstu 
raksturu izrādē teicami  iekļaujas 
Ulža Anžes atveidotais  Andrejs. 
Taču izrādē ir kāds  tēls, ko es –   

ja vien man būtu teikšana - tū -
daļ  patriektu. Tas ir tāds kā ie  do-
māts Gailis, kas laiku pa lai k am 
pārskrien pār skatuvi, kaut ko 
noķērc, reizēm novāc no laktas pa 
kādai vistai, bet beigās cieš arī pats, 
taču jēgu šī tēla klātienē es nesa -
skatīju. Tas spēja tikai kaitināt!

Roku rokā ar režisoru Seņko -
vu veidotie aktieŗdarbi raisa prie-
 ku, un, ja vien Agnese Rutkēviča 
vairāk būtu pastrādājusi ar lugu, 
viss būtu labi, taču īstas lugas ša -
jā reizē nemaz nav. Mēs redzam 
bilžu savirknējumu, kas liek no  -
prast, ka  latvieši tik tādi sliņķi  
un strīdnieki vien ir. Līdz īstai 
lugai vēl ejams  krietns gabals. 

Agrāk ar lugas autoru sadar-
bojās  teātŗa literārās daļas vadī-
tājs jeb drāmaturgs. Nacionālajā 
teātrī ilgus gadus par lugu sa  -
meklēšanu un pilnveidošanu rū  -
pējās Rita Melnace, viņa bija lī -
dzās režisoriem Alfrēdam Jau- 
 nu ša nam un Michailam Kub -
linskim. Teātrim Melnace nokal-
pojusi gandrīz pusgadsimtu un 
pāris nedēļu pirms pirmizrādes 
nosvinēja septiņdesmit piekto 
dzimšanas dienu. Joprojām –   
jau na un darbīga! Gadiem ilgi 
viņa rūpējusies par lugu sagādi 
ne tikai Nacionālajam teātrim, 
bet allaž pa kādai aizsūtījusi uz 
Sanfrancisko. Patlaban Laimo -
nis Siliņš iestudē Ritas Melnaces 
sagādāto P. Kviltera lugu „Žilbi-
noši” , kas tiek izrādīta Nacionā-
lajā teātrī. Paies kāds brītiņš, un 
arī mazajā teātrī Sanfrancisko 
sāksies sezona!

Lai šajā sezonā veicas visiem 
teātriniekiem: Rīgā, Liepājā, Val-
mierā un arī – Sanfrancisko!

JURIS
GRIŅEVIČS
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Organiskās sintezes institūts 
pir mo reizi Latvijas vēsturē iz  -
gud rojis zāles, kuŗām izdevies ie -
lauzties ASV tirgū. Institūts šīs pret -
vēža zāles radīja dāņu firmas uz  -
devumā, patents pieder vēl ci  -
tiem. Kāpēc tā, un vai Latvijai arī 
kādreiz ir cerības tikt pie pašmā-
jās „izgudroto” miljonu peļņas?   

Priecīgā ziņa, ka Organiskās 
sin   tezes institūta (OSI) izgud -
rotā un sintezētā viela, ko tas ra  -
dīja dāņu farmacijas firmas uz  -
devumā, apstiprināta ASV tirgū 
(Amerikas medikamentu tirgus 
ir viens no visstingrāk kontro - 
lē tajiem pasaulē) un varētu palī-
dzēt apmēram pusotram miljo-
nam pacientu, kuŗi sirgst ar agre-
sīvu vēža paveidu, - institūta di  -
rektoru un vienu no medika-
men ta radītājiem Ivaru Kalviņu 
sasniedza stipri novēloti. Pēc ie- 
rastās kārtības ASV Pārtikas un 
zāļu administrācijai jaunās zā- 
les vajadzēja reģistrēt augustā, 
taču steidzamības kārtā ameri-
kāņi to bija izdarījuši jau jūlija 
sākumā, jo uz šo medikamentu 
gaidīja ļoti daudz cilvēku. 

Kalviņš par institūta vēsturis  -
ko sasniegumu uzzināja nejauši 
mēnesi vēlāk, kad  gatavojās tik-
ties ar kādu no potenciālajiem 
investoriem. Tā kā tikšanās sa  -
krita ar laiku, kad amerikāņiem 
vajadzēja pieņemt lēmumu, OSI 
direktors nolēma painteresēties, 
vai investoriem paredzēto pre -
zentāciju nevar papildināt  vēl ar 
vienu sasniegumu. Izrādījās, ka 
var jau labu laiku! „Es to biju no -
 gulējis,” enerģiski nosaka Kal viņš. 

Tas, ka pats zāļu izgudrotājs 
par sava un kollēgu veikuma      
no  nākšanu ASV tirgū uzzina     
ne   jauši un novēloti, patiesībā    
nav nemaz tik kuriozi. OSI savu 
dar bu beidza brīdī, kad viņi iz -
gud roja un sintezēja zāļu sa  stā -
vā esošo aktīvo vielu Belinostat. 
Turp  māko darbu - zāļu izgata   -
vo  šanu, izmēģinājumus un to 
virzīšanu ASV tirgū - sadarbībā 
ar amerikāņu partneŗiem veica 
dāņu farmacijas kompanija To  -
potarget, kuŗai sākotnēji arī pie-
derēja patents. Nesen dāņi to 
esot pārdevuši kādai ASV kom-
panijai, šai darījumā gūstot mil-
jardu peļņu. No brīža, kad OSI 
uzradās dāņu pasūtinājums, līdz 
zāļu nonākšanai ASV tirgū pa -
gāja 13 gadi. Kalviņš lēš, ka inves-
toriem šis process varētu būt 
izmaksājis vismaz miljardu ASV 
dolaru jeb 768 miljonus eiro. 

Jaunās pretvēža zāles ir pa    re -
dzētas cīņai ar T-limfomu. Īpa ši 
agresīvais vēža paveids, ar kuŗu 
pasaulē slimo apmēram pusotra 
miljona cilvēku, katru gadu dzēš 
vismaz 300 dzīvību. Līdz šim 
T–limfoma tika ārstēta ar četru 
medikamentu kombināciju, kas 
nebija pietiekami iedarbīga un 
izraisīja dažādas blaknes. Kal viņš 
skaidro, ka jaunās pretvēža zāles 
no līdzšinējām atšķiŗas ar darbī-
bas mechanismu. „Līdz šim pa  -
mat princips bija tāds, ka, noga -
linot ļaundabīgās šūnas, tika no  -
gali nātas arī veselās. Tieši tāpēc 
visām līdzšinējām zālēm ir ļoti 
ievērojamas blaknes,» norāda 
OSI direktors. Institūtā izgudro-
tās zāles Eiropā un ASV veikta-
jos pētījumos līdz šim ir parā dī -
jušas ļoti labus ārstēšanas rezul-

APSTEIDZA PASAULES MILŽUS*
ELĪNA ZALĀNE (Sestdiena)

tātus vismaz ceturtdaļai pacien-
tu, kas tās lietojušii kā vienīgos 
medikamentus. Savukārt 10  
pro centiem pacientu audzējs iz -
zu dis pavisam. 

Belinostat izstrādei OSI pētnie-
kiem tika dots samērā īss laiks - 
sešos mēnešos  bija jātiek skaid -
rībā, kā sasniegt investoru iz  vir-
zīto mērķi. „Mans uzdevums     
bija izdomāt, kādai ir jāizskatās 
molekulai. Doktors Einārs Loža, 
kas ir mans vietnieks un šī pro-
jekta menedžeris Latvijā, uzkon-
struēja iegūšanas paņēmienu,  
un doktore Klāra Dikovska to 
sintezēja. Kopumā no institūta 
mēs bijām iesaistīti septiņi cil-
vēki,” par aktīvās vielas rašanos 
stāsta Kalviņš. 

Dažus mēnešus pēc jauno zāļu 
patentēšanas kļuva zināms, ka 
arī citās pasaules laboratorijās 
zinātnieki centušies atrisināt lī -
dzīgu problēmu vienlaikus ar 
OSI pētniekiem. Proti, patenta 
pieteikums tiek publiskots tikai 
18 mēnešus pēc tā iesniegšanas, 
tātad pieteikuma brīdī nav zi  -
nāms, kas zinātnē ir paveikts 
pē  dējā pusotra gada laikā. „Trīs 
lielās pasaules firmas pēc 18 mē -
nešiem uzzināja, ka  Organiskās 
sintezes institūts ir bijis pir m ais. 
Un viņi ne! Palika ar gaŗu de  -
gunu. Es domāju, ka viņi no -
rakstīja skurstenī dažus simtus 
miljonu,” saka Kalviņš. 

Vienīgais OSI un līdz ar to, 
varētu teikt, arī Latvijas iegu-
vums no Belinostat izstrādes ir 
samaksa, ko institūts saņēma  
par vielas izgudrošanu un sinte-
zēšanu. Tie ir graši salīdzināju-
mā ar peļņu, ko nesīs zāļu pār-
došana ASV. Nekādu priekšro-
cību nebūs arī Latvijas pacien-
tiem, kuŗiem šādas zāles nepie-
ciešamas. „Par tām būs jāmaksā 
tik, cik amerikāņu firma gribēs. 
Protams, ir žēl. Bet patents pie-
der tiem, kuŗi investē līdzek -      
ļus,” nosaka Kalviņš. Institūta 
direktors tic, ka arī Latvijas lie-
lākajiem zāļu ražotājiem Grin-
deks un Olainfarm būtu pa spē-
kam iekļūt ASV tirgū, ja tie 
mestu kauliņus kopā un atrastu 

trešo partneri otrpus okeana.    
„Es gribētu, lai Latvijā rastos 
sadarbība starp šiem uzņēmu - 
m iem. Bet es domāju, tās ir per-
so nības, kas nespēj vienoties par 
principiem un par to, kā būtu 
kopīgi jādarbojas.” 

Gan Grindeks, gan Olainfarm 
pārstāvji par iespējamo sadarbī-
bu starp abiem uzņēmumiem 
iz   sakās piesardzīgi, tomēr to ne -
noraidot. „Mēs visi esam prāg-
ma tiski domājoši cilvēki. Un es 
nedomāju, ka mēs laistu gaŗām 
iespēju kopīgi pastrādāt un no -
pelnīt. Drīzāk es teiktu, ka līdz 
šim nav bijis tādas labas, skais -
tas idejas. (..) Farmacijas pasaulē 
principiāli jaunas zāles tiek iz -
gudrotas ārkārtīgi reti,” saka 

Olainfarm valdes loceklis Sal -      
vis Lapiņš. Grindeks padomes 
priekš sēža Kirova Lipmana ie  -
skatā abu uzņēmumu apvieno-
šanās būtu pareizs scēnārijs. Šā -
du priekšlikumu Grindeks ak -
cio nāriem viņš reiz jau esot iz -
teicis, taču tas neesot uzklausīts. 
Abu uzņēmumu pārstāvji norā-
da, ka viņi galvenokārt koncen-
trējas uz ārvalstu tirgiem aus - 
t rumos - Krievijā, Ukrainā, Balt-
krievijā, nevis otrpus okeana. 

Arī Latvijas Ķīmijas un farma -
cijas uzņēmēju asociācijas val -
des priekšsēdis Vitālijs Skrī velis  
ir pārliecināts, ka mūsu lielākie 
farmacijas uzņēmumi ar kāda 
amerikāņu partneŗa starpnie -
cību būtu spējīgi ielauzties ASV 
tirgū. Tomēr diez vai viņi to da -
rītu lielā riska dēļ. „ASV parasti 
veido uzņēmumus uz viena pro-
dukta bazes. Tur ir atšķirīga biz-
nesa kultūra. Pie mums uzņē-
mumi negrib visu likt uz vienas 
kārts. Ieiešana pazīstamos tir -  
gos ir mazāka riska bizness,”   
saka Skrīvelis. 

Par OSI darba kvalitāti liecina 
ne tikai vērtīgā Belinostat iz -
gudrošana, bet arī fakts, ka ār -
zemju ekspertu pērn veiktajā 
Latvijas Zinātnisko institūciju 
novērtējumā tas saņēma augstā-
ko rezultātu. Taču no valsts pu - 
s es OSI nejūtas pietiekami no -
vērtēts, apgalvo institūta direk-

tors. Ar Izglītības un zināt -            
nes ministrijas (IZM) atvēlēto 
bazes financējumu, kas šogad ir 
1 122 358 eiro, var segt ceturt -
da ļu  in   stitūta izdevumu. „Ar šo 
finan cē jumu izvērst zinātnisko 
darbī bu nav iespējams.”

Kritiski Kalviņš izsakās arī      
par plānoto financējuma sadali 
Valsts pētījumu programmām 
2014.–2017.gadam. Valsts līdzek-
ļus ir plānots novirzīt sešiem 
prioritārajiem pētījumu virzie-
niem (vide, klimats un enerģija, 
innovātīvie, uzlabotie materiāli 
un viedās technoloģijas, sabied-
rības veselība, vietējo resursu iz -
pēte un ilgtspējīga izmantošana, 
valsts un sabiedrības ilgtspējīga 
attīstība, letonika), kas, pēc Kal-

viņa domām, neveicinās ražo-
šanu. „Par prioritārajiem vir-
zieniem ir noteikti tādi, kuŗi 
nespēs neko ražot. Piemēram, 
veselība ir laba lieta, bet tā ne  -
spēj kāpināt ražošanu, pievieno-
tās vērtības eksportu. Tā ir nau-
das izšķaidīšana plānā slānītī. 
Nekas tur nebūs!” Kalviņš noskal-
da. Sabiedrības veselības virziena 
pētījuma programmā Biome di-
cīna ir paredzēts iesaistīties arī 
OSI, taču institūta direktora ie -
skatā novārtā ir palikuši būtis -
kā ki virzieni. „Tur [biomedicīnas 
programmām] mēs esam tikai 
kā palīgi. Sanāk, ka organisko 
sintezi Latvijai vispār nevajag!”

IZM Augstākās izglītības, zi -
nātnes un innovāciju departa-
menta direktore Agrita Kiopa, 
tiekoties ar Sestdienu, OSI sa  snie-
gumiem veltī atzinīgus vār  d us: 
„Tas, ko institūts izdarījis, ir lie-
liski un vēlreiz apliecina, ka      
viņi dara augsti kvalificētu dar-
bu, un tas ir viens no veidiem,    
kā zinātne var būt eksportspē-
jīga.” Kiopa piekrīt, ka institūta 
bazes financējums ir nepietie-
kams. Tomēr norāda, ka arī citas 
zinātniskās institūcijas ir šādā 
situācijā, „jo budžets ir tāds, kāds 
tas ir”.

Ministrijas pārstāve nevēlas 
piekrist Kalviņa viedoklim, ka 
Valsts pētījuma programmas    
ietvaros tiks „izšķaidīta” valsts 

nauda. „Ja mēs financēsim ti -      
kai tos institūtus, kas ražo, tad      
mums nebūs bazes, kur ņemt 
zinātniekus un resursus. Pro-
tams, var saprast Kalviņa kunga 
cīņu par institūtu, jo viņam ir 
par to jācīnās. Bet no sistēmas 
viedokļa kopumā tas nav vienī-
gais institūts. Jā, tas ir labākais 
institūts, kas saistīts ar ražoša -
nu, bet arī citu institūtu pastāvē-
šanai ir pamats,” norāda Kiopa. 

Galvenā Latvijas kļūda zināt-
nes pārvaldībā ir tā, ka „kopš 
valsts pirmās dibināšanas die-
nas” šī nozare ir financēta pēc 
pārpalikuma principa, saka Kal-
viņš. „Otrkārt, mēs atdalījām zi -
nātni no innovācijas. Atņēmām 
zinātniekiem innovācijām ne -
pie ciešamo infrastruktūru, visas 
rūpnīcas un tās „noprihvāti zē-
jām”. Tā visa publiskā sektorā 
vairs nav. Motīvācija bija ļoti 
vienkārša - tagad privātie no -
darbosies ar innovāciju. Tikai 
aizmirsām vienu - mēs esam ma -
za ekonomika. Valstīs, kuŗām ir 
visādi Siemens, Philips un Apple, 
protams, darbojas pētnieciskie 
centri, bet tik mazā ekonomikā 
kā Latvija uzņēmumiem ne  kā -
da īpašā zinātne nav vajadzīga.” 
Kalviņš to pamato ar statistiku, 
ka Latvijā privātajā sektorā strā-
dā tikai desmitā daļa zinātņu 
doktoru, bet, piemēram, Somijā 
to ir aptuveni 60 procentu.

Deviņdesmito gadu pārmai -
ņas daļa zinātnieku izjuta ļoti 
skaudri, un daudziem tas nozī-
mēja arī personiskas profesionā-
las traģēdijas. „Agrāk zinātnieks 
un pētnieks, tagad nabagmājas 
sētnieks. Tā tas notika 90. gadu 
sākumā. 25–30 procenti pētnieku 
aizbrauca uzreiz, citi vēlāk, daļa 
pārkvalificējās un aizgāja strā -
dāt par pārdevējiem, menedže-
riem. Zinātnieks nevar aiziet un 
atnākt, kad vēlas. Viņš var uztai-
sīt pārtraukumu uz gadu, varbūt 
diviem, bet pēc tam viņš ir  
mēslainē,” skarbi saka Kalviņš. 
Sākotnēji zinātnieku trūkumu 
izjuta arī OSI, taču, institūtam 
attīstoties, pētnieku piesaistīša -
na vairs nebija problēma. 

Kalviņš lepojas, ka pēdējos ga -
dos institūtā ir sākuši strādāt 
vismaz 18 cilvēki, kuŗi savulaik 
pametuši Latviju un devušies 
strādāt uz valstīm, kuŗās zināt-
niekiem ir lielākas iespējas. Insti-
tūta direktora ieskatā ārzemju 
labumus baudījušiem speciālis-
tiem darbs OSI šķiet pievilcīgs 
galvenokārt trīs iemeslu pēc — 
institūts spēj nodrošināt kon-
kurēt spējīgu atalgojumu, mo -
dernas iekārtas un sadarbību ar 
pieredzējušiem pētniekiem no 
ārvalstīm, kuŗi tiek pieaicināti, 
lai dalītos savā kompetencē ar 
Latvijas kollēgām.

OSI Fizikāli organiskās ķīmi -
jas laboratorijas zinātnieks, pro-
fesors Edvards Liepiņš pēc Švei-
cē un Zviedrijā pavadītas 13 ga -
du ilgas zinātniskās «trimdas» 
Latvijā atgriezās teju pirms des-
mit gadiem. Viņš būtu gribējis   
to darīt agrāk, taču nav varējis 
atrast piemērotu darbu. Mēģinā-
jis kandidēt uz profesora amatu 
gan Latvijas Universitātē, gan Rī -
gas Techniskajā universitātē, taču 
nevienā no tām  netika ievēlēts. 

Ivars Kalviņš
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Respekts vadoņiem ZK tiek 
pausts, ne tikai klanoties pie   vi -
ņu statujām un fotografijām. Au -
  to mašīnām un autobusiem šie 
o   b   jekti jāapbrauc ar līkumu, lai 
nepiesārņotu gaisu to tuvumā. 
Ob   jektiem nedrīkst tuvoties ar 
pil  n  ām rokām - ar  somām un 
mai  s  iem. Privātos dzīvokļos pie 
sie    nām jākaŗ vadoņu fotografi-
jas. Par šķībām vai apputējušām 
bil  dēm var pat piemērot cietum-
sodu.

Ir interesanti salīdzināt mūsu 
laipnās un sirsnīgās ZK gīdes Ki -
 mas uzvešanos ar kādreizējiem 
Intūrista gīdiem padomju Lat-
vijā. Intūrista gīdi, ar kuŗiem 
savulaik sastapos, par tūristu uz -
 vedību un valodu pārāk neuz-
traucās. Toties varēja skaidri re  -
dzēt, ka Kimai ir ļoti svarīgi, lai 
mūsu uzvešanās vienmēr būtu 
korrekta, sevišķi skatot varas ob -
 jektus. Tas nozīmēja nopietnu 
ģīmi, bez smiekliem, bez kriti-
kas, bez polītiska rakstura jautā-
jumiem.

Ir arī interesanti salīdzināt     
ZK izvēlētās tūristu atrakcijas ar  
tām, ko Intūrista gīdi mums 
rādīja padomju Latvijā. Latvijā 
mūs aizveda uz Siguldu, Turai -
du, Jūrmalu. ZK aizved galveno-
kārt pie statujām un pieminek-
ļiem.

Pēc visa redzētā un lasītā ro  -
das iespaids, ka ZK sabiedrības 
kontrole sastāv no elkdievības, 
ie    biedēšanas  un represijām. Šie 
kontroles veidi manuprāt ir 
daudz labāk izkopti nekā kād - 
  rei zējie padomju paņēmieni. 
Liekas,  ZK cilvēks var drīzāk   
tikt cietumā, nekā tas notika pa  -
domju varas apstākļos. Staļina 
per sonības kults un padomju 
represijas tomēr nebija tik smal-
ki izveidotas, kā tas ir ZK. Tur-
klāt, man liekas,  ZK elkdievības 
fainomens atšķirībā no bijušās 
Padomju Savienības, ir īsts. 

Ceļojumā gadījās arī intere-
santi un pat komiski brīži. Mūs 
aizveda uz 38. parallēli, kur 1953.
gada jūlijā tika noslēgts Korejas 
kaŗa pamiers. Miera līgums ne -
kad nav parakstīts, un tādēļ ZK 
vēl arvien uzskata sevi esam kaŗa 
stāvoklī. Toties gīdi lepni stāsta, 
ka, lai nu būtu tikai pamiers, 
īstenībā kaŗu uzvarēja ZK.

Man izraisījās interesanta saru-
 na ar laipno gīdi Kimu. Tā noti-
ka, stāvot tieši pie 38. parallēles 
mi  litārās demarkācijas līnijas  
ZK pusē. Robeža tiek apsargāta 
ar goda sardzē stāvošiem bruņo-
tiem kaŗavīriem no abām val - 
s tīm. Skatoties pāri uz Dienvid -
koreju un atceroties Kimas bailes 
par kritiku, es ieminējos: „Vai 
jums būtu nepatikšanas, ja es 
bēgtu pāri robežai?” Bez pauzes 
Kima mierīgi atbildēja: „Nē, man 
nebūtu nepatikšanas. Tikai jūs 
nošautu.”

Mūs aizveda uz ēku kur „strā -
dā” Phenjanas gleznotāji. ZK 
mākslinieki tiek uzskatīti par 
strādniekiem, tādiem pašiem ie  -
rēdņiem kā visi citi birokrati.  
Par darbu viņi saņem algu. Viņu 
darbi pieder valstij. Starp citu,   
tas ir līdzīgi komūnistu Kubas 
praksei. Tikai Kubā gleznotāji    

Ja nevēlies klanīties, nebrauc uz Ziemeļkoreju
 Jāņa Boļa ceļojums murgu pasaulē
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un valsts vismaz dalās ienāku-
mos, kad darbi tiek pārdoti. Nez 
ko ZK valdība darītu, ja rastos 
kāds Rozentāls vai Pikaso?

Vienudien, visu rīta pusi brau -
kājot šurp un turp pa Phenjanu 
un rādot tos pašus varas objek-
tus, busiņš pēkšņi iegriežas           
vie nā fabrikā. Visapkārt dūmi, 
troks nis un smaka. Izrādās, esam 
atbraukuši apskatīt mākslīgo 
mēslu ražotavu. Satiekam direk-
toru. Tas veselu stundu mūs va -
dā pa visu fabriku, stāstot, kā ra  -
žo mākslīgos mēslus. Gīde Ki   ma 
žēlojas, ka esot visu nakti stu  dē-
jusi ķīmijas terminoloģiju, lai 
varētu visu pareizi tulkot. Pie  re-
dze tiešām stimulējoša. Varens 
kontrasts pēc jau pierastās ru -
tīnas! 

Viss bizness ZK, ieskaitot ra  -
žošanu un celtniecību, ir valdī -
bas rokās. Vēl nepabeigtais Ryug-

 janga viesnīcas projekts, kuŗa 
piramidas forma totāli dominē 
Phenjanas apvārsni, spilgti illus -
t rē, ka šī sistēma nopietni klibo. 
Viesnīcas projekts sākts pirms 27 
gadiem. Tā ir 330 metrus augsta 
celtne ar 105 stāviem un 3000 
numuriem. Atklāšana bija pare -
dzēta 1989.gadā, bet vēl arvien 
viesnīca stāv tukša. Nesen Esqui-
re žurnāls to aprakstīja kā Worst 
building in the history of man-
kind!: cilvēces šausmīgākā ēka.

Daudzos Phenjanas ielu stūŗos, 
kur iekārtotas gaismas signāli -
zācijas ierīces, dienu un nakti 
dežūrē policija, galvenokārt dā  -
m  as. Visi stāv ļoti svinīgi, kā sa  -
stinguši. Bet ko tad viņi sargā? 
Vaicāju Kimai - kas tie tādi? 
Izrādās, ka īsti strādāt viņiem 
gadās tikai tad, kad pazūd elek -
trība. Tas te laikam notiek diez-
gan rēgulāri. Tādos gadījumos 
viņi vada satiksmi, kamēr gais-
mas ierīces atpūšas.

Pēdējā dienā mūs aizved uz 

valsts kinostudiju. Izrādās, ka      
tā ir pavisam nopietna un plaša 
padarīšana. Lai nebūtu lieki ce  -
ļošanas izdevumi, iekārtotas pa  -
šiem savas skatuves dabā. Tad 
aktieŗiem nav jālido, piemēram, 
uz Romu. Viņiem pašiem ir sa -
va Roma, kovboju pilsētiņa, vēs -
turiskā Koreja utt. Arī tūristi var 
darboties par kino aktieŗiem.   
Par vienu eiro var noīrēt kostī -
mu un laist vaļā. To mēs arī da -
rījām ar teicamiem rezultātiem. 

Gadījās arī nogaršot laikam 
vienīgo oriģinālo ZK alkoholis -
ko produktu. To sauc par dzelte-
nās čūskas šņabi. Produkcijas 
process nesagādā grūtības: no  -
ķeŗ dzeltenās čūskas (dabā atro-
doties tikai ZK), dzīvas iebāž pu   -
delē, pudeli pielej ar spirtu un 
gaida veselu gadu. Tad dzeŗ. Gar-
 šo labāk nekā Stoļičnaja vodka. 

Atceļā uz Pekinu pārdomāju 
braucienu. Nebraucu jau turp 
skaistās dabas dēļ. Gribēju re -
dzēt valsti, kuŗas polītiskā sistē-

ma un iekārta, manuprāt, drīz 
zudīs. Sapratu, ka ZK īsto dzīvi 
neredzēšu, un tā arī bija. Redzē -
ju tikai to, ko ZK valdība vēlējās 
man rādīt. Bet arī tas bija pie-
dzīvojums. 

Šodien, kad informācija tiek 
tik plaši izplatīta, tāds  režīms kā 
ZK  agrāk vai vēlāk pazudīs. Tas 
nav ilgtspējīgs. Bet kā viņi ir       
to uzturējuši līdz šim? Kā vārēja 
ra   sties cilvēki, kas ar izjustām 
emo  cijām klanās un raud diktā-
toru mauzolejā? Kā varēja ap  -
mā  nīt 24 miljonus cilvēku? Pēc 
ceļo  ju  ma es esmu pārliecināts, 
ka lie  lākā daļa no viņiem izrādī-
to cie ņu, respektu, pat mīlestību 
netēlo.

Gīde Kima jau par tādām lie -
tām nestāstīja. Ja negribi sev ra -
dīt problēmas, par polītiku uz  -
dot jautājumus nav prātīgi. Sa   -
skare ar citiem vietējiem ļaudīm 
praktiski neiznāk. Tāpēc, pār -
brau cis mājās, mazliet papētīju 
tīmekli.

Liekas, ka kopš Jong-ila nāves 
2011. gadā arī tīmeklis plaši rā -
da ZK ļaudis histeriski raudot   
un sērojot. Daudzi domā, ka tas 
ir tikai valdības radīts teātris, bet 
citi izsaka domu, ka tā ir plaši 
izplatīta smadzeņu skalošana. 
Pēc tā, ko redzēju, es balsoju par 
smadzeņu skalošanu.

Acīmredzot pats termins    
brainwashing ir Amerikas CIA 
aģentūras kādreizējā aģenta un 
žurnālista  Edvarda Huntera iz  -
gud  rots vārds, lai izskaidrotu cie-

 tumos ieslodzīto Korejas kaŗa 
(1950-1953) Amerikas kaŗavīru 
atbalstu komūnismam. Visi šie 
kaŗavīri it kā bija piedzīvojuši in -
tensīvu smadzeņu skalošanu. 

Varbūt tieši ZK gulagu kād -
rei  zējo iemītnieku un bēgļu lie -
cības Apvienoto Nāciju intervi -
jās vislabāk illustrē ZK visaptve -
ŗošo sistēmu, kā kontrolēt pilso-
ņu personisko dzīvi. Jau no 
pirmās dienas ZK skolās un jau 
pat bērnudārzos bērniem liek 
die  vināt mirušos vadoņus un tos 
cildināt. Tas tiek turpināts uni -
ver sitātēs un darba iestādēs. Arī 
pedantiski postie vadoņu port-
reti mājās kā pieaugušiem, tā 
bērniem atstāj iespaidu uz visu 
mūžu. Pieeja informācijai  no ār -
 pasaules tiek stingri kontrolēta. 
Visi televīzori tiek reģistrēti un 
modificēti tā, lai pieejami būtu 
tikai valdības atļautie kanāļi. 
Tūks  toši, kas par niekiem tiek 
nosūtīti uz gulagiem, tur tiek 
indoktrinēti ar badināšanas un 
spīdzināšanas (fiziskas un psī -
cho loģiskas) palīdzību.

Šīs un droši vien vēl citas 
smadzeņu skalošanas technikas 
gadu gājumā ir ļoti spēcīgas. Un 
tomēr visu informācijas ieplū-
šanu valdība ilgi vairs nevarēs 
ap  turēt. Ne jau visas asaras arī 
šodien ir patiesas.

Kima portrets nacionālajā bibliotēkā

Mūsu tūres grupa

“Cilvēces šausmīgākā ēka”

(Nobeigums no Nr. 36)
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12. Saeimas vēlēšanas.
Partijas, kandidāti un solījumi VI

No sirds Latvijai. Partija vē -
lēšanās startē ar trīspadsmito 
kārtas numuru, un kopumā vi - 
s os piecos vēlēšanu apgabalos 
sa  rakstā ir 105 deputātu kandi -
dāti. Rīgas vēlēšanu apgabalā 
pir mā ir partijas un arī biedrī -
bas Tautas kustība No sirds Lat-
vijai valdes priekšsēde, bijusī 
Valsts kontroliere Inguna Sud-
raba. Vidzemē sarakstā pirmais 
ir partijas valdes loceklis, Latvi-
jas Universitātes (LU) Juridiskās 
fakultātes lektors, bijušais Satver-
smes tiesas priekšsēdis Gunārs 
Kūtris, Latgalē pirmā ir Latvijas 
Pašvaldību savienības padom-
niece sociālajos un veselības jau-
tā jumos Silvija Šimfa. Kurzemē 
sarakstā pirmais ir LU Valsts-
tiesību zinātņu katedras vadītājs 
un Jūrmalas pilsētas domes Ad -
ministrātīvi juridiskās pārval - 
des vadītājs Ringolds Balodis, un 
Zemgalē deputāta kandidāts ar 
pirmo numuru ir partijas valdes 
loceklis, tirgus izpētes analitiķis 
Aivars Meija.

Partija un cilvēki. Partijas ini-
ciātore un dibinātāja ir Inguna 
Sudraba. Jau pirms iesaistīšanās 
polītikā viņai mēdza pārmest 
biedrošanos ar dažādiem Krie-
vijas polītikas atbalstītājiem, jo 
viņa nereti bija redzēta sarīko-
jumos, kuŗus dēvēja par konfe-
rencēm vai semināriem un kuŗos 
tika apspriesti vēstures vai po -
lītikas jautājumi no Krievijas 
skatu punkta. Būdama Valsts 
kontrolieres amatā, Sudraba par 
valsts līdzekļiem lepni pusdie-
nojusi ar savu kollēgu, Krievijas 
Revīzijas palātas priekšsēdi, iz -
lūk dienesta ģenerāli Sergeju 
Stepašinu. Stepašina vizītes lai -
kā Latvijā bija krizes smagākais 
posms, valdība reizi pusgadā sa -
mazināja algu policistiem, ār - 
s tiem un jau grasījās ķerties pie 
pensijām. Sudrabas vadītā Valsts 
kontrole ļoti rūpīgi sekoja citu 

iestāžu tēriņiem, bet viņa pati 
2009. gadā iztērējusi 2600 latus 
par Stepašina uzņemšanu. Ste pa-
 šinu viņa sagaidīja lidostas Rīga 
VIP zālē, dāvināja viesim zie -
dus, ēdināja to restorānos „Otto 
Švarcs”, „Gutenbergs” un LIDO, 
veda ekskursijā uz Vecīgu un 
Brīvdabas mūzeju, uzdāvināja 
glez nu un grāmatu. Stepašina 
vizītes laikā policija ierobežoja 
satiksmi Rīgas ielās. Tagad Sud-
raba tēriņus pamato ar spēkā 
eso šo protokolu, un kārtību, kā 
uzņemamas valsts augstākās 
amat personas, pēc viņas teiktā 
izstrādā Ārlietu ministrija. Īste -
ni  šis dokuments attiecas tikai 
uz valsts vadītāju, valsts pārstāv-
ju un vēstnieku uzņemšanu, tas 
nav saistošs Valsts kontroles       
darbiniekiem, rīkojot tikšanos ar 
saviem ārvalstu partneŗiem. Sa -
vukārt Valsts kontrolē saņemts 
apliecinājums, ka šai iestādei sa -
va iekšējā protokola nekad  nav 
bijis. Tāpēc patiesībā neviens 
nor matīvais akts nespieda Sud-
rabu dāsni tērēt valsts naudu sa -
va Krievijas kollēgas uzņemšanai. 

Tīmeklī atrodams, piemēram, 
video, kuŗā redzama privāta lid-
mašīna lidostā „Rīga” pie termi-
nāla, kas pirms kāda laika no -
drošināja īpašus biznesa klases 
avio lidojumus. Starp pasažie - 
 ŗ iem izceļas dāma kažokā. No 
attāluma tā izskatās pēc partijas 
No sirds Latvijai līderes Ingu - 
nas Sudrabas. TV3 raidījumā 
„Nekā personīga” apgalvots, ka, 
uzlabojot attēla kvalitāti,  skaidri 
redzams, ka šī dāma ir Sudraba. 
Turklāt video viņa redzama ar 
diviem jauniešiem, kuŗi arī ie -
kāpj lidmašīnā. Skolas biedri un 
kaimiņi puišus pazinuši – tie 
esot Sudrabas brāļa dēli. Jāpie-
bilst, ka starp īpašā lidojuma 
pasažieŗiem bijis Aleksandrs 
Rogožins, kuŗa dēls – arī Alek-
sandrs  – savulaik strādājis Krie-
vijas vēstniecībā Rīgā un 2008. 
gada janvārī no Latvijas izrai dīts 
un par spiegošanu iekļauts val - 
s tij nevēlamo personu sarakstā. 
Deputāta kandidāte noliedz, ka 

jebkad lidojusi ar privātām lid-
mašīnām uz Krieviju vai kādu 
citu valsti. Viktors Gavrilovs, cī -
nītājs par nepilsoņu tiesībām 
Latvijā, kuŗa dzīvoklī sākotnēji 
reģistrēta Sudrabas vadītā bied-
rība, esot izcils fiziķis, Latvijas 
patriots un strādājot Cietvielu 
fizikas institūtā. Institūtā gan 
apgalvo, ka Gavrilovs tur nestrā-
dā un nekad nav strādājis. No 
Sudrabas partijas jau izstājušies 
vairāki valdes locekļi un parti -   
jas biedri, kas savu lēmumu pa -
mato ar bažām par lielās naudas 
izcelsmi, kuŗu pēdējos mēnešos 
partijai dāsni ziedojuši cilvēki, 
kuŗu ienākumi tādus ziedoju - 
m us nevarētu atļauties. Pašlaik 
Drošības policija vērtē arī no 
partijas aizgājušo biedru iesnie-
gumu par iespējamiem partijas 
Statūtu viltojumiem.

Inguna Sudraba tātad ir pir-
mā Rīgas vēlēšanu apgabalā. Ot  -
rais ir partijas valdes loceklis, 
Rīgas Valsts 3. ģimnazijas direk-
tors Andris Priekulis, trešais - 
Jūrmalas pilsētas domes depu - 
t āts (ievēlēts no Zaļo un zemnie-
ku savienības), domes priekšsēža 
viet nieks Romāns Mežeckis. 
Ceturtā sarakstā ir privāt uz ņē-
mēja, projektu vadītāja Dace 
Nulle, bet piektais - bijušais Lat-
vijas Sociāldemokratiskās strād-
nieku partijas (LSDSP) priekš-
sēža vietnieks un kādrei zējais 
Saeimas deputāts, ievēlēts no 
LSDSP saraksta, Valdis Lauskis.

Partijas programma. Pro-
tams, var piekrist programmā 
rakstītajam, ka „nacionālā dro-
šība ir gan garantēta valsts neat-
karība, konstitūcionālā iekārta 
un territoriālā integritāte, gan   
arī sabiedrības labklājība un 
stabilitāte”. Tāpat tikai priecēt va -
   rētu sasniegums,  ja partija spētu 
izpildīt solījumu paaugstināt 
neapliekamo minimumu līdz 
minimālās algas apmēram, pa  -
aug stināt Latvijas enerģētisko 
neatkarību, nostiprināt Zemes-
sardzi un varētu panākt, ka tiek 
īstenota apņemšanās, lai vado-
šajos amatos polītikā un valsts 

pārvaldē tiktu izvirzīti godprā-
tīgākie un profesionālākie kan-
didāti. Kopumā programmā, tā -
pat kā daudzās citās, nav apla-
mību un ir tas, ko vēlētāji gaida, 
bet nav nekādu norāžu, kā to 
panākt un kur rast financējumu.

Jaunā konservātīvā partija 
vēlēšanās startē ar devīto kārtas 
numuru un visos piecos vēlē-
šanu apgabalos kopā tai ir 97 
deputātu kandidāti. Partija re  -
ģistrēta nesen, tās dibinātājs un 
valdes priekšsēdis ir bijušais      
TB/LNNK biedrs, bijušais ties-
lietu ministrs, zvērināts advo -
kāts Jānis Bordāns.

Partija un cilvēki. Partijas 
vadītājs Jānis Bordāns Rīgas vē  -
lēšanu apgabala sarakstā ir pir-
mais. Vidzemē pirmais sarakstā 
ir partijas valdes loceklis, Aiz-
sardzības ministrijas valsts sek -
retāra padomnieks NATO tran-
sita jautājumos, VAS „Latvijas 
dzelzceļš” Ārējo sakaru direkci-
jas direktores vietnieks NATO 
sadarbības jautājumos Gundars 
Ābols. Latgalē pirmā ir literāte 
Eva Mārtuža, Kurzemē sarakstā 
pirmais ir ekonomists, uzņēmējs 
Krišjānis Feldmans, Zemgalē   
ar pirmo kārtas numuru startē 
partijas valdes priekšsēža viet-
nieks, kādreizējais tieslietu mi -
nistra Bordāna padomnieks, En -
gures novada domes deputāts 
(ievēlēts no TB/LNNK saraksta) 
Jānis Tomels.  Jāpiebilst, ka To  -
mels  no TB/LNNK, kuŗā bija 
darbojies 14 gadus, izstājās pēc 
tam, kad TB/LNNK no savām 
rindām izslēdza tieslietu minis -
t ru Bordānu.

Rīgas vēlēšanu apgabala pir-
mais numurs Jānis Bordāns ie -
guva sabiedrības atbalstu, cīno-
ties par tiesu sistēmas sakārto-
šanu un maksātnespējas admi-
nistrātoru darba sistēmas refor-
mām. Bordāna izslēgšana no 

partijas un viņa demisijas pie-
prasījums liecināja, ka ir skartas 
partijas intereses. Ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis de -
mi sijas pieprasījumu neapstip ri-
nāja, un Bordāns ministra ama - 
tā strādāja līdz valdības demi-
sijai. Otrais Rīgas vēlēšanu ap  -
gabala sarakstā ir Vācijā dzimu -
š ais, tagad Mazsalacas novadā 
dzī  vojošais trimdas dziesmi-
nieks, valodnieks Austris Grasis. 
Sarakstā trešā ir partijas kanc-
lere, Valsts probācijas dienesta 
Ogres nodaļas vadītāja Jolanta 
Eichentāle, saraksta ceturtais 
nu  murs ir jurists, Rīgas Stradiņa 
universitātes asociētais profe -
sors, kādreizējais Valsts policijas 
priekšnieks un arī Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
priekšnieka vietnieks Aldis 
Lieljuksis. Piektajā vietā Rīgas 
vēlēšanu apgabala sarakstā ir 
fiziķis, Valsts zemes dienesta 
ana litiķis Māris Grīnbergs.

 Partijas programma. „Jaunās 
konservātīvās partijas (JKP) pa -
matvērtības ir 18. novembŗa Lat-
vijas Republika, latviski runā -
joša nācija, demokratija un tie-
siskums, tradicionālā ģimene, 
labklājības valsts, Latvijas ģeo -
polītiskā piederība Rietumiem 
un godīgums. JKP rindās nav 
izbijušo polītisko „zvaigžņu”, bet 
ir daudz uzņēmīgu cilvēku un 
valsts pārvaldē un pašvaldībās 
strādājošu kompetentu profe-
sionāļu, tāpēc mēs droši varam 
teikt, ka JKP  biedriem ir gan zi  -
nāšanas, gan prasme pārvaldīt 
valsti. Mēs esam tie, kas redz 
jēgu darīt! Mūsu ieskatā ir tikai 
normāli darīt visu, lai cilvēki 
Latvijā dzīvotu labi un saskaņā    
ar pareizu lietu kārtību! Būdami 
konservātīvie, uzskatām, ka tieši 
normālība ir norma!“ - rakstīts 
programmas ievadā. Neapšau -
bāmi, partijas programma ir 
nacionāli virzīta, tāpat kā pati 
partija neapšaubāmi ir nacio -
nāli noskaņota. Jautājums par 
finanču avotiem gan īsti netiek 
atbildēts, gluži tāpat kā visām 
pārējām partijām.

„Šeit neviens jūs negaida, se  -
višķi ja esat kaut ko jaunu ie  -
mācījies. Tad jums ir ārkārtīgi 
lielas problēmas iekārtoties at  -
pakaļ Latvijā, jo jūs konkurējat 
uz vietu, kur kāds jau ir priek -      
šā. Protams, vietējiem ir bail no 
konkurences,” atzīst profesors. 
Iespēja atgriezties Latvijā viņam 
radās pēc tam, kad OSI iegādā -
jās viņa kompetencei atbilstošus 
instrumentus un piedāvāja dar-
ba vietu.  „Institūts kaut ko pel-
na. Un, paldies Dievam, var man 
maksāt. Es neteikšu, ka visiem 
situācija šeit ir labāka nekā 
citur.» 

Savukārt jaunās paaudzes pēt-
niekiem Latvijā nereti ir lielākas 
izaugsmes iespējas nekā citās 
valstīs, jo šeit ir samērā  maz vi -

dējās paaudzes zinātnieku. Tas 
nozīmē, ka, aizejot vecākās paau-
dzes gaišajām galvām, jauna -
jiem ir lielākas izredzes stāties 
viņu vietā. „Un, ja zinātnieks 
kļu vis par laboratorijas vadītāju, 
viņam ir iespēja izvēlēties pētī-
juma virzienu. Ja strādā kādā 
ār  valstu firmā, tur neviens ne -
prasa, ar ko tu gribētu nodarbo-
ties. Pasaka: tu darīsi to trīs, pie-
cus vai desmit gadus. Atkarībā 
no tā, kā priekšnieks nolems.  
Bet zinātniekam, tāpat kā māks -
li niekam, ir svarīga šī garīgā brī-
vība.”

Institūta direktoram pētnie-
ciskā brīvība gan ir nosacīta. 
Pētījuma virziena izvēlē viņš va -
rētu būt viens no visvairāk  pri-
vilēģētajiem cilvēkiem visā Lat-
vijā, taču vadītāja amatam raks-
tu rīgais laika trūkums zinātnis-

kajai sirdslietai ļauj pievērsties 
pārsvarā tikai pēc darba laika 
beigām. „Ar zinātnes menedž-
mentu man ir jānodarbojas 90 
procentus darba laika, visam 
citam atliek tikai 10 procenti. 
Tad ārpus darba laika vajag arī 
palasīt un padomāt, un darīt      
to, kas sirdij tuvs. Rezultātā ro -
das pārslodze - stress, ko gūst 
val dības koridoros, plūs tas, ka 
cilvēks netiek klāt tam, ko grib 
darīt,” zinātnieks Kalviņš stāsta 
par savu ikdienas ritmu. 

Cīnīties ar stresu, ko izraisa 
saspringtais dienas režīms, Kal-
viņam palīdz savulaik paša sin-
tezētais, pasaulē pazīstamais me -
 dikaments mildronāts. Tas ir 
paredzēts sirds un asinsvadu sli-
mību ārstēšanai, kā arī fizisko   
un garīgo darbaspēju uzlaboša-
nai pārslodzes periodos. Vien -

kār šoti runājot, mildronāts ir 
enerģijas taupītājs - tas palīdz šū -
nām izdzīvot skābekļa bada ap -
stākļos, ieslēdzot mechanismus, 
kas skābekli enerģijas ražošanai 
liek izmantot krietni ekonomis-
kāk. 

Pirmo mildronātu kopā ar ci -
tiem pētniekiem Kalviņš radīja 
1975. gadā, toreiz vēl samērā 
jauns zinātnieks, kas tikko bija 
aizstāvējis doktora disertāciju. 
Nesen institūta direktors kopā  
ar kollēgām izstrādāja arī jaunā-
kās paaudzes mildronātu, kas 
iedarbojas krietni ātrāk par pir-
mo. „Kad beidzās mildronāta 
patents, mums bija sportiska in -
terese - vai tad tiešām paši neva-
ram sevi pārspēt? Ķērāmies pie 
darba. Nu, pārspējām gan.” Un 
institūta direktors apmierināti 
iesmejas. 

Pie jaunās paaudzes mildro -
nāta izstrādes ir ķēries pašmāju 
ražotājs Grindeks. „Kopā ar mū -
su pasūtinātājiem esam izdarī-
juši to darbu, ko sauc par zāļu 
izgudrošanu. Grindeks ir veicis 
nepieciešamos drošības pētīju-
mus. Tas nozīmē, ka, tikko  firma 
būs sadūšojusies par to  maksāt, 
tā varēs sākt pirmās fazes klī-
niskos pētījumus,” saka institūta 
direktors. Pēdējā informācija, 
kas dzirdēta no Grindeks, liecina, 
ka jaunās paaudzes mildronāts 
pacientiem varētu kļūt pieejams 
ap 2020.gadu. 

*Materiāls tapis sadarbībā ar 
žurnālu Sestdiena 

APSTEIDZA PASAULES MILŽUS*
(Turpināts no 13. lpp.)

SALLIJA
BENFELDE
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 36) atrisinājums
Līmeniski.  4. Rumba. 5. Ba  -

tika. 7. Rubīns. 10. Volta. 11. 
Nereta. 12. Noneti. 13. Reverss. 
16. Klints. 19. Alveja. 22. Livreja. 
23. Antīks. 24. Rupors. 25. 
Kaldupe. 26. Matīss. 28. Taksis. 
30. Kairiša. 35. Subate. 37. 
Mēness. 38. Renda. 39. Eksoti. 
40. Nevada. 41. Kadri. 

Stateniski.  1. Kravate. 2. 
Imula, Amula. 3. Garants. 5. 
Binomi. 6. Tors. 8. Īves. 9. Svilpe. 
14. Vivaldi. 15. Rietumi. 17. 
Linga. 18. Tukls. 20. Lauta. 21. 
Jardi. 27. Tauste. 29. Sīksta. 31. 
Amerika. 32. Šamanis. 33. Abas. 
34. Vega. 36. Anods.   

Jānis Stradiņš, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Senāta priekšsēdis, at  -
klājot Rīgā starptautisko konfe- 
renci par godu Gotharda Fridricha 
Stendera trīssimtgadu jubilejai, 
atzina, ka  latviešu nācijas vēsturē 
Stenders ir ienācis uz mūžīgu pa  -
likšanu. Atslēgas vārds ir Latwis, 
kas pēc paša Stendera vēlēšanās 
iekalts viņa kapakmenī Sunākstes 
mācītāju kapos. Stradiņš atgādi-
nāja, ka Stenders, būdams Baltijas 
vācietis,  savas apgaismotāja dar-
bī   bas sākumā (1766.g.) rakstījis: 
“Mums ir pienākums pret šo ni    ci-
nāto tautu. Jo tie ir mūsu mai z es 
devēji. Daba tos ir laipni apveltī-
jusi ar daudzām krietnām īpašī -
bām, tās vajag tikai izkopt. Šie 
ļau dis labprāt pieņem mācības,    
tie ir godīgi, labsirdīgi, uzticami, 
pa   cietīgi, strādīgi un jautri. Izņē-
mu mi ir tikai sekas no tā jūga, ko 
tie velk ar grūtām nopūtām, pa 
daļai arī sekas no audzināšanas  
un gara gaismas trūkuma.”  

“Vecais Stenders mācīja latvie-
šiem augt gudrībā no burta līdz 
debesīm,” - šī rakstnieces Māras 
Svīres atziņa ir izlasāma Stende-
ram veltītajā piemiņas zīmē, ko 
nesen  atklāja Sunākstes  pagasta 
centrālajā laukumā par godu vi  ņa 
300 gadu jubilejai. To veido jis 
tēlnieks Visvaldis Asaris. Tieši     
Su  n  ākstē, kā arī netālajā Sēlpilī 
Ve  cais Stenders strādāja par drau-
dzes mācītāju pēdējos 30 mūža 
gadus.

Piemiņas zīme atgādina, ka 
Stenders iedibinājis latviešu lai-

Atdevis sirdi latvju laimei

cīgo literātūru, piemēram, Ziņ -  
ģu lustes, sastādījis monumentālo  
Let  tisches Lexikon, latviešu gra-
ma tiku, izdevis “ Bildu ābeci” , kā 
arī uzrakstījis “Augstas gudrības 
grāmatu no pasaules un dabas” , 
kas 1774.-1796. gadā iznāca trijos 
izdevumos.

“Un šajā lielajā vecumā man 
šajā pasaulē nepaliek vairs cita 
vēlēšanās kā vien dzīvot latviešu 
nācijas labā, kas mūs uztur, bet  
kas atstāta pārāk novārtā, tautas 
labā, kuŗa ir tikpat dievišķīga kā 

citas, bet kuŗai vajadzīga apgais-
mība un kuŗas laimei es jau no 
sendienām esmu atdevis sirdi,” - 
tā mūža nogalē rakstīja Stenders.

Stendera trīssimtgadē Rīgā un 
Jelgavā no 4. līdz 6. septembrim 
notika starptautiskas zinātniskas 
konferences. Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunajā ēkā 4. septem-
brī atklāja Stendera darbu izstādi, 
kur, starp citu, varēja aplūkot viņa 
darināto globusu un veļas mašī-
nas modeli. 

Par godu Vecā Stendera trīssimtgadei, ko pieminēja vairāk nekā 
nedēļu, sākot ar 27. augustu – viņa dzimšanas dienas datumu, 
Sunākstē atklāja piemiņas zīmi, kas simbolizē „Bildu ābeci”

MĀRA LINDE

Līmeniski.  1. Burtnieku ezera 
ieteka. 3. Apstāties, pārtraukt 
(ko). 7. Cirka vai estrādes priekš-
nesums. 8. Ienaidnieki. 9. Neliels 
malkas gabals. 12. Plāksnes ar 
ie   daļām dažādos mēraparātos. 
15. Virzīt (ko), lai novietotu. 17. 
Kādas ES valsts galvaspilsēta.      
18. Mazliet apdegt. 20. Dzīves-
vieta, mājoklis (sar.). 22. Mazs 
laukirbju dzimtas pļavu putns. 
24. Acs ābola iekšējais apvalks, 
kas izraisa redzes sajūtas. 26. Vie   l   as 
daudzums vienā šķidruma mi  -

lilitrā. 27. Arkla daļa. 28. Trauks 
šķidruma pārtvaicēšanai. 29. Ko -
ka veidojums, ko lieto apavu 
darināšanai. 32. Tāds, kas ener-
ģiski, rosīgi darbojas. 34. Ar spē-
ku strauji dot triecienu. 35. Sa  -
stapties, redzēties. 36. Kareivis, 
kas piekomandēts virsniekam 
sīku uzdevumu veikšanai. 37. 
Gulēt (sar.). 38. Kuģu piestāšanai 
ierīkota vieta piekrastes joslā.  

Stateniski.  1. Sievas vai vīra 
māsa. 2. Trokšņu kopums. 4. Šo -
 kolādes konfekšu šķirnes kon-

fekte. 5. Ierīce jūras dibena pē -
tīšanai. 6. Radīt skaņu. 10. Upe 
Vidzemē. 11. Aploks tieši pie 
kūts. 13. Dziļa apmierinātības un 
prieka izjūta. 14. Kādas valsts 
diplomātiska pārstāve citā valstī. 

15. Apģērba gabals. 16. 
Būt pakļautam karstuma 
iedarbībai. 18. Dārza 
puķe. 19. Vir zī ties (kam) 
līdzi, aiz (kā). 21. Ķeksis. 
22. Tropu augs. 23. Ejot, 
minot izveidot (ko). 25. 
Grafiskas  zīmes mūzikas 
skaņu pieraks tam. 29. 
Strauji virzīties, mesties. 
30. Kukaiņēdāju kārtas 
nakts dzīvnieks. 31. Ierīce 
maizes šķēļu grauz dē -
šanai. 33. Kustī bas sā  -
kuma moments. 34. Ap  -
strādāta līdzena ādas 

sloks ne (kā) pār sie šanai, ap  -
jošanai. 

Daugavpils universitātē (DU) 22. septembrī atklāja Zinātnes 
nedēļu, kuŗā pulcējās studenti, skolēni no vispārizglītojošām sko -
lām un skolotāji. Atklāšanā DU rektors Arvīds Barševskis uzsvēra, 
ka augstskola sadarbojas ar dažādu valstu zinātniskiem centriem. 
Nedēļas rīkošanā piedalījās  Francijas institūts, ar kuŗa palīdzību tika 
izveidota ekspozīcija par ekoloģijas problēmām, globālajām klimata 
pārmaiņām un enerģijas iegūšanas mūsdienu technoloģijām. 26. 
septembrī Zinātnes nedēļa beidzās ar „Zinātnieku nakti”, kas notika 
arī citās Latvijas augstskolās. 

Latvijā pirmo reizi notika Latvijas Kino svētki, kuŗu laikā no         
24. līdz 26. septembrim bija skatāmas 42 filmas vairāk nekā 600 
kinoseansos 13 kinoteātŗos visos valsts reģionos. Svētku  iniciā tors - 
Forum Cinemas direktors Normunds Labrencis. Piecos  kino teātŗos 
Rīgā, kā arī kinoteātŗos Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Lie  pājā 
Vidzemes koncertzālē „Cēsis” un kinoteātrī  „Auseklis” Talsos 
demonstrēja jaunākās Latvijas filmas: Signes Baumanes „Akmeņi 
manās kabatās” un Latvijas un Lietuvas kopražojuma filmu „Spēl-
manis” (režisors Ignass Jonins), kas  izvirzītas Kinoakadēmijas balvai 
„Oskars”, Reiņa Kalnaeļļa „Zelta Zirgs” un citas. 

Daugavpilī 24. septembrī Marka Rotko mākslas centra pagalmā 
notika performance „Rotko iedvesmo”. Tā bija veltīta Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas Rīga 2014 ietvaros pieminētajai Marka Rotko 
111. dzimšanas dienai. No Rīgas trīs stundas gaŗā braucienā uz 
Daugavpili devās „Rotko vilciens” ar dzejas balsīm - Lūkasu Rozīti,  
Janu Villemu van den Bosu, Tālivaldi Lasmani, Mārtiņu Meieru,  
Helēnu Kalvi,  Leonīdu Lencu, atdzejotāju - Pēteri Dragūnu, režisori - 
Leonardu Ķesteri.

Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā līdz 25. septembrim varēja 
piedalīties ievērojamā latgaliešu kultūras un garīgā darbinieka, 
valstsvīra un literāta Franča Trasuna 150 gadu atceres (16. oktobrī) 
sagaidīšanas akcijā – šalles adīšanā. Akcijas rīkotājs ir F. Trasuna 
mūzejs „Kolnasāta”, kas, apspēlējot šīgada Mūzeju nakts temu „Sar -
kanā krāsa – dzintars”, kopš 17. maija veido dāvanu  – tautas rokām 
adītu šalli dzintarkrāsas toņos.

Latvijas Kristīgo skautu Kuldīgas 58. vienībai Lamechinuss Rex ar  
telekompanijas LMT projekta „LMT Latvijai” financiālu atbalstu ie  gā -
dāti 10 kompasi, 8 teltis, 6 gaisa šautenes, darbarīki: cirvis, āmurs un 
lāps tas, virves, karabīnes un cits inventārs nometņu rīkošanai brīvā 
dabā. 

Dagdas novadā līdz 5. oktobrim notiek Veselības nedēļa, ko 
rīko novada pašvaldība. Ir gan rudens kross „Parka rozēs”, nūjoša-
nas pārgājiens, gan velomaratons „Ežezera taka”, kur  var apskatīt 
novada gleznainākās  dabas ainavas, gan sportiskas aktīvitātes.

Gulbenes novada Daukstu pagastā  kokskaidu granulu ražotājs 
SIA LatGran atklāja jaunu ražotni, kuŗas būvniecībā ieguldīti  17 
miljoni eiro. Izveidotas 28 darba vietas. Izbūvēts papildu sliežu ceļš, 
jo granulas pa dzelzceļu tiks transportētas uz Rīgas ostu. Uzņēmuma 
pastāvēšanas 10 gados atvērtas četras ražotnes– Jaunjelgavā, Krustpils 
novada Kūku pagastā, Krāslavā un tagad Daukstu pagastā. Granu -
las tiek eksportētas uz Zviedriju, Beļģiju,  Dāniju, Nīderlandi un 
citām valstīm. Pērn uzņēmuma apgrozījums bijis 59, 4  miljoni, 
peļņa – 7, 5 miljoni eiro. LatGran pieder Zviedrijas koncernam 
Latgran Biofuels AB.

Daugavpilij 2015. gadā aprit 740 gadu. Pašvaldība sākusi nākamā 
gada pilsētas  kalendāra sagatavošanu. Tā veidošanas procesā aicināti 
iesaistīties arī fotografi, lai Daugavpils savā jubilejas gadā būtu  atai-
nota visā tās daudzveidībā. 

Andreja Upīša Skrīveŗu vidusskolas skolniece Ilva Viļuma ie -
guvusi Atzinību pirmajā starptautiskajā vēstures olimpiadā, kas no 
27. līdz 30. augustam notika Pērnavā, Igaunijā. Olimpiadā pieda  lījās 28 
skolēni no astoņām valstīm, un Ilvai bija labākais rezultāts no Latvijas. 
Zelta medaļu ieguva skolniece no Lietuvas. Olimpiadas jautājumu 
veidotāji - Eiropas Vēstures skolotāju biedrības vēstneši Kriss Rovs un 
Benijs Kristersens bija parūpējušies, lai, rakstot eseju, dalībnieki varētu 
izteikt savu redzējumu par Pirmo pasaules kaŗu un argumentēt to. 
Skolēni varēja kopīgi apspriest jautājumus un katra veikumu. 

Vācijas fonds “Baltā roze” (Weiße Rose Stiftung) sadarbībā ar 
Frīdricha Eberta fondu Latvijā 1. oktobrī Liepājas mūzejā atklāja 
izstādi par studentu pretošanās kustību pret Hitlera režīmu Minche-
nē no 1942. līdz1943. gadam.  Studenti un mācībspēki 1942. gadā 
organizēja pagrīdes organizāciju ar mērķi informēt Vācijas sabied-
rību par Ādolfa Hitlera režīma zvērībām un aicināja sacelties pret 
nacistu ideoloģiju. Laikā no 1942.gada jūnija līdz 1943.gada februārim 
tūkstošiem iedzīvotāju Vācijas dienvidu pilsētās savās pastkastītēs 
atrada “Baltās rozes” brošūras, kas aicināja pretoties nacionālso-
ciālistiskajam režīmam. 

Apē notika jaunuzceltās baznīcas iesvētes dievkalpojums, un 
tai tika dots nosaukums Svētā Mateja Apes ev.  lut. baznīca. Diev-
kalpojumā piedalījās Latvijas ev. lut. Baznīcas archibīskaps Jānis 
Vanags, Gulbenes iecirkņa prāvests Magnuss Bengtsons, mācītājs 
Atis Grīnbergs un evaņģelists Augusts Būce. Apes ev. lut. draudzei 
un pilsētas iedzīvotājiem tas bija īpašs notikums, jo 86 gadus vecajai 
pilsētai nekad nav bijis sava Dievnama.

Tradicionālais antīko automobiļu brauciens uz Likteņdārzu  
no    tika pa jauno Maskavas šoseju.   Ierastais retro autobraucēju se  -
zonas nobeiguma sarīkojums   “Zelta rudens” turpinājās arī Madonas 
un Cesvaines pusē un tika veltīts Pasaules tūrisma dienai. Braucienā 
piedalījās dalībnieki ar autentiskām padomju laikā ražotām 
automašīnām.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina un Māra Linde 
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Pie Ventspils enkura Liepājā – pilsētā, kurā piedzimst vējš

Baltijas ceļa 25 gadu atcerēPie Dzintara jūras

INESE RĀCENE, „Sveika, Latvija!” XXXII audzinātāja ALA “Sveika, Latvija!” – XXXII
Šajā vasarā no 12. līdz 26. 

augustam tika rīkots Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) Izglī-
tības nozares programmas 
“Sveika, Latvija!” XXXII ceļo-
jums.  “Sveika, Latvija!” mērķis ir 
radīt iespēju Amerikas latviešu 
jauniešiem apceļot Latviju, lai 
tuvāk iepazītu tās kultūru, tradi-
cijas, vēsturi un uzlabotu valodas 
zināšanas. Mēs apciemojām Lat-
vijas ievērojamākās vietas, bau-
dījām garšīgo ēdienu un skaisto 
dabu, sadraudzējāmies savā star-
pā un iepazināmies ar Latvijas 
līdzaudžiem.

mācījāmies izgatavot ziepes un 
ēdām pusdienas Maizes mūzejā. 
Pēdējā izbraukuma dienā atkal 
tikāmies ar Mārcienas un Maltas 
jauniešiem, bet šoreiz – Rīgā, kur 
kopā pavadījām visu dienu. Mēs 
kopīgi nolikām ziedus pie Brī-
vības pieminekļa, apciemojām 
ASV vēstniecību, Saeimas namu 
un Ministru prezidenti Laimdotu 
Straujumu, braucām ar kuģīti pa 
Daugavu un vakarā dejojām 
dančus. Šoreiz jau atvadas bija ar 
apkampieniem, un visi apsolījās 
turpināt draudzēties un ciemo-
ties gan Amerikā, gan Latvijā.

šiem vislabāk garšoja “Ādažu 
čipsi”, kuŗus viņi veda mājās uz 
Ameriku. Muitnieki tikai prasīja, 
kas tas par ēdienu, ko jūs esat 
pierakstījuši kartītē? Atbilde no 
Zīles un Sabīnes bija vienkārša: 
“Nu, taču “Ādažu čipsi”!”

Ievēroju, ka jauniešiem visla-
bāk patika pašiem piedalīties un 
darboties, kad apciemojām mū -
zejus vai amatu darbnīcas. Viņi 
iemācījās ietīt Skrīveru gotiņas 
un Laimas mūzejā, kamēr inter-
aktīvi mācījās, kā ražo šokolādes 
konfektes, ēda daudz šokolādes. 
Amatu darbnīcās jaunieši paši 

Laimdotai Straujumai. Tiekoties 
ar Straujumas kundzi, Ieva 
Griffin, Annelī Ramoliņa un Līsa 
Jaunalksnīte uzrunāja Ministru 
prezidenti kā mūsu grupas pār-
stāves.

Taču šim ceļojumam bija arī 
nopietnāka jēga – mūsu Latvijas 
vēsture. Mums jāpateicas tiem 
latviešiem, kuŗu starpā ir arī 
mūsu radinieki, ka viņi ir cietuši 
un atdevuši savas dzīvības, aiz-
sargājot un aizstāvot mūsu 
Latviju. Mēs esam pateicīgi 
viņiem par to, kāda šodien ir 
Latvija!

Jāpiemin vēl, ka Markus Bergs 
bija lepns, ka atrada egli, ko bija 
šeit stādījusi viņa ģimene, un arī 
Lidija Slokenberga Likteņdārzā 
atrada savu un ģimenes ielikto 
bruģakmeni Latvijas piemiņai. 
Jūŗkalnē pie skaistās Cerību 
buras pieminekļa piedomājām 
par tiem, kuŗi bēga no padomju 
varas 1944. gadā uz Gotlandes 
salu. Un arī mēs, kā citur pasau-
lē, 23. augustā sadevāmies rokās 
Durbē, Latvijas vismazākaja pil-
sētiņā, atzīmējot “Baltijas ceļa” 
25 gadu atceri.

Mums radās koši priekšstati 

Augusta grupā piedalījās piec-
padsmit latviski runājoši jaunieši 
vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kā 
arī trīs audzinātāji – Inese Rācene 
no Bostonas, Mārcis Rācenis no 
Sietlas un Karīna Jaunalksne no 
Austrālijas. Deviņi jaunieši bija 
no Amerikas austrumkrasta, 

Ko katrs sagaida no ceļojuma 
uz Latviju? Noteikti jāredz visas 
tās vietas, par kuŗām ir mācīts 
latviešu skolā, par kuŗām ir dzir-
dēts no vecākiem un vecvecā-
kiem un par kuŗām ir redzēts 
līdz šim tikai fotografijās. Arī 
mēs jau pirmajās dienās nolikām 

spodrināja dzintara gabalus un 
veidoja rokassprādzes no ādas. 
Divas reizes arī jauniešiem iznā-
ca tēlot mazos teātŗa uzvedumos, 
kas visiem radīja prieku un 
smieklus! Ik reizi Lūkass Van 
Sant, Āris Goldschmidt un Vilnis 
Pūris bija gatavi aktieŗi! “Brakos”, 

Vecrīgā iztēlojāmies, kā Zvied-
ru vārti ir sargājuši to. Izstaigājām 
Turaidas, Cēsu un Cesvaines pi -
lis, kā arī krāšņo Rundāles pili. 
Tomēr paliekošs iespaids bija par 
vēsturiskajiem notikumiem, sā -
kot ar 1940. gadu, jeb padomju 
laikiem. Daudz uzzinājām un 

par Latvijas nākotni. Mēs pabi-
jām “Gaismas pilī”, Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas jaunajā ēkā, 
pat pirms atklāšanas, kuŗa notika 
tikai 29. augustā.  Ļoti iespaidīgs 
bija arī jaunatvērtais Kultūras un 
mākslas centrs “Gors” Rēzeknē. 
Mēs apciemojām Aglonas bazili-

četri – no Austrālijas un viena 
jauniete – no Latvijas. Vairāki jau 
iepriekš bijuši Latvijā, bet septi-
ņiem mūsu grupas locekļiem šī 
bija pirmā reize Latvijā.

Pirmā Amerikas un Austrālijas 
jauniešu sastapšanās Rīgā bija 
rezervēta, bet viņi ātri vien sa -
draudzējās un drīz vien nevarēja 
pat manīt, ka nākuši no dažādām 
zemēm. Tāpat arī, kad satikā-
mies ar Mārcienas pamatskolas 
skolēniem no Madonas novada 
un Maltas vidusskolas jaunie-
šiem no Rēzeknes novada, pēc 
iepazīšanās un sporta nodarbī-
bām visi jau bija runīgi un drau-
dzīgi. Cits pēc cita vēlējās uzzināt 
– kāda ir dzīve Amerikā un kāda 
Latvijā? Kopā ar Mārcienas un 
Maltas jauniešiem izjājām ar zir-
giem, spēlējām tautas bumbu, 
futbolu un spēli „kartupeļi”, 

ziedus pie Brīvības pieminekļa 
un Brāļu kapos, izstaigājām Vec-
rīgu, uzkāpām Pēteŗbaznīcas 
tornī, dziedājām Dziesmu svētku 
estrādē un pat uzkāpām Gaizi-
kalnā, kā arī, kur vien varējām 
atrast, šūpojāmies Latvijas liela-
jās šūpolēs. Arī baudījām pirti, 
iebridām Baltijas jūŗā un Rīgas 
jūŗas līcī pie Kolkasraga, izstaigā-
jām Cēsis, Rēzekni, Ventspili un 
Liepāju. It visur vērojām Latvijas 
skaistos bērzus, plašos tīrumus 
un pat peldējāmies Latgales zila-
jos ezeros.

Sagaidījām arī to, ka ēdīsim 
„latviskos” ēdienus. Ēdām pildī-
tās pankūkas, karbonādi un skā-
beņu zupu. Uzkodām garšīgo rupj-
maizi un saldskābmaizi, svai go 
biezpienu un skābo krējumu. 
Siļķes un kartupeļi mājās nav tik 
garšīgi! Bet es domāju, ka jaunie-

Rūdolfa Blaumaņa mūzejā, jau-
nieši tēloja “Velniņus” kopā ar Mār-
cienas skolniekiem, un A. Pum-
pura mūzejā Lielvārdē gandrīz 
visiem bija kāda loma, atveidojot 
teiku “Lāčplēsis”. Apciemojām 
Kārļa Skalbes pasakaino vasaras 
māju “Saulrieti” un Annas Bri-
gaderes mūzeju “Sprīdīši”. Un tur 
nu visiem nāca atmiņā no bērnī-
bas iemīļotās pasakas un stāsti!

Vairākas reizes mūsu grupas 
dalībnieks Tomass Kalējs ieprie-
cināja visus ar klavieŗspēli uz 
Blaumaņa, Pumpura un Briga-
deres klavierēm. Iedomājieties, 
kādas tās bija izjūtas – aiztikt tos 
pašus klavieŗu taustiņus, ko bija 
aiztikuši tādi ievērojami rakst-
nieki! Tomass arī pavadīja uz 
kla  vierēm, kad mācījāmies mūsu 
“Sveika, Latvija!” dziesmu, ko 
dziedājām Ministru prezidentei 

daudz redzējām, kā padomju lai  ki 
iespaidoja mūsu Latviju. Okupā-
cijas mūzejā jaunieši apmeklēja 
izstādes par Otro pasaules kaŗu 
un PSRS okupācijas laiku. Mums 
bija īpaša iespēja tikt  KGB “Stūŗa 
mājā”, kas atrodas Brīvības ielā, 
toreiz – Ļeņina ielā, kur redzē-
jām pratināšanas istabas. Iegājām 
arī kamerās, par kuŗām palika 
šokējošs iespaids. Liepājā izstai-
gājām kaŗa ostas militāro cietu-
mu, kur ieslodzītajiem bija jācieš 
necilvēciskos apstākļos. Apcie mo-
jām Brāļu un Lestenes kapus, kā 
arī O. Kalpaka piemiņas vietu 
Airītēs.

Likteņdārzam “Sveika, Latvija!” 
XXXII dalībnieki veltīja lapegli, 
ko paši iestādīja, – “Nākamajām 
latviešu paaudzēm, kas, pateico-
ties iepriekšējām paaudzēm, šo -
dien var dzīvot brīvā Latvijā”.  

ku, kas ir Latvijas nozīmīgākais 
Katoļu centrs, kur 15. augustā 
ieradās simtiem tūkstoši svētceļ-
nieku no visas Eiropas sakarā ar 
Dievmātes Marijas Debesīs uz -
ņemšanas dienu.

Vai kāds no šīs grupas kādreiz 
dzīvos un strādās Latvijā? Vai var-
 būt pat drīzā nākotnē tur studēs?  
Vai šie jaunieši turpinās būt daļa 
no latviešu sabiedrības savās mīt-
nes zemēs? Domāju, ka atbilde ir 
jā. Daudzi turpinās izglītību Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolā vai strā-
dās vasaras nometnēs par audzi-
nātājiem. Brauciens uz Latviju no -
teikti nostiprināja viņu saites ar 
Latviju un ar latviešu sabiedrību.

Paldies Amerikas latviešu ap -
vienībai, Anitai Jubertei un koor-
dinātorei Latvijā Anitai Ozolai 
par tik labi izstrādātu un vērtīgu 
jauniešu programmu!
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LĀSMA
ĢIBIETE

Meitenes Jāņu ballē

Tie-dye nometnes dalībnieki

Valodas periods 2014AMANDA MEIXNER

In preparation for the Jāņi 
themed balle, the girls learned 
how to make vainagi with wild 
flowers found around the camp 
and the boys make oak crowns. 
The balle was held outside on 
Friday, August 8th, in front of 
Ēdamzāle. A roaring bonfire 
burned throughout the night as 
per tradition, although no camp-
ers leaped over the flames, much 
to the relief of the parents who 
had come up for the weekend. 
With a mixture of folk dances 
and current songs, the night was 
alive with the mixing of cultures. 
Throughout the camp, many 
activities were tied in with the 
theme of Latvian holidays as a 
way for campers to further con-
nect to their heritage.  Even Mac. 
Salins incorporated seasons and 
celebrations into the religious 
calendar year.  The Saturday night 
ugunskurs focused on the cele-
bration of Ziemassvētki. The skits 
that the campers performed also 
centered around this theme; their 
task was to convince Santa that 
he should move his toy shop to 
nometne, which prompted many 
adorable and humorous skits 
with reindeer, elves, and travel 
agents. The much awaited dinej-
balle was also themed, centering 
around the holiday Māras. Camp 
ended with the concert on August 
16th was well attended. Final 
goodbyes were exchanged during 
the last lowering of the flags. 

Nedēļā pēc Vasarsvētkiem šo 
rindu autorei radās iespēja no -
kļūt pašā Vidzemes „sirdī” – 
Ama tas novada Drabešu pagasta 
Āraišos, kas atrodas septiņu kilo-
metru attālumā no Cēsīm. Šī vieta 
visas valsts mērogā ir ievērojama 
ne tikai ar teiksmaino ezerpili; 
Āraišos ir arī vienīgās vējdzirnavas 
Latvijā, kas vēl aizvien darbojas, 
kā arī viduslaiku pilsdrupas. 

Brauciens pa Latviju
Skaistuma noslēpumi un meldeŗmeitiņas liktenis

mūs aizveda uz pilsdrupām. Lai 
kaut mazliet mēģinātu iejusties 
viduslaiku atmosfairā, vietā, kur 
no 14. līdz 17. gadsimtam slē-
jusies lepna mūŗa pils, mēs ti -
kām sagaidīti ar mūziku. Jauni 
puiši, ģērbušies laikmetam pie -
skaņotās drānās, spēlēja dažādus 
viduslaiku instrumentus. Kad 
pēcāk paši mēģinājām pūst ragu, 
sapratām, ka tik viegli tas nemaz 

ar loku uz mežacūkas attēlu un 
parasti trāpot gaŗām, metot 
cirvi uz speciālu mērķi vai arī 
spēlējot ķegļus tā, kā tos spē-
lējuši ļaudis iepriekšējos gad-
simtos. Pat mēģinājumi pastai-
gāt ar „koka kājām” jeb „ko -
cenēm”, ko ne viens vien no 
mums darījis bērnībā, lielāko-
ties beidzās ar fiasko. Kad visas 
minētās nodarbes bija izmē ģi-

cilvēki prot tikpat labi kā viņu 
senči viduslaikos.

Dāmas gan visvairāk varētu 
interesēt pilsdrupu kompleksā 
nedaudz atstatus uzslietā telts, 
kur tikām iepazīstinātas ar vi -
duslaiku sieviešu skaistuma no -
slēpumiem. Dažām grupas mei-
 tenēm, kam gaŗāki mati, tur iz -
veidoja īpašas frizūras, iepinot 
sarkanas lentītes. Nedaudz gan 

Drabešu muižas jeb Āraišu vēj-
dzirnavas, kas savulaik piede rē-
jušas baroniem Blankehā ge niem
// FOTO: Lāsma Ģibiete

Āraišu ezerpils, ko 9. un 10. gadsimtā cēluši un apdzīvojuši senie 
latgaļi. Iespējams, tā bijusi kāda latgaļu dižciltīgā rezidence, kur 
viņš mitis ar saviem tuviniekiem un saimes ļaudīm
// FOTO: Lāsma Ģibiete

Augstdzimušu viduslaiku sieviešu mājās bijis šāds komplektiņš, 
lai pienācīgi varētu rūpēties par savu skaistumu 
// FOTO: Lāsma Ģibiete

bija jānoskurinās, uzzinot, ka 
viduslaikos cilvēki matus maz -
gājuši tikai pāris reižu gadā. 
Uzzinājām arī, ar kādām ēteris-
kām eļļām dāmas tolaik iesmar-
žojušās un ar ko skalojušas 
muti. Galvenais šo procedūru 
mērķis, protams, bija nomākt 
netīkamos ķermeņa aromatus. 
Vēl uzzinājām, kā sievietes lie-
tojušas kosmētiku un ka skais-
tuma etalons bijis ļoti bāla sejas 
āda, bet koši vaigi un sārtas 
lūpas! Šos kosmētikas līdzekļus 
izmēģinājām arī pašas, bet pēc 
tam nespējam tos vairs no -
mazgāt!

Teikās labāk nekā 
īstenībā

Nākamais objekts, kur no -
kļuvām gīdes pavadībā, bija 
Āraišu ezerpils – vieta, ko 9. un 
10. gadsimtā apdzīvojuši senie 
latgaļi. Iepriekš bija lasītas tei-
kas par Āraišu ezerā nogrimušo 
pili, arī par ezera izcelšanos – 
tas, kādai ganu meitenei nejauši 
nosaucot ūdenstilpes vārdu, 
nokritis no debesīm. Varbūt 
tieši tāpēc, pirmo reizi redzot 
ezerpili savām acīm, izjutām 
vilšanos. Kāpēc? Pirmām kār-
tām jau tāpēc, ka lielākā daļa 
cilvēku ar vārdu „pils” saprot ko 
pilnīgi citu, nevis zemas koka 
guļbūves, līdzīgas šķūņiem, kur 
grūti ieiet, jo traucē zemie gries-
ti. Lai citiem vilšanās nebūtu 
jāpiedzīvo, noteikti iesakāms uz 
Āraišu ezerpili doties gīda pa -
vadībā. Sēžot uz koka kāp nītēm, 
ar interesi klausījāmies stāstus 
par to, kā šeit dzīvojuši senie 
latgaļi, ar ko tie no  dar bojušies 
ikdienā un kādi priekš meti, 
precīzāk, to fragmenti atrasti 
2,5 metrus biezajā kultūr slānī. 

Runājot par ezerpili, piemi-
nams archaiologa Jāņa Apala 
vārds, jo šis vīrs ar savu koman-

nepadodas, tur vajadzīgs īpašs 
treniņš. To pašu var konstatēt, 
izmēģinot savas prasmes vidus-
laiku spēlēs, piemēram, šaujot 

nātas, varējām  uzkāpt turpat 
kalniņā un kārtīgi izšūpoties 
lielās koka šūpolēs. Tas laikam 
arī ir vienīgais, ko mūsdienu 

du 10 archaioloģisko sezonu 
laikā izpētījis trīs ceturtdaļas no 
aptuveni 2500 kvadrātmetru 
lielās ezerpils platības, kā arī 
ceļu uz krastu.

Ciemos pie 
meldermeitiņas

Nākamā pietura bija Drabešu 
muižas jeb Āraišu vējdzirnavas 

– vienīgās Latvijā, kas darbojas 
vēl mūsdienās. Šīs holandiešu 
tipa dzirnavas pamanījām jau 
pa labu gabalu, nākdami kājām 
no ezerpils. Visapkārt pavērās 
skaista Vidzemes ainava; to 
dažu lauku māju pagalmus, 
kam gājām gaŗām, greznoja jau 
pārziedējušas Vasarsvētku rozes 
jeb pujenes, savukārt jasmīni 
tik tikko bija sākuši ziedēt. 

Vējdzirnavu apmeklējums, 
kad gīda pavadībā iespējams 
izstaigāt visus četrus restaurēto 
dzirnavu stāvus un noklausīties 
saistošu stāstījumu, kā tās celtas 
un darbinātas, atstāja dziļāku 
iespaidu nekā ezerpils! Turpat 
netālu izstādīta arī kuļammašīna, 
bet aiz kalniņa saskatāms lauku 
pirtiņas jumts. 

Vislabākais laiks, kad apmeklēt 
Āraišu vējdzirnavas, ir jūlija 
beigas jeb Jēkaba diena, kad tur 
ik gadu tiek rīkota Maizes diena. 
Tad katrs apmeklētājs dzirnavās 
var izmēģināt graudu malšanu, 
iejuzdamies meldermeitiņas 
lomā.

UZZIŅAI
Ezerpils un tās rekon-

strukcija, viduslaiku pils-
drupas, arī akmens un 
bronzas laikmeta mājokļu 
rekonstrukcijas Āraišu 
ezera krastā – tas ir Āraišu 
archaioloģiskais mūzej-
parks.

Stāsta, ka Āraišu vējdzir-
navas celtas 1852. gadā.

Plānojot braucienu uz 
Āraišiem, vēlams sazinā-
ties ar Amatas tūrisma 
in formācijas centru un 
sarunāt gīdu.

Sievietes
skaistuma etalons

Iebraukušus Āraišos, vispirms 
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IZSLUDINA 
KONKURSU TV 

RAIDĪJUMIEM PAR 
DIASPORAS 
TEMATIKU

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
PAZIŅOJUMS: Latvijas re -

publikas pilsoņi un pilsones! 4.
oktobrī 7:00-20:00 jūs būsiet 
laipni gaidīti piedalīties 12.Saei-
mas vēlēšanās Latvijas pastāvī-
gajā pārstāvniecībā ANO, Ņu -
jorkā (333 East 50th Str, New 
York). Jāierodās personīgi ar de -
rīgu Latvijas pilsoņa pasi. Balsot 
vēlēšanās varēs Latvijas pilsoņi, 
kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 
18 gadu vecumu un kuriem ir 
derīga Latvijas pilsoņa pase.
Vēršam uzmanību uz to, ka pase 
ar atzīmi ’’Beztermiņa’’ ir derīga 
balsošanai vēlēšanās. Vēlēšanās ne -
būs iespējams nobalsot, uz  rā dot 
personas kodu apliecinošu izziņu.

Kopumā ASV ir izveidoti 15 
vēlēšanu iecirkņi. Info: http://
www.mfa.gov.lv/lv/usa/consul-
ar/saeimas-velesanas/iecirkni 

PAZIŅOJUMS: Laila Robiņa 
seriālā Homeland. 5. oktobrī 
raidstacija Showtime sāk seriāla 
Homeland 4.sezonu.

Sižetā – CIA darbs, gādājot par 
Amerikas aizsardzību un drošī bu. 
Aktrise Laila Robiņa tēlo Sa -
vienoto Valstu sūtni Pakistānā.

Pazīstamākie aktieŗi ir Klēra 
Deins (Clare Danes), Mandijs 
Patinkins (Mandy Patinkin) un 
Deimians Luis (Damian Lewis).

Homeland šogad tiek filmēta 
Keiptaunā, Dienvid-Āfrikā.

BOSTONA (MA)
St.John the Evangelist (9 Glen 

Rd, Wellesley, MA)
8. novembrī 19:30 Labyrinth 

kora koncerts. Profesionālais 
koris uzstāsies ar koncerta pro-
grammu Celestial Spaces: ko -
miskas dziesmas par debesīm, 
zvaigznēm un nakti. Diriģē Dr. 
Anita Kuprisa. Biļetes pie ieejas: 
$20 un $15.

Info: www.labyrinthchoir.org; 
labyrinthchoir@gmail.com; 508-
481-2453.

Hancock Church (1912 Mass 
Ave, Lexington, MA)

15. novembrī 19:30 Labyrinth 
koŗa koncerts. Profesionālais 
koris uzstāsies ar koncerta pro-
grammu Celestial Spaces: ko -
miskas dziesmas par debesīm, 
zvaigznēm un nakti. Diriģē Dr. 
Anita Kuprisa. Biļetes pie ieejas: 
$20 un $15.

Info: www.labyrinthchoir.org;  
labyrinthchoir@gmail.com; 508-
481-2453.

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 biedrība 

(531 N 7th Str, Philadelphia, PA 
19123), Info: www.Latviansociety.
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-
šana pie kafijas galda. Viesi ar -
vien laipni gaidīti!

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

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

Pļaujassvētku sarīkojums, kurā 
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 Šļubovska – 
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, bērniem līdz 
14 g. ieeja brīva. Info: Baiba 
Pinnis, tālr.: 917-270-4786, 
e-pasts: pinnis@banet.net 

SAGINAVA (MI)
Saginavas dr. (128 N Elm Str, 

Saginava).
12. oktobrī 15:00 Saginavas dr. 

dāmu komiteja rīko bazaru baz-
nīcas lejas telpās. Būs pusdie-
nas,dziesmas, kafijas galds, pēr-
kami visādi cepumi. Izloze! Visi 
laipni lūgti atbalstīt šo sarīko-
jumu! Dr.sekretāre Vija Arins, 
E-pasts: vijaarins@yahoo.com 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

4. oktobrī 7:00-20:00 12. Saei-
mas vēlēšanas.

12. oktobrī 12:00 (pēc dievk.) 
Pļaujassvētki. Programmā prof. 
Guntis Šmidchens stāstīs par 
viņa dziesmoto vasaru. Pusdie-
nas, loterija. Pusdienu cena pie -
augušiem $15, bērniem zem 12 
g. $10.

25.oktobrī 18:00 Baltijas stu-
diju atbalstgrupa rīko Mārtiņ-
vakaru, atzīmējot Baltijas ceļa 
25. gadadienu. Būs dziedāšana, 
dejošana un vakariņas. Dalības 
maksa $25, studentiem $15, 

bērniem zem 10 g. ieeja brīva.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

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

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 apvie-
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. 
oktobrī 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. oktobrī 
11:00- 12:00.

26. septembrī Nacionālā elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu 
padome (NEPLP) sadarbībā ar 
Ārlietu ministriju izsludināja 
konkursu par televīzijas sižetu 
un raidījumu veidošanu par 
diasporas tematiku 2014. gadā. 
Konkursa mērķis ir atbalstīt 
mītnes zemēs veidotu sižetu un 
raidījumu par diasporu saga-
tavošanu, lai padarītu tos pieeja-
mus diasporai, kā arī Latvijas 
sabiedrībai. Sižetiem un raidī-
jumiem jābūt pieejamiem Lat-
vijas sabiedriskajos, komer ciā-
lajos elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos, kā arī tīmeklī. Kon-
kursa financējums ir 22 766 eiro, 
kas jāizlieto vēl šogad.

Konkursā var piedalīties ko -
mersanti – elektroniskie plaš sa-
ziņas līdzekļi un producenti mīt-
nes zemēs, kuŗi ir vienojušies par 
sižetu, kā arī par raidījumu par 
diasporas tematiku raidī šanu 
Latvijas elektroniskajos plašsa zi-
ņas līdzekļos. Konkursa preten-
dentiem jāiesniedz sižetu raidī-
jumu satura koncepcija, infor-
mācija par sasniedzamo audito-
riju, informācija par pretendenta 
pieredzi un kompetenci, par 
tech nisko nodroši nā jumu, finan-
cējuma izlietojuma tāme, kā arī 
cita informācija.

Piedāvājumus konkursā var 

iesniegt līdz šā gada 17. oktob-
rim, pretendentu izvērtēšana 
notiks līdz 23. oktobrim.

Konkursa uzvarētājam būs jā -
nodrošina sižetu un raidīju  mu 
izvērtējums, ko veic neat karīgs 
eksperts, lai nodrošinātu sabied-
riskā pasūtinājuma iz  pil des 
kvali tāti.

“Šo konkursu rīkojam kopā ar 
Ārlietu ministriju. Šis ir pir mais 
ļoti pozitīvais precedents, kad 
konkurss par satura veidošanu 
elektroniskajos plašsaziņas lī -
dzekļos no kādas valsts insti  -
tūcijas tiek veidots, iesaistot 
NEPLP. Ceram, ka arī citas valsts 
institūcijas ar savām iniciā tīvām 
vērsīsies NEPLP, kas nodrošina 
profesionālu konkursu norisi 
elektroniskajiem plašsaziņas lī -
dzekļiem un pārliecinās par sat-
ura veidoša nas kvalitāti atbilstoši 
sabied riskā pasūtinājuma nosacī-
ju miem,” norāda NEPLP priekš-
sēdis Ainārs Dimants.

Konkursa nolikums atrodams 
NEPLP mājaslapā www.neplpa-
dome.lv sadaļā Komerciālās tele-
vīzijas, izsludinātie kon kursi.

Skatuviskais Rūdolfs Pinnis, ak   -
tieris Varis Piņķis – atsperīgs kus-
tībās, emociju un spara piesātināts 
mākslas entuziasts, savu māksli-
nieka sūtību aumaļām gribēdams 
piepildīt, īstenot, romantiķis, gan 
ne „bālais zēns”. Un sirdī Parīze, 
un tad nāk Elvīra, un tad Parīze 
ir divās sirdīs. Karīna Tatarinova 
Elvīras Pinnis lomā bija iejutīga, 
saviļņojoši šarmanta, sievišķīga, 
„parīziska”, skaistu balsi. Izrādes 
teksts – no Piņņu sarakstes vei-
doti monologi,  tikai pāris vietās 
vēstuļu divsaruna. Bija tā sākum-
posmā daudz romantikas (pēc pa -
saules ziņu pašreizējā nemitīgā 
skarbuma, ai, cik labi bija sas-
karties ar šo „maigo rožlapiņu” 
jūtu!), mīlestības elpošanas, ne -
trūka arī sastrēgumu, briesmu, 
un brīnišķīgi abi aktieŗi parādīja 
mākslinieku Piņņu lielo prieku, 
meitiņai piedzimstot. Jutīga vaib-
stu spēle un dabiski atraisītas 
ķermeņa kustības raksturoja abu 
aktieŗu tēlojumu. Viņiem saplūs-
tot ar tēloto, arī skatītājs izdzīvoja 
ne vairs savu, bet citu dzīvi. Maza 
piebilde: cilvēcīga siltuma pilnās 
izrādes beigās prasījās pēc spēcī-
gāka triepiena, mīļotajai Elvīrai 
aizejot uz visiem laikiem. Sirsnīgi 
jo sirsnīgi bija skatītāju aplausi 
izrādes beigās, un Priedaines 
saimnieku Grigalinoviču atvasīte 
Elizabete pasniedza ziedus abiem 
aktieŗiem un mūziķiem. 

Starpbrīdim sekoja mūzikālā daļa, 
Karīnas Tatarinovas dziedājumā 
Latvijā tautā iemīļotā daudzpusīgā 
skaņraža Imanta Kalniņa melo-
dis kās populārās mūzikas dzies-
mas: „Noausim kājas” (K. Skuje-
nieks), „Atbalss” (J. Helds), „Melnā 
aronija” (M. Čaklais), „Mans zirgs”, 

„Balāde par balto kuģi” (K. Skuje-
nieks), „Visskaistākās ogas” (I. Zie -
donis), „Blūzs” (M. Čaklais), „Stāsts 
par to” (A. Mielavs), „Balta roze” 
(autors nezināms), „Man vēl ir 
dzimtene” (O. Gūtmanis). Tika dzie-
 dātas arī klātesošā komponista 
Jēkaba Nīmaņa dziesmas: „Pieci 
slapji gadi” (I. Zandere) un trīs lat-
 viešu tautasdziesmas viņa dzirk-
stīgā apdarē: „Ai, zaļā līdaciņa”, 
„Aiz tā tālā dūņu purva” un „Ne -
viens putnis”. Tatarinovas daiļ-
skanīgā tembra vijīgā maigumā 
lokani plūstošajai balsij vietām 
pievienojās arī J. Nīmanis ar sa -
vējo un dažādiem instrumentiem 
(ģitaru, klavierēm, pūšaminstru-
mentiem) un Varis Piņķis, aiz  rau  -
tīgi dancinot pirkstus un plauk-
stas pa bundziņu virsmu. Kā jauks 
pārsteigums visiem tika šai pro-
grammas daļā iestarpinātā zīmētā 
asprātīgā īsfilmiņa „par Lupati-
ņiem”, kam J. Nīmaņa mūzika. 
Jāpiemin, ka dziedātāja pirms kat -
ras dziesmas par to arī kaut ko 
pastāstīja (vēlāk dzirdēja runā jam, 
ka dažus tas traucējis iejusties 
pašās dziesmās, savukārt citiem 
bijis pa prātam). 

Jau sarīkojuma „atvēršanā” bied -
rības priekšnieks J. Students līdzās 
turnejas dalībnieku apsveikuma 
vārdiem bija izteicis pateicību 
TILTAM par turnejas izkārtošanu 
un Amerikas Latviešu apvienībai 
par palīdzību tās īstenošanā, un 
nobeigumā viņš no sirds tenci nāja 
gan visus izrādē un koncertā ie -
saistītos, gan vēlreiz TILTU un ALA.

Kā allaž, viesmīlīgajā Priedainē 
arī šoreiz bija domāts par ap  mek-
lētāju labsajūtu. Ilze Sermoliņa 
bija gādājusi par interesantu un 
garšīgu uzkodu galduu (starp brīža 

magnets!), kafiju, cepumiem, dar-
bojās bāriņš Liepiņu Jāņa pārziņā, 
par naudas lietām rūpējās Māris 
Sermoliņš, Intai Sams piepalīdzot, 
kur vien vajadzīgs. Skatītāju bija 
mazliet pāri par pussimtu, savi 98% 
no tiem jau „zināmos gados”, kas, 
protams, nepārsteidza; gados jau-
nākiem maizes darbā un ģimenes 
pienākumos „iejūgtiem” darbdie-
nas vakars un paagrā sarīkojuma 
sākumstunda varēja būt par ne  pār-
 lecamu šķērsli. Jāatceras arī brau-
camo jūdžu skaits, lai Priedaini 
vispār sasniegtu. Lai rakstveidā 
parādītu itin visu sarīkojumā no -
 tikušo, noklusēts netiks arī šis: zālē 
jau tumsa, uz skatuves jau uznācis 
aktieris Varis Piņķis, viņš jau pa -
 saka savu pirmo teikumu, bet – 
zāles aizmugurē nebeidzas trokš-
ņošana, tā ieilgst, un tad nu šīs 
neērtā minūtes, aktierim pārtrau-
cot runājamo, apstādinot izrādi, 
pacietīgi gaidot, kamēr „tie” tur no -
mierināsies un sapratīs, kur at  ro-
das... Bet sarīkojums bija bagātīgs 
un interesants. Paldies devējiem!

***
Atzīmējams, ka Rūdolfa Piņņa 

sarakstē pieminētais viņa draugs, 
arī parīzietis, mākslinieks Rein-
holds Kalniņš vēlāk dzīvoja Ņu -
jorkā, tur viņš pēc Parīzes parau-
ga bija nodibinājis salonu „Zilais 
zirneklis”, kuŗā tad pag. gs. 50. ga -
dos pulcējās pēc Otrā pasaules 
kaŗa Amerikā ieceļojusi latviešu 
t. s. radošā inteliģence un jaunie 
mākslinieki. Kalniņš bija viņiem 
īpaši labvēlīgs, tika izkārtotas iz  -
stādes ar Voldemāra Avena, Ro -
landa Kaņepa, Sigurda Vīdzirk-
stes, Tālivalža Stubja, Jāņa Annusa, 
kā arī Sigismunda Vidberga dar-
biem.

Kultūras prieki Priedainē



LAIKS 2014. ga da 4. oktobris – 10. oktobris20

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZE PIEŠĶIR
ARTURA JULLAS STIPENDIJAS

Līdz $10,000. – kopsummā, kā finansiālu atbalstu centīgiem universitātes,
koledžas vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes,
bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas, kultūras un sabiedriskās vērtības.

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem studentiem. 
Pieprasītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts, kurā minēti sasniegumi,

aktivitātes un nākotnes ieceres.
Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku – piemēram, skolotāju vai mācītāju 

atsauksmes iesūtāmas līdz šā gada 1. novembrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim, 
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510, tel: 707-748-0138, fax: 707-748-0138,

e-pasts: gbergsf1@aol.com

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

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

PĒRK

PĀRDOD
Elektrotransportu cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem. 
Tālr.: 29835079

Pērku zemi, māju vai dzī-
vokli. Tālr.: 20151111

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

by Pēteris Aldiņš. Rīko The Baltic 
American Society of New England 
ar Latviskā mantojuma fonda 
atbalstu. Ieeja $25, bērniem līdz 
12 g. bez maksas. 26. oktobrī 
11:00 laju vadīts dievk.. 15:00 
Vitolda Vītola atceres pēcpus die-
na. Viesu māc. Kaspars Bērziņš.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja 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.detdrau dze.
org 5. oktobrī Pļaujas svētku dievk. 
ar dievg. 12. oktobrī dievk. 17. ok -
tobrī 11:00 Bībeles stunda. 19. ok -
tobrī dievk. ar dievg., sekos kre-

dītsa biedrības atklātā valdes sēde. 
26. oktobrī dievk., ja atradīs at -
vie totāju dr.mācītājai, kurai jāpie -
dalās 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 bazars 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 Zigrida Kručkova, 
tālr.: 617-323-0615. 5. oktobrī 11:00 
Pļaujassvētku dievk. ar dievg..

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in  for-
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. 

Trimdas dr.: (58 Irving Str, 
Brookline MA 02445). Visi dievk. 
notiek 11:00, dievg. katrā dievk. 
4. oktobrī 14:00 Vispasaules dzīv-
nieku dienas dievk. kopā ar BLS. 
Visi ir laipni aicināti ņemt līdzi 
savus mājdzīvniekus, kam dos 
svētību. 5. oktobrī 11:00 Pļaujas 
svētku dievk., sekos Dāmu komi-
tejas sarūpētas siltās pusdienas 
ar loteriju. 8. oktobrī 12:00 dr.
namā Bībeles stunda. Azaids 
groziņu veidā. 12. oktobrī dievk. 
nenotiks. 19. oktobrī 11:00 dievk.. 
13:00 Trimdas dr. zālē Pēteŗa 
Aldiņa jubilejas koncerts ar viņa 
komponētiem skaņdarbiem Music 

(Turpināts no 19. lpp.)

(Turpināts 21. lpp.)

Fonda “Sibirijas bērni” tulkotā 
un izdotā grāmata “The Children 
of Siberia” angļu valodā, divos sē  -
jumos apbalvota ar Latvijas Grā-
matizdevēju asociācijas grāmatu 
mākslas konkursa “Zelta ābele 
2012” balvu kā skaistākā grāma -
ta. Skaistākā un arī smagākā grā-
mata, bet drīz vien tā varētu kļūt 
par bibliografisku retumu. Grā-
mata ir nozīmīga tāpēc, ka tā ir 
mūsu tautas atmiņa nākamajām 
paaudzēm. 

Aicinām pasteigties ar grāma -
tas iegādi. Ja jūsu pēcnācēji to ne -
lasīs, tad dāviniet savām universi-
tātēm un bibliotēkām. 

Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus lat-
 viešu un angļu valodā. Grāmatas 
varam nosūtīt pa pastu.

Pirmais sējums ar piegādi ASV 
70 USD vai 37 LVL

Otrais sējums ar piegādi ASV 
80 USD vai 43 LVL

Abi sējumi ar piegādi ASV 150 
USD vai 80 LVL

Tālr. +(371) 26598498 vai 
e-pasts: sibirijasberni@gmail.com

Čekus sūtīt A.Jerumanim, 
1600 El. Rito Ave, Glendale, CA 
91208, USA, Tel.- 818-247-8390

Fonds “Sibirijas bērni”
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Elmārs Dambergs
1924. gada 29. septembrī Aizputē – 2014. gada 11. septembrī

Parry Sound, Ontario, Kanadā
Tikai vairāk nekā divas ne -

dēļas pirms savas 90. dzimšanas 
dienas mūžībā aizgājis karika-
tūrists, akvarelists Elmārs Dam-
bergs. Kanadas latvieši un tau-
tieši citās zemēs viņu vislabāk 
pazina kā Dadzi, kuŗa karika-
tūras ilgāk nekā 50 gadus ba -
gātinājušas vai ik laikraksta 
Latvija Amerikā numuru. Laiku 
pa laikam tās publicēja arī 
Amerikas Laiks.

Elmārs Dambergs piedzima 
septiņu bērnu ģimenē Aizputē. 
Tēvs gan vēlējies, lai dēls kļūtu 
mācītājs, taču zēnu interesēja 
vienīgi māksla. Viņš zīmēja 
visu, 17 gadu vecumā pat uz -
zīmēja pirmo pašportretu. El -
mārs vēlējās mācīties Latvijas 
Mākslas akadēmijā, taču kaŗš 
sapņiem pārvilka strīpu. Lai kā 
klājās, krāsas un zīmulis viņam 
vienmēr bija pie rokas, pat Cē -
degemas gūstekņu nometnē, 
kur viņš uzzīmēja pirmo kari-
katūru un pirmo reizi piedalījās 
izstādē. Pārcēlies uz dzīvi An -

glijā, Elmārs iestājās Boltonas 
mākslas skolā un pēc tam 
Londonas Mākslas kolledžā, 
kur 1951. gadā saņēma preses 
mākslinieka diplomu. Šajā pašā 
gadā Elmāra Damberga karika-
tūras parādījās gan latviešu 
Londonas Avīzē, gan angļu laik-
rakstā Bolton Evening News. Tās 
iepatikās izdevējam Kanadā, un 
viņš uzaicināja mākslinieku 
pārcelties uz šo tālo zemi.

Kanadā Elmārs Dambergs 
ieradās 1952. gadā. Strādādams 
visādus darbus Toronto, viņš 
atkal mācījās – šoreiz Ontario 
Mākslas kolledžā (1958-1960), 
vēlāk Lavrentian universitātē, 
kur papildinājās mākslas vēs-
turē (1976). 

Elmārs Dambergs dzīvoja 
mākslā – rakstīja esejas, glez-
noja, zīmēja. Viņš bija Kanadas 
latviešu mākslinieku vienības 
„Latvis” biedrs, piedalījās tās 
izstādēs gan ar eļļas gleznām un  
akvareļiem, gan ar karikatūrām. 
Viņš iestājās arī Kanadas Ak -

varelistu biedrībā (The Canadian 
Society of Painters in Water 
Colours), kas 2011. gadā latviešu 
mākslinieku ievēlēja par bied-
rības mūža biedru, izceļot viņu 
par vienu no redzamākajiem 
Kanadas gleznotājiem. Elmāra 
Damberga gleznas atrodamas 
daudzās Kanadas mākslas ga -
lerijās, arī Karalienes kollekcijā 
(Queens collection), Nacionālajā 
archīvā Otavā un citur. 1982. ga -
dā viņš saņēma Kanadas 125. 
gadadienas piemiņas medaļu.

Tomēr vislielākie nopelni El -
māram Dambergam ir karika-
tūras jomā. Viņa asais zīmulis 
nesaudzēja nevienu – ne polīti-
ķus, ne sabiedriskos darbi nie-
kus, viņš  ironizēja pat par sevi 
un savu suni. Savā satirā viņš 
atklāja cilvēku vājības un neti-
kumus. 1972. gadā pārcelies uz 
Parry Sound, Elmārs Dambergs  
ātri  iekļāvās šīs pilsētas mākslas 
dzīvē, gan aktīvi darbodamies 
kritikā, gan – vēl jo vairāk – 
savos zīmējumos rādīdams 

vietējo sabiedrību greizā spo-
gulī. Elmārs Dambergs, ko 
vietējie ļaudis pazina kā Elmer 
Dambergs, kļuva populārs ar 
saviem satiriskajiem zīmēju-
miem, ne vienu reizi vien iz -
pelnīdamies uzslavas un godal-
gas, – vairākkārt atzīts par la -
bāko visā Ziemeļontario. Lielā-
kais nedēļas izdevums North 
Star publicēja viņa karikatūras 
redaktora slejā, to vien ir aptu-
veni divi tūkstoši. Karikatūras 
ir sakopotas divās grāmatās 
angļu valodā un vienā latviski – 
„Ar smaidu pa trimdas taku...” 
(1998). Tās pazīstamas arī  pa -
saulē – Elmāra Damberga darbi 
ir publicēti izdevumā Interna-
tional Cartoon Exhibition in 
Athens. Par ieguldījumu šajā 
mākslas nozarē PBLA Kultūras 
fonds 2000. gadā piešķīra māk-
sliniekam goda balvu.

Elmārs Dambergs zīmēja līdz 
pēdējam brīdim, kamēr vien 
elpoja un kamēr cēlās viņa roka. 
„..vakar mēs pastā vēl saņēmām 

viņa pēdējo sūtījumu,” vēstulē 
par mākslinieka  aiziešanu rak-
sta Latvijas Amerikā redaktore 
Vita Gaiķe.

Viņš bija atsaucīgs un atklāts 
cilvēks, par to pārliecinājos 
mūsu sarakstē. 

Reiz Elmārs Dambergs vēstulē 
atzinās:

„Daudz no tā, kas esam, 
kļūstam, ir atkarīgs no mūsu 
vecākiem. Manējie abi sarunājās 
ir vāciski, ir krieviski. Drillēja 
mani visādus pantiņus skaitīt, 
spēlēt instrumentus, dziedāt... 
Mani bieži ir aizkustinājuši 
Latvijas dzejdaŗi.”

Un tad citēja Veroniku Strē-
lerti:
Mums visiem vienas sāpes un cerības,
Kad es jums manas sūdzu,
Jūs dzirdat savējās.

Bet, kad Parry Sound  avīzes 
redaktors brīnījies, „kur esmu 
mācījies tik izcilu, kultivētu val-
odu”, Elmārs Dambergs klusībā 
sacījis: „Jā, vecīt, no grā ma-
tām...”

• 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. 5. oktobrī 
dievk. ar Sv.vakarēdienu. Pļau-
jassvētki-bazars-pusdienas. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis.

• 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 Pļau-
jassvētku dievk. ar dievg., sekos 
sarīkojums. 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.mn -
drau dze.org 5. oktobrī 10:00 
Pļau jassvētku dievk., sekos mie-
lasts un projekta „Priecīgas 
pēdas” prezentācija.

• Montrealas latv. Trīsvienības 

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

• 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.: 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

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

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

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

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

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

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

5. oktobrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk. ar dievg., māc. 
Saliņš. Sekos Pļaujassvētku sarī-
kojums. 13:30 Parsippany St. 
Andrew bazn. dievk. ar dievg., 
māc. Saivars. 12. oktobrī 12:00 
Kapusvētki Katskiļos (414 Bloo-
mer Rd, Tannersville NY), prāv. 
Sniedze. 18.oktobrī 14:00 Man-
ha tenā dievk., māc. Saliņš. 19.
oktobrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 

Sekos Rudens sarīkojums. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
13:30 Parsippany St. Andrew 
bazn. dievk. ar dievg., diakons 
Kaņeps. Sekos siltas pusdienas. 
26.oktobrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Roches ter NY). 18. oktobrī 14:00 
Pļaujassvētku dievk., sekos sarī-
kojums. 2. novembrī 14:00 dievk. 
ar diakones Lindas Sniedzes Tag-
gart amata 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. Oļģerts 
Sniedze un diakone Linda Snie-
dze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 19. oktobrī 13:00 dievk., 
kafijas galds. 16. novembrī 13:00 
Mirušo piemiņas dievk. ar dievg., 
kafijas galds. 21. decembrī 13:00 
Ziemassvētku dievk. ar dievg., 
kafijas galds. 

• 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. 
Visi dievk. notiek sestdienās 
12:00. 11. oktobrī Pļaujassvētku 
dievk. ar dievg., kafijas galds. 22. 
novembrī Latvijas Valsts dibi nā-
šanas atceres dievk.. Svētku pro-
gramma sarīkojumu telpās, pus-
dienas. 20. decembrī Ziemsvētku 
dievk., kafijas galds.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. 5. ok -
tobrī dievk., māc. Gija Galiņa. 
12. oktobrī Pļaujassvētku dievk. 
ar dievg., sekos svētku mielasts 
nama zālē. Programma. 19. ok -
tobrī 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: cil-
nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.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. ok -
tobrī 11:00 dr. valdes sēde. 5. ok -
tobrī  Pļaujassvētku svētbrīdis ar 
pašu nestām brokastīm. Visi mīļi 
gaidīti! 12. oktobrī  Bībeles stun-
da. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001.

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

yahoo.com.
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 

dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., vasaras 
mēnešos dievk. 10:00. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 4. oktobrī 
XII Saeimas vēlēšanas. 5. oktobrī  
Pļaujas svētku dievk. ar Sv. va -
karēdienu. Seko OKTOBERFEST! 
No rīta- tikšanās ar RTU rektoru 
Dr. Leonīdu Ribicki. 19. oktobrī 
jauniešiem pirmā iesvētes mācī-
bas klase. 24.-26. oktobrī LELBA 
XIV sinode Milvokos. 26. ok  tob rī 
15:00 operdziedātājas Ingas Šub-
ļovskas koncerts. Prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-
251-4151, e-pasts: dcdraudze@
verizon.net. Info: www.dcdrau-
dze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut.Church 96 Oak 
Str, Willimantic, CT). Māc. Dr.
Jānis Keggi, dr.pr. Vija Bachmuts, 
tālr.: 860-644-3268. 11. oktobrī 
(sestdienā) 11:00 Pļaujassvētku 
dievk., sekos kafijas galds.

• 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 baznī-

ca (301 Burlingame Ave).
Saratoga (12635 Indio Ct, Sa -

ratoga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church 

of the Cross (4465 H Str, Sacra-
mento).

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

MĀRIS BRANCIS
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"Jandāls", kad mēs bijām jauni

Pēc divkārtējas smadzeņu triekas
Dieva mierā aizgājusi

mūsu mīļā sieviņa un mammīte

VALDA GRĪSLĪTE,
dzimusi SORENA

Dzimusi 1933. gada 22. februārī Burtnieku pagastā,
mirusi 2014. gada 2. septembrī Indianapolē, Indianā,

pārpelnota 2014. gada 8. septembrī Indianapolē, Indianā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 

Fil.! ELITA GOBIŅA, 32.c.
* 1932. gada 13. jūnijā Valmierā, Latvijā,

† 2014. gada 1. jūlijā Flushing, NY, Amerikā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

Fil.! ILZE ANITA ZUTIS, 64. c.
* 1951. gada 6. augustā Brooklyn, NY, Amerikā,

† 2014. gada 1. augustā Rūjienā, Latvijā

Dziļās sērās
VĪRS GUNDĀRS GRĪSLĪTIS UN 

MEITA BIRUTA DZINTRA GRĪSLĪTE

Pateicībā un draudzībā viņu paturēs
Korporācijas DZINTRA Ņujorkas kopa

Draudzībā un mīļā atmiņā viņu paturēs 
Korporācijas DZINTRA Ņujorkas kopa

Kā jau labi zinām, gandrīz 
vai katrs latviešu bērns, kas 
dzimis ārpus Latvijas latviskā 
ģimenē 20. gadsimtā, būs kād-
reiz sūdzējies vecākiem: “Kā -
pēc tad man jāiet uz latviešu 
skolu?” Bet laimīgā kārtā daudz, 
daudz retāk skanēja jautājums: 
“Kāpēc man jāiet uz tautas-
dejām?”  Jo tautasdejas pievil-
ka un saistīja jauniešus. It īpaši 
spilgts piemērs trimdas gados 
bija Sv. Katrīnas tautasdeju 
kopa „Jandāls”.

Sestdien, 23. augustā,  Pleas-
antview bērunamā Fonthillā 
ģimene un draugu pulks at -
vadījās no mūžībā aizgājušā  

Mūžībā aizgājis Sv. Katrīnas tautasdeju kopas “Jandāls” 
vadītājs Hermanis Šternbergs

dzēja uztīt uz pareizā numura, 
lai atskaņotu pareizo mūziku. 
Līdz ar dejām skolēniem bija 
jāmācās arī soļošana, kas 
dažkārt beidzās ar skolēnu 
veidotām piramidām. Tas va -
rētu likties gluži drakoniski, 
bet patiesībā Šternberga kun-
gam bija tik silta sirds, ka 
skolēni to visu uzņēma bez 
īpašām sūdzībām. Toties tau-
tasdejas dejoja ar patiesu 
prieku. Mazā Sv. Katrīnas lat-
viešu skolas tautasdeju kopa 
lepojās ar to, ka 1965. gada 
Kanadas Dziesmu svētkos va -
rēja uzstāties ar atsevišķu deju 
“Sešdancis” tautasdeju lieluz-
vedumā Toronto. 1970. gadā 
bija grupiņa jauniešu, kuŗi jau 
bija beiguši latviešu pamat-
skolu, bet Sv. Katrīnās nebija 
latviešu ģimnazijas.  Hermaņa 
Šternberga vadībā 17. no  vem-
brī tika nolemts dibināt  jau-
niešu tautasdeju kopu “Jan-
dāls”. Par kopas krustmāti 
aicināja Sv. Katrīnas Daugavas 
Vanadžu kopu, bet par 
krusttēvu Vili Ādleri, kas bija 
bieži braucis ciemos palīdzēt 
visus iedresēt un apmācīt 
jaunās dejās. Bērnu grupu no -
dēvēja par “Jandāliņu”.  

Nu tautasdeju kopai sākās 
īstie ziedu laiki. Hermaņa 
Šternberga vadības pamats 
bija labsirdība, un sajūsma un 

rījumu un prieku, iepazīstoties 
ar igauņu, lietuviešu, ukraiņu 
un citu tautību jauniešiem.  
Sv. Katrīnas ieguva reputāciju 
Folk Arts Capital of Canada.  

Tautasdeju kopa aktīvi dar-
bojās līdz 1984. gadam, kamēr 
Sv. Katrīnās vēl bija latviešu 
bērni un jaunieši. 

Hermanis ne tikai vadīja 
„Jandālu”, viņš bija arī  aktīvs 
Daugavas Vanagu biedrs ar 
zelta nozīmes apbalvojumu. 
Viņš dziedāja Viestura vīru 
korī un jutās gandarīts, pie -
daloties pirmajos Dziesmu 

svētkos atjaunotajā Latvijas 
valstī. Brīvā laikā Hermanis 
labprāt makšķerēja un bija 
viens no Sv. Katrīnas Med nie -
ku un Makšķernieku kluba 
dibinātājiem. Pensijas dienās 
viņš ziemas pavadīja Kalifor-
nijā pie meitu ģimenēm, kur 
līdz 88 gadu vecumam vēl 
rēgulāri peldēja peldbaseinā.  
Pēdējos divus mūža gadus 
Hermanis  aizvadīja Kristus 
Dārzā.  

Šā gada februārī Hermanis 
Kristus Dārzā ģimenes un 
draugu lokā nosvinēja 90. 

dzimšanas dienu. Starp apsvei-
cējiem bija arī bijušie „Jandāla” 
dejotāji, kuŗi tagad jau paši 
tuvojas pensijas gadiem. Vai -
rāk nekā jebkad viņi apzinās  
milzīgo laimi, kas viņiem bija 
lemta, kad Hermanis nodevās 
savam sirdsdarbam, veidojot 
un vadot „Jandālu”.

Par Hermani sēro sieva 
Anda, meitas Dr. Rūta Štern-
berga un Sarmīte Mossop ar 
ģimenēm, kā arī plašais drau-
gu pulks un bijušie „Jandāla” 
dalībnieki.

tautasdeju kopas „Jandāls” 
vadītāja Hermaņa Šternberga.  
Hermaņa mīlestība pret jau-
niešiem un tautasdejām atstā-
jusi savas pēdas daudzos jau-
niešos, kuŗiem ļoti patika 
dejot „Jandālā” .

Hermanis Šternbergs dzimis 
1924. gadā Kazdangā, Kur ze-
mē. Divdesmit gadu vecumā 
viņam bija lemts atstāt dzimte-
ni, kur palika vecāki, brāļi, 
māsa un draugi. Otrā pasaules 
kaŗa veterāns nonāca gūstā un 
brīvībā tika pēc diviem g  a -
diem. Pēc kaŗa viņš no Vācijas 
pārcēlās uz Skotiju, vēlāk uz 
Angliju un beidzot nokļuva 
Kanadā, kur apmetās uz dzīvi 
Sv. Katrīnās kopā ar sievu 
Andu un divus gadus veco 
meitiņu Rūtu. Drīz piedzima 
arī meita Sarmīte.  

Jau pag. gs. 60. gadu  sākumā 
Hermanis sāka mācīt tautas-
dejas vietējā latviešu skoliņā 
Sv. Katrīnās.  Atmiņā palikušas 
lielās mūzikas lentes, ko va  ja-

labs gars bija noteicošais „Jan-
dāla” mēģinājumos un uz -
stāšanās reizēs. Visi bija gai-
dīti. Puišiem pasūtināja zā -
bakus ar zvārguļiem. Kaimiņu 
pilsētu jaunieši uzzināja par 
„Jandālu”, un drīz  vien vesels 
pulciņš katru nedēļu mēroja 
ceļu no Hamiltonas, lai pie -
dalītos „Jandālā”. Bet divi brāļi 
šķērsoja robežu no Niagaras 
pilsētas Ņujorkā. Pēc kāda 
laika „Jan dālā” iestājās vairāki 
lat viešu jauniešu nelatviešu 
draugi.

Sv. Katrīnās 1970. gadā arī 
sākās Folk Arts Festival. Da -
žādas tautības savos namos 
rīkoja saviesīgus vakarus, kur 
rādīja savas dejas un dziesmas 
un cienāja ar saviem rakstu-
rīgiem ēdieniem. Festivāla 
kulminācija bija parāde un 
lieluzvedums vietējā arēnā.  
Hermanis Šternbergs pieda-
lījās festivāla organizēšanā. 
„Jandāls” piedalījās katru ga -
du, un jaunieši izjuta ganda-

Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava labā sirds

...Un jauks bij’ ceļš,
Ko visi kopā gājām.
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām...

(Nikolajs Kalniņš)
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Iemidzis mūža miegā mūsu mīļais papa

VILIS MIĶELSONS
Dzimis 1918. gada 1. februārī Mārcienā,
miris 2014. gada 16. septembrī Čikāgā

No mums šķīrusies

VIJA LEJNIEKS KĀRKLIŅA
Dzimusi 1929. gada 16. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2014. gada 10. septembrī Merilandē

Vīrs, Tēvs, Vectēvs un Vecvectēvs

ARVĪDS TIMERMANIS
Dzimis 1927. gada 4. septembrī Ieriķos,

miris 2014. gada 17. jūlijā Kolorado Springā

Mūžībā aizgājuši
ARVĪDS TIMERMANIS

Dzimis 1927. gada 4. septembrī Ieriķos,
miris 2014. gada 17. jūlijā Co Spring

ELVĪRA PENCIS
Dzimusi 1914. gada 26. decembrī Rīgā,
mirusi 2014. gada 22. jūlijā Co Springs

REINIS UPSONS
Dzimis 1922. gada 26. septembrī Smiltenē,
miris 2014. gada 8. septembrī Co Springs

Viņu mīļi piemiņā paturēs
BĒRNI UN MAZBĒRNI

Viņu mīļās atmiņās paturēs
R. UN G. BEĶERIS, R. UN S. KROLLS, N. PLATO, S. ŠVALBE

A. TĒRAUDS, Z. UN E. TUMS, I. VOGELS

Par viņu sēro
SIEVA ĀRIJA

MEITAS MĀRA AR JOE, VITA AR DAN
MAZMEITA ANNA AR CHRIS, MAZDĒLI BEN AR KIM, KĀRLIS UN DRUVIS

MAZMAZBĒRNI LINDSAY, AIDAN, BLAKE
ASPEN UN ADDY UN ZNOTS DEAN

PAR VIŅIEM SĒRO KOLORĀDO SPRINGAS EV. LUT. DRAUDZE

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VIJA KĀRKLIŅA
1929-2014

Mūžībā aizgājusi mūsu 77. coetus filistre

ILZE ROZENBERGA
Dzimusi 1932. gada 12. augustā,
mirusi 2014. gada 23. septembrī

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

ARTURS CĪRULIS
Dzimis 1920. gada 18. novembrī Palsmanes pagastā, Latvijā,

miris 2014. gada 25. septembrī Three Rivers, ASV

Draudzībā viņu piemin konfukši
ANNA ČAKSTE-ROLLINS

INESE LEIMANE UN INGRĪDA MUIŽNIECE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

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)

Nav kādas balss un soļu blakus,
Un rudens vējš top divkārt kluss...

Sit tibi terra levis

FOTO: R. Oliņš

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu Tēvs
Uz tālo mūžības salu.

Paskaties, kā gaŗām aiziet dzive,
Kā gaŗām aizslīd tas, kas bija skaists.
Paskaties un nesaki nevienam,
Kā sāp, kad projām aiziet draugs.

Debesīs viņu sagaidīja
Dvīņu meita Rita († 2013.g.)
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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

Lija Laizāne

Gatis Čakšs

Piedalās 
vēsturiskajā 246 km 

skrējienā no 
Atēnām līdz Spartai

26. septembrī Grieķijas galvas-
pilsētā Atēnās pie Akropoles tika 
dots starts vēsturiskajam 246 km 
ultramaratonam uz Spartu, ko  
pirms 2500 gadiem veica Feidi-
pīds. Šajā ultramaratonā pie da-
lījās arī seši Latvijas pārstāvji.

Latviju Spartatlonā pārstāvēja Marta Zumberga, Jānis Actiņš, 
Valdis Ņilovs, Laimonis Skadiņš, Pēteris Cābulis un Matīss 
Vecvagaris

246 km skrējiens Atēnas – 
Sparta notiek kopš 1983. gada, 
kad tā organizātori nolēma sa -
rīkot sacensības distancē, ko 490. 
gadā pirms mūsu ēras veica grie-
ķis Feidipīds, lai dotos pēc palī-
dzības pirms kaŗa ar persiešiem. 
Mūsdienās skrējējiem pietiek 
sevi pārbaudīt vien turpceļā, ie -
kļaujoties skrējienam atvēlētajā  
laikā – 36 stundās, kuŗās distance 
veikta senā vēsturē. Tikai divi 
Latvijas skrējēji pieveikuši šo 
ultramaratonu. 1995. gadā Alek-
sandrs Orlovs finišēja pēc 34 
stundām un 2 minūtēm. Anatolijs 
Zibikovs Spartatlonu pieveicis 
divreiz – 1996. gadā (32. 47.) un 
1997. gadā (33. 50).

Spartatlona starts tika dots 
piektdien, 26. septembrī, pulk-
sten 7. Ceļā no Atēnām uz Spartu 
devās 375 skrējēji, kopējais dis-
tances garums – 246 km.   

No Latvijas pārstāvjiem finišēja 
Matīss Vecvagaris, Valdis Ņilovs, 
Jānis Actiņš un Laimonis Ska-
diņš. 

Beļģijā sveic 
Latvijas sportistus

19. septembrī Latvijas vēstniece 
Beļģijā Lelde Līce-Līcīte  tikās ar 
Latvijas komandu, kas no 13. līdz 
19. septembrim Antverpenē pie-
dalījās Speciālajās Vasaras olim-
pis kajās spēlēs. Latvijas sportistu 
dalība šajās spēlēs bija īpaši 
veiksmīga, kopumā iegūstot 51 
medaļu. 

Latviju pārstāvēja 24 sportisti, 
kuŗi startēja peldēšanā, galda te -
nisā, futbolā un vairākās vieglat-
lētikas disciplīnās.

L. Līce-Līcīte, uzrunājot spor-
tistus, uzsvēra, ka Beļģijā Spe  ciā-
lajām olimpiskajām spēlēm ir 
pievērsta liela sabiedrības uz  ma-
nība un Latvijas sportisti ar sa -
viem panākumiem ir veicinājuši 
valsts pazīstamību. Vēstniece 
pauda cerību, ka sportistu panā-
kumi tiks pamanīti un novērtēti 
arī Latvijā. Sportisti dalījās spēļu 
laikā gūtajos iespaidos, uzsveŗot, 
ka šis notikums viņiem paliks 
atmiņā uz mūžu.

Basketbols
Eirolīgas basketbola kvalifi-

kācijas turnīrā neveiksmīgi star-
tēja VEF Rīga  vienība. Mūsu bas -
ketbolisti Beļģijā ar rezultātu  
53:82 zaudēja Francijas vicečem-
pioniem Strasbourg un bija spies-
ti izstāties sacensību pirmajā 
kārtā. 

***
Latvijas spēcīgākie basketbola 

klubi Ventspils un VEF Rīga no -
skaidrojuši pretiniekus Eiropas 
kausa izcīņā. Valsts vicečempioni 
VEF Rīga D grupā spēlēs ar Mas-
kavas apgabala Himki, Sanktpē-
terburgas Zeņit, Turcijas koman-
du Stambulas Bešiktaš, Ļubļanas 
Union Olimpija no Slovēnijas un 
Ungārijas vienību Solnokas Olaj 
KK. Latvijas čempioni Ventspils 
F apakšgrupā sacentīsies ar Krie-
vijas komandu Krasnodaras Lo -
komotiv-Kubaņ, Karšijakas Pinar 
klubu no Turcijas, Podgoricas 
Budučnost Voli vienību no Meln-
kalnes, Polijas komandu Zelona 
Guras Stelmet un Saloniku PAOK 
no Grieķijas. 

Teniss
Latvijas vadošais tenisists Er -

nests Gulbis Malaizijas galvas-
pilsētas Kualalumpuras turnīrā 
ar 6:3, 6:7(3), 6:1 uzvarēja vācieti 
Filipu Petšneru, viņa tautieti 
Bendžaminu Bekeru – 6:3, 7:5 
un tika līdz pusfinālam, kur viņa 
pretinieks bija francūzis Žiljēns 
Beneto. Šo tenisistu Gulbis līdz-
šinējās sacensībās nekad nebija 
uzvarējis. Neveicās arī šoreiz – 
zaudējums ar 4:6 un 4:6.

Plūdmales volejbols
Pēc Starptautiskās volejbola 

federācijas (FIVB) informācijas, 
Latvijas plūdmales volejbolisti 
Aleksandrs Samoilovs/Jānis 
Šmēdiņš jaunākajā publicētajā 
sezonas pasaules rangā sagla-

bājuši līdeŗpoziciju. Viņi ar 6020 
punktiem ir pirmie sarakstā. Tā -
lākajā vietās ir amerikāņi Šons 
Rozentāls/Fils Dalhauzers – 5440 
un Alisons Keruti/Bruno Oskars 
Šmits no Brazilijas – 4970 p. 
Mārtiņš Pļaviņš/Aleksandrs So -
lo vejs ir 22., (2702), Ruslans 
Sorokins/Edvarts Buivids – 51. 
(1412), Haralds Regža/Armands 
Āboliņš – 68. (1092), Richards Fin-
sters/Edgars Točs – 130. (516) vietā.

***
Latvijas spēcīgākais plūdmales 

volejbola duets Aleksandrs Sa -
moilovs/Jānis Šmēdiņš Brazīlijā 
piedalījās sezonas pēdējā Grand 
Slam posma turnīrā. Sākumā 
viņi ar 0:2 (19:21, 16:21) zaudēja 
brazīliešiem Karvaljaešam/Fran-
čioni, pēc tam ar 2:0 uzvarēja 
amerikāņus Montgomeriju/ Sli-
ku, ar 2:1 – Dopleru / Horstu no 
Austrijas, astotdaļfinālā ar 2:0 – 
mājiniekus Čeruti/ Šmitu, kuŗi 
bija izlikti ar pirmo numuru. 
Ceturtdaļfinālā Samoilovs/Šmē-
diņš sīkstā sacensībā ar 1:2 (18:21, 
22:20, 13:15) zaudēja Polijas spor-
tistiem Losjakam/Kantoram. Līdz 
ar to Latvijas plūdmales volej-
bolisti ierindojās piektajā vietā.

Hokejs
Ziemeļamerikas Nacionālās ho -

keja līgas (NHL) klubu treniņu 
nometnēs šoruden uzaicināti seši 
Latvijas hokejisti – Zemgus Gir-
gensons (Bufalo Sabres), Kristers 
Gudļevskis (Tampabejas Lightn-
ing), Ronalds Ķēniņš (Vanku-
veras Canucks), Ralfs Freibergs 
(Vinipegas Jets), Edgars Kulda 
(Arizonas Coyotes) un Ņikita 
Jevpalovs (Filadelfijas Flyers).
Visdrošākās izredzes spēlēt NHL 
ir Girgensonam, kuŗš Bufalo ko -
mandā debitēja pirms gada un 
tajā aizvadīja visu iepriekšējo 
sezonu. Šajā vienībā pirmo piere-
  dzi NHL guva arī Gudļevskis. 

Riteņbraukšana
Pasaules meistarsacīkstēs ri -

teņbraukšanā Latvijas pārstāvis 
Gatis Smukulis indiduālajā brau-
cienā ierindojās 47. vietā. 47,1 
kilometrus gaŗajā distancē viņa 
rezultāts 1.36:35, bija par čet-
rām minūtēm un 10,83 sekundēm 
sliktāks laiks nekā uzvarētājam – 
Lielbritanijas izlases riteņbrau cē-
jam Bredlijam Viginsam. Otrs 
Latvijas riteņbraucējs Aleksejs 
Saramotins, no Smukuļa atpa-
lie kot par nepilnām 23 sekun-
dēm, izcīnīja 50. vietu. 

Dāmu konkurencē Lija Lai-
zāne individuālajā distancē ar 
atsevišķu startu izcīnīja  26. vietu 
un Pasaules meistarsacīkstēs bija 
veiksmīgākā Latvijas riteņbrau-
cēja. Otra Latvijas sportiste Dana 
Rožlapa ieguva 35. vietu 47 
dalībnieču konkurencē. 

Grupas braucienā nevienam 
no trim Latvijas riteņbraucējiem 
neizdevās tikt līdz finišam. Alek-
sejs Saramotins un Gatis Smu ku-
lis izstājās pēc 11 no 14 apļiem, 

Toms Skujiņš cīņu pārtrauca 13. 
aplī. Finišēja 95 no 204 startē-
jušajiem dalībniekiem.

***
Parariteņbraucējs Oskars Gai-

lišs veiksmīgi beidzis Eiropas 
kausa izcīņas sezonu, sacensībās 
Prāgā, Čechijā, izcīnot trešo  vietu 
12,6 km individuālajā  distancē. 
Kalnainā un techniski sarežģītā 
trasē Oskars sasniedza rezultātu 
21:19. Divu dienu kopvērtējumā 
Gailišs ierindojās otrajā vietā. 
Iepriekš ziņojām, ka Gailišs iz  cī-
nījis zelta medaļu grupas brau-
cienā. 

Vieglatlētika
Latvijas jaunais šķēpmetējs 

Gatis Čakšs Ventspilī sasniedza 
jaunu personisko rekordu, līdz-
tekus tam kļūstot arī par pasaules 
junioru sezonas vicelīderi. Tradi-
cionālajās olimpiskā čempiona 
Daiņa Kūlas kausu izcīņas sa  cen-
sībās Gatis aizmeta šķēpu 77,26 
metrus. 

Šis sasniegums tikai par diviem 
centimetriem atpaliek no šīs se -
zonas pasaules junioru līdeŗa 
islandieša Sindrija Gudmund-
sona rezultāta. Jūlija beigās Čakšs 
kļuva pasaules junioru čempionu, 
sasniedzot rezultātu 74,04 m. Tas 
tobrīd viņam bija jauns perso-
niskais rekords.

Nāciju kausa izcīņā 
12. vieta

Ķeguma trasē „Zelta zirgs” pir mo 
reizi Latvijas motosporta vēsturē  
notika sacensības – Nāciju kausa 
izcīņa, kuŗas mēdz dēvēt par 
motosporta olimpiadu. Vienīgā 
reize, kad kāds Latvijas pārstāvis 
uzvarēja Nāciju motokrosa sacen-
sībās, bija tālajā 1968. gadā, kad 
Kišiņevā lielvalsts izlases sastāvā 
triumfēja arī Arnis Angers. Pēc 
neatkarības atgūšanas Latvijai la -
bākais rezultāts bija 11. vieta 
salīdzinoši mazā konkurencē 
1992. gadā, bet pirms diviem 
gadiem tika izcīnīta 14. vieta. 
Pagājušajā gadā Augusts Justs, 
Dāvis Ivanovs un Matīss Karro 
sarūpēja Latvijai 16. vietu. 

uzvarēja Francijas motokrosisti.
Veiksmīgākais Latvijai galve-

najā A finālā bija pēdējais, trešais 
brauciens, kur MXGP un Open 
klasēs attiecīgi Karro ieguva 13. 
un Justs – 22. vietu. Jonass abu 
braucienu summā MX2 klasē 
izcīnīja 41 punktu, kas viņam de -
va septīto vietu savas klases 20 
braucēju konkurencē.

Kopvērtējumā vietu sadalījumu 
noteica pēc pieciem labākajiem 
no komandas sešiem rezultātiem, 
vērtējot braucēju ieņemtās vie-
tas. Čempionu titulu pārliecinoši 
izcīnīja Francija, kuŗai labāko 
trijniekā sekoja Beļģija un ASV.

Sporta dejas 
Everts Gulbis un Elīna Kal-

vāne Rumānijas pilsētā Brasovā 
Eiropas meistarsacīkstēs standart-
dejās (ST) jauniešiem (16-18.g.) 
48 pāŗu konkurencē iekļuva pus-
finālā un ieņēma 10. vietu. Tikpat 
augstu vietu Ķīnā Pasaules kausa 
izcīņā standartdejās pieau guša-
jiem 22 duetu konkurencē  iz -
cīnīja Andrejs Rogovenko un 
Anna Vorončuka.

Bokss
Latvijas labākais bokseris Mai-

ris Briedis cīņu šovā Frankfurtē 
ļoti pārliecinoši uzvarēja Ungā-
rijas pārstāvi Čabu Fauru. Cīņa 
beidzās jau pēc minūtes un 15 
sekundēm, kad Briedis pēc vai-
rāku sitienu serijas nokautēja 
pretinieku, kas vairs nespēja 
turpināt sacensību. 

Spīdvejs
Latvijas spīdveja braucējs An -

džejs Ļebedevs izcīnīja bronzas 
medaļu Polijā Eiropas junioru 
meistarsacīkstēs. Pērn Ļebedevs 
tika kronēts par vicečempionu.

Šautriņu mešana
Latvijas vadošais šautriņu me -

tējs Madars Razma ar mainīgām 
sekmēm aizvada pasaules reitinga 
sacensības. BDO Winmau British 
Classic 2014 sacensībās piedalījās 
vairāk nekā 200 dalīb nieku no 
septiņām valstīm. Diem žēl debija 
šajā turnīrā neizvērtās veiksmīga 
un ar zaudējumu jau sacensību 
otrā  kārtā tika ieņemta tikai 65. 
vieta. 

Beļģijā Zuiderduin Masters rei-
 tinga turnīrā Winmau Antverp Open 
2014 Razma startēja kopā ar lie -
tuvieti Dariusu Labanausku. Viņi  
ar rezultātu 1:3 zaudēja brāļiem 
Haibrekiem no Beļģijas, izcīnot  
17. vietu. Tādu pašu vietu Madars 
ieguva individuālajā ieskaitē. 

Zviedrijas pilsētā Malmē Swed ish 
Open 2014 ietvaros notika sa  cen-
sība arī par svarīgajiem BDO Bal-
tijas un Skandinavijas reģiona 
reitinga punktiem. Ar rezultātu 
3:4 tika atzīts Anglijas šautriņu 
metēja Deiva Smita pārākums, 
tādējādi atkal ieņemot 17. vietu. 
Daudz veiksmīgākas Razmam iz -
vērtās Mix triples un kungu pāŗu 
sacensības. Vispirms Razma kopā 
ar Initu Biti un lietuvieti Dariusu 
Labanausku izcīnīja trešo vietu 
Mix triples turnīrā, bet ar La   ba-
nausku ieguva piekto vietu kungu 
pāŗu turnīrā. Kopumā Zviedrijā 
piedalījās vairāk nekā 300 dalīb-
nieku no 14 valstīm.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Šogad startam bija pieteikušās 
34 valstu komandas. Startējot 
mājās, Latvijas vienība bija tuvu 
sava labākā sasnieguma Nāciju 
motokrosā atkārtošanai. Matīss 
Karro, Pauls Jonass un Roberts 
Justs  Ķegumā  Latvijas komandai 
izcīnīja 12. vietu. Matīsa Karro 
sniegums viņa otrajā braucienā 
ļāva latviešiem kopējā Nāciju kausa 
ieskaitē ierindoties 12. vietā divus 
punktus priekšā Portugalei. Kopā 
ar Karro startēja arī Pauls Jonass 
un Roberts Justs. “Zelta zirga” trasē 


