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"Nāk rudens apgleznot Latviju..." // FOTO: Imants Urtāns

(Turpināts 3. lpp.)(Turpināts 2. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

J. BĻODNIEKS, A. ZUBKOVA

Latviešu kaŗa invalidu ap  vie-
nība (LKIA) ar savu mītni Rota 
Katskiļos tur pi nājusi aktīvi dar-
boties. Notikuši sarīkojumi, tur  -
pinājies darbs pie mītnes Rota 
uzlabošanas, jaunu locek  ļu pie -
saistīšanas un Rotas “pār struk-
tūrizēšanas”.

naktsmājas, nedz materiālu 
izdevumu at  maksu!

Edgars ir jauniebraucējs, un 
jā  piemin, ka talkās bija līdzīgs 
skaits jauniebraucēju un vietējo 
latviešu un sadarbība bija tiešām 
izcila. Par to varam būt pateicīgi, 
un ceram, ka nākotnē tā turpi-

siltums. Ar to pašu domu ieli-
kām jaunu propāna ūdens sil-
dītāju, jo vecais “streikoja”. Iz -
man tojām arī instant-hot tech-
noloģiju – sildītājam nav tvert-
nes, tas silda pēc piepra sī juma, 
tā taupot enerģiju. Tika arī 
iztīrīta un daļēji atjaunota ka -

Liels uzlabošanas darbs, ko 
iesāka pagājušā gadā un ko 
turpināja šogad, bija iebraucamā 
ceļa malas sakopšana – koku 
izzāģēšana. Tas bija sen iecerēts 
projekts. Ceļa malas bija aiz-
augušas tik ļoti, ka dažviet 
saules gaismu nevarēja redzēt 
un sūna pārklāja asfaltu. Koku 
zari citviet sniedzās pāri ceļam 
un savieno jās ar zariem otrā 
pusē. Projekts bija liels – ļoti 
liels! Caurmērā koka stumbri 
bija pēdu biezumā un augstumā 
līdzinājās ar meža virsotni.

Lai to paveiktu, liels atbalsts 
bija Edgars Silovs. Edgars jau 
ilgus gadus ir Rotu apciemojis 
kā viesis, pielicis roku darbos 
un sociālajās rosībās. Edgara 
ieros mē un vadībā notika vai rā-
kas talkas. Te jāpiemin, ka Ed -
garam pieder kokzāģēšanas uz -
ņēmums un lielāku profesionāli 
šinī laukā būtu grūti atrast! Kad 
Edgars ar palīgiem sāka dar-
boties, ātri vien darbi ritēja uz 
priekšu. Edgars darbus vadīja ne -
pagurdams – pat lietum sā  ko ties, 
darbu turpināja. Varēja redzēt īstu 
darba tikumu! Tagad Rotas ceļa 
mala uz ilgāku laiku ir sakopta. 
Malkas bija tik daudz, ka piepil-
dījām malkas nojumi, un vēl ir 
liela kaudze, ko sa  skaldīt – būs 
malka nāka miem gadiem!

Edgars sagādāja gan darba 
spē ku, zāģus, zaru maļamo, mal-
kas skaldāmo un darbu koor di-
nēja, neprasot no Rotas ne 

nāsies.
Fianciāli aizgājušais 2013. gads 

bija samērā līdzīgs 2012. gadam – 
ar nelielu iztrūkumu. Bet, tikai 
pateicoties lielākam ziedoju-
mam, kas sedza daļu ievēroja-
mo kapi tāl remontu. Gan 2012. un 
2013. gadā, gan arī šogad bija 
jāņem līdzekļi no rezerves fon-
diem. Nā  kamos gados vēl pare-
dzēti vai rāki remonti – jumtam, 
logiem un skursteņiem.  Lai šos 
remontus veiktu un lai varētu 
atsākt mūsu labdarības darbu 
plašākā mērogā, piestrādājam, 
lai uzla botu mūsu corporate sta-
tus no non-profit uz 501.c.3.  Šī 
izmaiņa ļaus ziedotājiem saņemt 
ASV nodokļu atvieglojumus.  
Aprīļa otrajā pusē izsludināja 
gadskār tējo izlozi, lai palīdzētu 
līdzekļu vākšanā. Liela pateicība 
Ilzei Bārs un Edhard uzņēmu-
mam par ieguldīto darbu un 
laimestu ziedojumiem!

Pagājušā gadā ziņojām par 
SIA Grandeg uzņēmumu, kuŗš 
Latvijā ražo koka granulu (wood 
pellet) krāsnis, un par iespēju 
tādu krāsni ierīkot Rotā Grandeg 
priekšnieks Andris Lubiņš ap -
ciemoja Rotu, bet pēc izvērtēša-
nas secināja, ka Rota nebūtu 
pie mērota vieta granulu krāsnij. 
Tā atvietojām Rotas krāsni ar 
“vie tēju” produktu. Izvēlējāmies 
pro pāna apkuri – ar domu, ka 
tā ie  taupīsim līdzekļus enerģijas 
iz  mak sas ziņā. Tagad pat tālā 
spārna istabās ir atkal kārtīgs 

nalizācija Meža mājā. Tā mēs 
Rotu labojām un uzlabojām, bet 
kopumā izdevumi bija prāvi!

Abus gadus jūlija otrajā nogalē 
tika rīkots Zelta Bumbas voleja 
turnīrs Rotā – bija kupls koman-
du skaits un spēlēja divos lau-
kumos. Zelta Aunā pēc tam bija 
saviesīgs vakars. Pateicība A. 
Bāram un J. Ģigam par volej-
spēļu rīkošanu.

Rotas pilnsapulce šogad notika 
12. jūlijā. Kasieres amatā Andru 
Zubkovu (2013. gada kasiere) 
no  mainīja Vizma Drukovska. 
LKIA/Rotas valde 2014./2015. 
darbības gadā: Reinis Sīpols – 
priekšnieks, Andris Vītiņš – 
priekš nieka vietnieks, Vizma 
Dru  kovska – ka  siere (2014), 
Juris Bļodnieks – sekretārs, 
Kārlis Kopāns – biedrzinis, 
Edgars Silovs – loceklis.

Tāpat kā citus gadus, uzņē-
mām Kapu svētku viesus. Laika 
zobs turpina Rotu apciemot – 
oktobŗa sākumā tika pamanīts 
caurums auto novietošanas lau-
kumā. Dar bus nobeidzām tieši 
pirms Kapu svētkiem.

Rudens svētki šogad notika 
17./18. oktobrī. Apmēram 70 līdz 
80 cilvēku, pārsvarā jaunieši, 
devās uz Katskiļiem, lai ieelpotu 
svaigu rudens gaisu, satiktos ar 
draugiem, un… baudītu dzīvi! 
Svētki sākās piektdienā ar iepa-
zīšanās vakaru Rotas klubiņā 
Zelta Auns.

Ciema  Dziedātāji  
joprojām

dziedZIGFRĪDS ZADVINSKIS

Pirmajā rindā no kreisās:  Dzidra Cīrule, Pegija Ezeriņa, Daina 
Melbārde, Gita Grīviņa, Ligita Matisone, mūzikālā vadītāja Baiba 
Dumpe, Ruta Rozentāle, Aija Kenge, Inta Reine. Otrajā rindā: 
Ārijs Vilemsons, Modris Vilemsons, Jānis Eriņš, Gaida Veidemane, 
Šerija Eriņš, Kārlis Salna, Andris Ubāns. Iztrūkst: Irēne Elksne-
Geislere, Laima Patton
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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

(Turpināts  no 1. lpp.)

LASĪTĀJU BALSISLatvian 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: ____________________________

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

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar 
bērniem BEECHES kūrortā

vai bez bērniem pie SANDALS.
Viena cena (All Inclusive)

ATPŪTA BEACHES

Gribētu zināt
Sveicināti!
Laika 39. numurā „Latvija 

dienu ritējumā” 9. lpp.  Al Jazeera 
aprakstā ir informācija par Lat-
vijas zinātnieku jaunu onkolo-
ģijas metodi – viroterapiju. Es 
gribētu zināt, vai jūs man varētu 
palīdzēt dabūt tuvāku informā-
ciju par šo metodi, kur tā ir pie-
ejama, un zinātnieku vārdus? 

Ar cieņu
ELZA BRACHMANE

Redakcijas
atbilde

Labdien, cienījamā Brach-
manes kundze!

Labprāt atbildam uz Jūsu jau-
tājumu par Latvijas zinātnieku 
izstrādāto jauno onkoloģijas me -
todi vēža ārstēšanā. Varam ietiekt 
izlasīt Laiks, 2014. gada 37. nu -
murā (13.-15.lpp.) publicēto rak-
stu „Apsteidza pasaules milžus”. 
Tas ir stāsts par Organiskās sin-

tēzes institūta direktoru Ivaru 
Kalviņu un viņa līdzstrādnie-
kiem, kuŗiem izdevies radīt 
pretvēža zāles. Par pretvēža zāļu 
RINGVIR radītāju Ainu Mu  -
cenieci varat lasīt Laika 2013. 
gada 20. numurā 16. lpp.

Organiskās sintēzes institūta 
adrese ir Rīgā, Aizkraukles ielā 21, 
LV-1006, tālr. +371 67014801, 

e-pasts:sinta@osi.lv;
mājas lapa: www.osi.lv

Vakarā ilgi varēja dzirdēt 
jauniešu balsis, dziedot kara-
koke! Sestdienas rīts sākās ar 
vēlām brokastīm: ar “bē  ge ļiem” 
un “mimozām”, pēc tam dalīb-
nie  kiem bija iespēja izvē lēties 
starp 3 interešu grupām: viena 
grupa kāpa kalnos (Dibble’s 
Quarry), otra grupa spēlēja 
amerikāņu futbolu, bet trešā 
grupa bija ALJAs valde, kuŗa 
rīkoja savu sēdi. ALJA sēdē gan 
ziņoja par padarīto, gan arī 
pārrunāja nā  kot nes darbību, 
ieskaitot ALJAs kongresa plā-
nošanu. ALJA kongress notiks 
Sietlā Pateicības dienas ne -
dēļas nogalē š. g. 26.-30. no -
vembrī.

Kā parasti, ļoti populāras bija 
alus brūvēšanas sacensības. Pie-
 dalījās 5 brūvētāji ar 5 aliem. 
Da  lībnieki gaŗšoja un tad bal-
soja par vislabāk izdevušos. 
Andrejs Millers, kuŗš jau vai-
rākus gadus bija piedalījies, uz -
varēja un ieguva pirmo vietu ar 
savu IPA (India Pale Ale). Elisa 
Millere (kuŗa pie  dalījās pirmo 
reizi) ieņēma otro vietu ar 
ķirbju-citronu alu. Trešā vietā 
bija Pēteris Grifits ar savu 
pašbrūvēto porteri.

Pēc vakariņām, spēlēja Lūžeri 
(The Lugers), bet jaunā sastāvā. 
Kopā ar diviem jauniem lūže-
riem Matīsu Puriņu un Mār-
tiņu Veidi spēlēja, kā vienmēr, 
Kārlis Alver sons (ģitara, balss) 
un Pauls Pil manis (bungas). 
Lūžeri spēlēja populārus latvie -
šu un amerikāņu gabalus, un 
svinētāji dziedāja līdzi un dejoja 
līdz vēlai nakts stundai! Nākamā 
rītā viesi lēni gaitā devās atpakaļ 
uz mājām savās pilsētās.

Turpinām pārstrādāt organi-
zācijas mērķus, lai atspoguļotu 
paaudžu un sabiedrības izmai-
ņas un lai piesaistītu pie Rotas 
vēl citus latviešu jauniešus, arī 
tos, kas citur sabiedrībā nepie-
dalās. Aicinām biedrus un in -
teresentus aktīvi piedalīties mū -
su organi zācijas darbā. Rotas 
valde gaida jūsu ieteikumus un 
uzskatus. Rakstiet: info@rotal-
odge.org! 

Pateicība visiem, kuŗi strādā, 
lai Rotu uzlabotu! Liela patei-
cība priekšsēdim Reinim, saim-
niecei Ainai, tāpat Dainai Med-
nei, Andrai Zubkovai, Laurim 
Vasiļ jevam. Ar katru uzlaboju-
mu Rota izskatās labāk, kaut vēl 
darāmā ir krietni daudz!

Rota turpina 
strādāt
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Jānis Zuntaks (Argentīna, Kanada). Rančo Argentīnā. 1953.

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā Valsts svētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 7. novembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

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

Jūs jautājat – mēs atbildam
1. Vai Laika Mākslas kalendāru abonenti
saņems arī šogad – kā parasti?
Jā, kalendāru nosūtīsim ikvienam Laika abonentam. Taču 
šogad lūdzam par to Jūsu iespējās samaksāt ziedojumus – 
Laika budžets vairs neļauj kalendāru dāvināt. Atkarībā no 
Jūsu atsaucības kalendāra izdošanu turpināsim arī citu-
gad.

2. Cik jāmaksā par katru nākamo kalendāra kopiju?
Kā norādīts kuponā – 18 dolari plūs sūtīšanas izdevumi.

Tā kā šāgada kalendāru iespiedām Latvijā, var kavēties tā 
saņemšana. Pirmie sūtījumi jau ir ceļā pie Jums. Ja tuvākajā 
laikā kalendāru nesaņemat, lūdzam Jūsu sapratni un 
pacietību – vēlākais novembŗa beigās Jūs kalendāru 
saņemsiet.

JŪSU LAIKS

Ilze Liepiņa

VASARA – BĀRENE
Rudens jau krāsu  paleti cilā,
Vasara – bārene noskatās viņā:
Krāsos nu bērzus, liepas un kļavas
Zeltā, karmīnā, okerā košā,
Paliks vasara kleitiņā zaļā.
Bet cik ilgi vēl – 
Drīz sniegpārslu dejā
Nosirmos bērzi, liepas un kļavas,
Nosirmos arī vasara zaļā.

Kā pagājušos Grandrapidu 
Pensionāru biedrības rudens 
bazāros, tā arī šī gada bazāru 
kuplināja koris Ciema Balsis 
(Latvijas ciems pie Gaŗezera). 
Šoreiz gan ar citu nosaukumu 
–  Ciema Dziedātāji.

Iemesls – koŗa mūzikālā va -
dītāja Baiba Dumpe ar šo rude-
ni aizgāja pensijā, pārcēlās no 
Gaŗezera pie viena no saviem 
dēliem uz Atlantu. Līdz ar to 
viņas vadī tais koris Ciema Bal-
sis izbeidza darbību, bet dzie-
dātāji turpinās dziedāt un uz -
stāties kā ansam blis Ciema 
Dziedātāji Gaidas Veidemanes 
vadībā.

Baiba Dumpe pārņēma koŗa 
Ciema Balsis mūzikālo vadību 
1992. gadā, kad viņa pārnāca uz 
dzīvi Gaŗezerā.

Pagājušajā gadā koris no  svi-
nēja 25 darbības gadus. Koŗa 
repertuārā lielāko daļu bija 
populārās dziesmas, kas visiem 
gāja pie sirds. Viņi dziedāja sev 
un citiem par prieku. Šajos 26 
pastāvēšanas gados koris uz -
stājās ne tikai Gaŗezerā, bet arī 
ārpus tā – Mežvidos, vasaras 
sezonu slēdzot, Grandrapidos 
un citur. Koris ņēma dalību arī 
vairākos Latviešu Dziesmu 
svētkos Amerikā.

Šī gada sarīkojumu Latviešu 
biedrības telpās 25. oktobrī ie -
vadīja Irēnes Mednes lūgšanas 
vārdi.

Grandrapidu Pensionāru 
Bied  rības priekšnieks Zigfrīds 
Zadvinskis sveica visus klāt-
esošos un dziedātājus no ciems 
Latvija pie Gaŗezera. Viņš pa -
teicās korim, koŗa priekšniecei 
Gaidai Veidemanei, koŗa mūzi-
kālajai vadītājai Baibai Dumpei 
par daudziem koncertiem, ar 
kuŗiem viņi iepriecinājuši grand-
rapidiešus pagājušos gados.

Viņš izteica nožēlu, ka koris 
Ciema Balsis kā tāds pārstājis 
darboties, bet priecājās, ka dzie-
dātāji turpinās dziedāt kā Ciema 
Dziedātāji, un priekšnieks jau 
tagad ielūdza viņus dziedāt 
Grandrapidos nākamajā gadā. 

Koŗa un Baibas Dumpes vār -
dā runāja Ārijs Vilemsons. Viņš 
pateicās Granrapidu pensionā-
riem par atbalstu visos šajos 
gaŗajos gados. Viņi vienmēr bija 
priecīgi braucēji uz Grandra-
pidiem, tāpat uz Mežvidiem. 

Ārijs Vilemsons teica, ka 
Baiba Dumpe nevarēja ierasties 
Grandrapidos šajā koncertā 
vairāku iemeslu dēļ, tajā pašā 
laikā minot, ka varbūt Baibai 
atgriežas tas jaunības trakums 
braukt kaut kur tālu pasaulē 
laimi meklēt. No nopietnās pu -
ses, viņš vēlēja Baibai Dumpis 
veselību un prieku, cerot, ka 
viņa neaizmirsīs vecos draugus. 
Uzrunas beigās Ārijs nolasīja 
savu pagaŗo popuriju, kas vel-
tīts Baibai.

Ciema Dziedātāji uzstājās ar 
vienpadsmit populārām dzies-
mām, divām kopdziesmām, un 
Gita Grīviņa nodziedāja vienu 
solo dziesmu. Dziesmu autori: 
A. Vallo, J. Mediņš, R. Pauls, E. 
Rozenstrauhs un B. Dumpe. 

Klavieŗu pavadījums Vija Bow-
les. Dziesmas skanēja lieliski un 
visiem gāja pie sirds, izpelnoties 
publikas atzinību.

Sarīkojumu noslēdza garšīga 

maltīte, ko bija sagatavojusi 
Daina Grīnberga, un ļoti bagā-
tīga (varbūt tāpēc, ka pēdējā 
šinī sezonā) mantu loterija.

Ciema  Dziedātāji  
joprojām dzied

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS
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CIEŅAS APLIECINĀJUMS PĒTERIM ALDIŅAM
Komponista darbu koncerts Bostonā

Ir brīži, kad gribas rediģēt tei  cie-
nu, ka pravieši savā zemē netiek 
cienīti. Tāds pienāca Bos tonā kom-
 ponistam Pēterim Aldi ņam veltī-
tajā autorkoncertā, kad apmek lē-
tāji tikpat kā piepildīja Trimdas 
draudzes zāli. Koncertu atklāja 
Dr. Ingrida Gutberga (LMF), rak -
sturojot viņu kā mūziķu ģi  me nei 
piederīgo. Tēvs bijis koŗa diri ģents. 
Mūziķi arī brālis Mārtiņš ar dzī ves 
biedri Līgu, Pēteŗa dzīves biedrei 
Terēzei doktora grads (Ph.D.) mū -
zikā. Pats komponists teica ievad-
vārdus, atzīdams, ka interesi par 
tautasdziesmām guvis no tēva, jau 
no bērnības dziedot viņa vadītajā 

korī. Tautas mūzika, un ne tikai 
latviešu, apzināti vai neapzināti 
veidojusi viņa kompo nista tēlu. 
Viņš pateicās mūzi ķiem, tāpat arī 
Krisītei Skarei par technisko palī-
dzību un koncerta rīkotājiem Jaun-
 anglijas Baltiešu apvienībai, Lat vis-
kā mantojuma fondam Bostonā.

Koncerta programmas izpil dī-
tāji bija augsta līmeņa mūziķi. 
Flautistes Agita Arista, Elzbieta 
Brandys, Ona Jonaityte, Lalita Sa -
liņa, mecosoprāns Laila Saliņa, 
trompetists Isidro Jose Suarez Avila, 
vijolnieces Egle Jarkova, Aija Rēķe, 
altvijole (viola) Andra Voldiņa 
Dix, čells (violoncello) Talija Kris-

tapsone, Rasa Vitkauskaite – kla-
vieres. Katru skaņdarbu ievadot, 
komponists deva īsu darba rak-
sturojumu. Koncerta apmeklētāji 
varēja iepazīties ar Pēteri Aldiņu 
kā mūzikologu (Pēteris ir Longy 
mūzikas skolas mācībspēks). Ne -
trūka asprātības un brīžu, kad 
viņš pats par sevi ļāva pasmaidīt. 
Tas ne tik vien veicināja klausītāju 
izpratni, bet deva atslodzi starp 
skaņdarbiem. Putnu dziesmu se  ri -
ju, dziedāja Laila Saliņa Andras 
Voldiņas un Rasas Vitkauskaites 
pavadījumā, ar tautadziesmu, Li -
narda Tauna un Valdas Drei ma-
nes tekstiem. Pēdējais programmā 

bija pirmatskaņojums, ko diriģēja 
pats komponists un atskaņoja 
mūziķu ansamblis. Bija sajūta, ka 
mūziķi ar komponistu bija uz 
viena viļņa un katrs savas kom-
plicētās partitūras izpildīja ne ti -
kai meistarīgi, bet ar sajūsmu un 
prieku. Koncerta beigās publika, 
kājās piecēlusies, sumināja Pēteri 
Aldiņu un mūziķus. Ziedus pa -
sniedza Mantojuma fonda priekš-
niece Ināra Suuberga, aicinot 
visus tikties ar mūziķiem pie 
glāzes vīna.

Pēteris Aldiņš, gadiem ilgi ir 
bijis viens no Bostonas latviešu 
mūzikas dzīves pīlāriem, būdams 

gan baznīcas ērģelnieks, koŗa di -
riģents, sarīkojumu un valsts svēt-
ku pavadītājs. Neriskēšu minēt, 
cik mūzikas instrumentu viņš 
pats māk spēlēt. Saukt viņu par 
pravieti nebūtu vietā, bet kādu 
goda titulu viņš tiešām pelnījis, 
īpaši par darbu Bostonas Latviešu 
skolā. Pateicoties tieši Pēterim, ir 
desmitiem, varbūt pat pāri sim-
tam jaunu latviešu, kuŗiem dzīvē 
līdzi ies Pēteŗa iemācītās tautas-
dziesmas un latviskās melodijas. 
Tas ir latviskuma spēks, ko sve-
šums nepieveiks. Te, jādomā, ar 
paldies vien nepietiktu, bet tā ir 
uvertīra citai operai.

GAISMAS PILS
Noteikti katram Latvijas ap -

meklētājam – latvietim vai ār -
zemniekam – pēc Okupācijas 
mūzeja obligāts apskates ob -
jekts ir Nacionālās bibliotēkas 
jeb Gaismas pils piramīdiskās 
formas, kuŗas grezno Daugav-
malas kreiso krastu.

Pirmo reizi skatoties no Vec-
rīgas, biju pārsteigts, redzot 
Gaismas pilij izvēlētās ārējās 
krāsas – kaŗakuģa pelēkas, kas 
rudenīgi pelēkajā dienā visu 
apkārni padarīja vēl drūmāku.

Paldies Dievam, iespaids mai-
nījās, kad PBLA rīkotajā kon-
ferencē „Latvijā ārpus  Latvijas” 
kļuvām liecinieki, cik gran dioza 
un lietpratīgi veidota ir celtnes 
iekšpuse. Jau bibliotēkas super-
foajē, kur mierīgi varētu sarīkot 
ledus hokeja turnīru U-12. 
Lejasstāvs arī ir iespaidīgs un 
tiek praktiski izmantots kon-
ferences laikā, kad šai plašajā 
telpā notiek trīs grāmatu at  vēr-
šanas svētki – Eduarda Silkalna 
„Par grāmatām un dzīvi”, kas 
izdota Laika redakcijā, un Či -
kāgas Piecīšu ilgi gaidītai „„Hei 
laili” un citas Čikāgas Piecīšu 
dziesmas”, kā arī mana „Čikāgas 
Piecīšu brīnišķīgie piedzī voju-
mi”otram, uzlabotajam izdevu-
mam. Interese ir liela, un grā-
matu pārdošanu aizrautīgi vada 
izdevēja Ligita Kovtuna ar pa -
līdzēm. Pa to laiku uz lielā TV 
ekrāna tiek rādīta DVD filma 
„Trimda smejas” – par deviņiem 
populāriem trimdas karika tū-
ristiem. Filmas ideja radās ener-
ģiskajai PBLA Kultūras fonda 
priekšsēdei Vijai Zuntakai Bēr-

Latvijas iespaidi šai rudenī
ziņai. Pie šī projekta savu roku 
bija pielikuši Armands Birkens, 
Alberts Legzdiņš un Silvija 
Barshney.

Konferences un PBLA gads-
kārtējās sēdes noslēguma va -
karā, malkojot vīnu un no 
Gaismas pils augstumiem ska-

man radās iespēja vēlreiz cie-
moties Gaismas pilī, un pēc 
sasveicināšanās ar Ģenerālbib-
liotekāru Andri Vilku rūdītās 
gīdes Liegas Piešiņas vadībā 
apskatījām vēlreiz varenās celt-
nes iekšpusi. Austrumu pusē 
uzstādītā tūkstošgrāmatu siena, 

reiza veļas mazgājamā mašīna, 
ko, pēc manām domām, varētu  
lietot par vīnogu presi. Kāda 
tiešām ģeniāla ideja – divas 
sienā iebūvētas ambrazūras – 
kā viduslaiku cietoksnī, ļauj 
vērot Pēteŗa baznīcu kā mūrī 
ielogotu gleznu.

miņ, lasi, tētiņ”, un tapa dzies-
ma. Vēlāk varējām to nodziedāt 
kopā ar Loriju un Armandu 
konferences pārtraukumā. Šo 
dziesmu dāvājām visām Latvijas 
bibliotēkām, bet it sevišķi Na -
cionālajai bibliotēkai.

Jaunā
Gaismas pils

Lasi, tētiņ, lasi, māmiņ,
Lasi bērniem priekšā
Un, kad viņi paaugsies,
Ved bibliotēkā iekšā.

Tur noņem, bērniņ, cepurīti,
Jo šī svēta vieta,
Te daudzi atnāk mācīties
No rīta līdz saule rieta.

Te grāmatplauktos sakrātas
Ir tautas gudrībiņas,
Un tās visas sapratīs,
Kas mīlēs grāmatiņas.

Mājās ejot, bibliotēkārēm
Pamājat atā!
Jo tās labu darbu dara
Visā Latvijā.

Lasi, tētiņ, lasi, māmiņ,
Lasi bērniem priekšā.
Un, kad viņi paaugsies,
Ved bibliotēkā iekšā.

Aizbraucu no Rīgas ar sajūtu, 
ka kultūras laukā viss iet pareizā 
virzienā.

Latvijas kultūras apņemts, 
ALBERTS LEGZDIŅŠ

toties uz Vecrīgas uguņiem, ar 
īsu programmu uzstājās Čikā-
gas Piecīšu trio – Armands 
Birkens, Alberts Legzdiņš un 
Lorija Vuda Cinkusa. Klausītāji 
iesila arvien vairāk, un savu 
uzvedumu pabeidzām ar dažām 
kopdziesmām.

Nedēļu vēlāk, kad bijām iz -
skrējuši līdzi grāmatu atvērša-
nai   vairākos grāmatu veikalos, 

ar optiskiem paneļiem palieli-
nāta, rada iespaidu, ka visi grā-
matplaukti dubultojušies. Inte-
resantas ir dažos stāvos izstā-
dītās gleznas (īpaši Auseklis 
Baušķenieks), kā arī keramika. 
Citā stāvā atkal Latvijas lep-
nums – Dainu skapis, ko gan ar 
rokām nedrīkst aiztikt. Pār-
steidz Vecā Stendera praktis-
kais veikums – ekoloģiski pa -

Ka bibliotēka tiešām pievilks 
skolu jaunatni, liecina daudzās 
skolēnu eksursijas. Te nu darbs 
pavadoņiem – literātūras un 
vēstures skolotājiem. Iejūs mi-
nāts izlūdzos, lai arī mani pie -
reģistrē par lasītāju, un jau pēc 
dažām minūtēm esmu lasītāju 
kartes nr. 315797  īpašnieks.

Jau Čikāgā pirms izlidošanas 
spēlējos ar vārdiem „Lasi, mā -

Valtera un Rapas grāmatu veikalos Čikāgas Piecīšu grāmatas ir visvairāk pirkto grāmatu desmitniekā 
– 5. un 6. vietā. Alberts Legzdiņš par to pāŗliecinājās savām acīm

Alberts Legzdiņš.
„Čikāgas Piecīšu
brīnišķīgie
piedzīvojumi”.
Atkārtots un papildināts izdevums.
Smiekli paildzina mūžu – tā jau ir zināma patiesība. Leģendārā 
latviešu ansambļa Čikāgas Piecīši dvēsele, šīs grāmatas autors 
Alberts Legzdiņš ne tikai iedos jums, cienījamie lasītāji, kriet-
nu humora vitamīnu devu, bet arī paplašinās apvāršņus. Jo 
viņa stāsti balstīti reālajā latviešu dzīvē un vēsturiski objektī-
vos notikumos, turklāt vismaz trīs kontinentos, kur dzīvo lat-

vieši. Humora un vēstījuma asprātības ziņā grāmata droši pie-
līdzināma angļu rakstnieka Džeroma K. Džeroma (1859-1927) 
stāstam „Trīs vīri laivā”. Alberts Legzdiņš to pārspēj „lietderī-
ga izziņas materiāla bagātībā”, izcilā angļa vārdiem izsakoties. 
Lasiet un paildziniet savu mūžu! Smejiet – un paplašiniet 
apvāršņus!
Cena – USD 20,– , t.sk. pasta izdevumi
Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
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No Laika vēstures
Baumu izplatītājiem un to uzklausītājiem

Raimonds Ozols

Esošie un bijušie redaktori satiekas Laika telpās. Sēž (no kreisās): 
Aleksis Liepa, Arturs Strautmanis, Maksis Čulītis. Stāv (no 
kreisās): Orests Berlings, Pauls Kovaļevskis (Pāvils Klāns), Kārlis 
Rabācs un Jānis Vītols // FOTO: no grāmatas "Manas dzīves dēkas" 

PAULS
 DAMBIS

LAIKA 65. GADSKĀRTU GAIDOT

Pēdējā laikā nācies dzirdēt da -
žādas nezināmu aprindu un ar 
nezināmu nolūku izplatītas muļ-
ķīgas baumas par Laiku, kam 
nav nekāda sakara ar patiesību. 

Pirmkārt. Laiks esot pārdots 
vai tiekot pārdots (tikai neviens 
nezina pateikt, kas tas pircējs 
ir). Pilnīgi no gaisa grābta bau-
ma. Laiks nav pārdots, netiek 
pārdots un netiks pārdots. Ne -
viens nav arī interesējies par tā 
pirkšanu. Vai vispār tāds ied o-
māts pircējs eksistē?

Otrkārt. Laika virziens esot 
mainījies. Atkal aplamība. Laiks 
nekādu virzienu nav mainījis. 
Laiks nav polītiska, bet infor-
mācijas avīze, kā to jau pirmajā 
Laika numurā Kārlis Rabācs un 
es deklarējām, un pie šīs dek-
larācijas Laiks jau turpat 35 
gadus ir pieturējies. Vienīgā 
Laika polītika ir tā, kas katram 
latvietim – cīņa pret komūnis-
mu un par brīvu Latviju. Un šai 
polītikā ietilpst arī jebkuŗu 

Nesen, pāršķirstot vecos rok-
rakstus, uzdūros kādam savam 
rakstiņam Laika 1991. gada 7. sep -
tembŗa numurā (Laiks Nr. 4284) 
„Vasara Rīgas koncertdzīvē”. Par 
ko tur tikai nav – Baltijas folk-
loras festivāls Baltica’91, Bizē 
„Karmenas” iestudējumi, Lat-
viešu zinātnieku kongresa atklā-
šanas apskats un citi mani tajā 
laikā interesējuši temati. Pēc 
tam Laikam tika sūtīti vēl citi 
raksti – „Atbīdiet tankus no kla-
vierēm, biedri puspulkveži!”,”, 
„Dažas piezīmes uz koncert-
programmu malām” (abi 1991. 
g.), taču tie netika publicēti. Ar 
to arī pārtrūka uz laiku mana 
sadarbība ar visuvareno Laika 
redakciju līdz 2011. gada pava-
sarim, kad redaktore Ligita Kov-
tuna mani rosināja turpināt 
pārtraukto sadarbību. Tā arī 
turpinās līdz šai dienai.

Esmu pateicīgs Kanadas laik-
raksta Latvija Amerikā ļaudīm, 
kuŗi labprāt ņēma pretī manas 
pārdomas, pārspriedumus, kri-
tikas un analizes par Latvijā 
notikušajām mūzikas dzīves pa -
rādībām. Un,  sākot ar 1995. ga -
du, diriģenta un komponista 
Arvīda Purva rosināts, esmu 
cītīgi nodarbojies ar šo kopumā  
riskanto un nepateicīgo arodu.

Nekad neesmu varējis paciest 
komplimentāro aprakstīšanu. 
Domāju, tā ir lieka dārgā laika 
izšķiešana un lasītājam neko 
neizsakoša verbāla rotaļa, kuŗas 
rezultātā apmierināti ir tikai 
divi: autors un viņa aprakstītais 
darbs, notikums. 

Manā ieskatā katra ar plaš sa-

Nosūbējušā sudraba
laikmeta skaņu kaskādes

ziņas līdzekļiem saistīta cilvēka 
darbība ir – būt par pavadoni 
lasītājam. Izvest viņu cauri at -
tiecīgās nozares mūsdienu māk-
slas labirintiem, dot iespēju pa -
šam meklēt savu patiesību. 
Protams, kļūdos. Bet tas ir tik 
cilvēciski. Tikai, paejot kādam 
laika sprīdim, kad kaislības no -
rimušas, pamazām pašam iezī-
mējas īstā vērtība. Ja tāda ir. 
Kritiķa darbs sākotnēji bijis 
dzīvībai bīstams. Viduslaikos 
viņus sauca par ķeceŗiem un 
dedzināja sārtos, vēlāk nomētāja 
ar vecām olām, bet, tā kā olas 
šodien cēlušās cenā, tad ar tī -
meklī izlietām samazgām. Zu -
duši veci, šķietami draugi, viens 
otrs aizskarts ierēdnis, ieraugot 
kritiķi, pārskrien uz ielas otru 
pusi. Dažreiz jūtos kā Vecās 
Derības Īzaks. Taču ir arī savs 
guvums, sava sudraba maliņa: 
parādās draugi, simpatizējošie, 
par kuŗiem agrāk pat neesmu 
nojautis. Tas līdzsvaro un vairo  
darba sparu.

7. oktobrī Jaunajā Rīgas teātrī 
notika Rīgā dzimuša jaunā 
krievu režisora Vladislava Nas-
tavševa solokoncerts. Dzies-
mas, romanču tipa balādes, 
klavieŗu improvizācijas. Ne  va-
rētu teikt, ka klavieŗspēle būtu 
nevainojama. Ne tuvu ne. Arī 
dziedāšana, ja to tā varētu saukt, 
brīžiem atgādināja no krievu 
filmām noklausītu „dvēselīgu 
mutuļošanu”, skatoties šņabja, 
atvainojiet, konjaka glāzē. Kon-
jaka glāzīte uz klavierēm pama-
zām tika iztukšota, taču garī-
guma iekvēlināšanu nepanāca. 

nieki, tā klausītāji. Mēreni sen-
timentāls un romantisks, kā jau 
romantiķiem pieklājas, atmiņā 
paliekoša adagio tema, virtuozā 
vijoļpartija ir īpaši gards ēdiens 
tiem, kuŗi mīl romantiski – vir-
tuozitāti, līdz pēdējam izsvērtu 
katru mūzikas formas elemen-
tu. Publikas aplausi vienmēr tad 
ir nodrošināti. Ozols ar to tika 
veiksmīgi galā un guva kārtīgus 
aplausus un ziedu veltes. Taču, 
vērojot šī talantīgā vijolnieka 
radošo ceļu, un tas nav bijis ro -
zēm kaisīts, bažas rada gaumes 
sānslīde repertuāra izvēlē. Īpaši 
tas attiecas uz vasaras koncertiem 
Dzintaros. Nedomāju, ka gud ram, 
talantīgam un TV izskatīgam cil-
vēkam vajadzētu nolaist cenu 
savai gaumei. Bruchs, protams, 
ir teicami nospēlēts, bet savu 
starptautisko prestižu Raimonds 
Ozols droši vien nostiprinātu, 
atskaņojot kādu techniski grūtu, 
bet mūzikāli vērtīgu darbu. 
Taču koncertā izskanēja arī Bēt-
hovena 5. simfonija un Vāgnera 
„Nirnbergas meistardziedoņu” 
uvertīra. Diriģents no Polijas Zbig-
ņevs Graca. Viņš ir biežs viesis 
mūsu orķestŗa priekšā. Precīzs 
žests, veikli apiet „grūtos pos-
mus”, emocionāli nedaudz attu-
rīgs – īsts dāmu mīlulis! Taču 
lielā pieredze  ar katru reizi nes 
līdzi arī rutīnu atskaņojumos. 
Un tad Bēthovena Piektā iz -
klausās līdzīga citiem viņa sim-
fonijas atskaņojumiem, bet Vāg-
ners zaudē visu savu zelta mir-
dzumu. Temas kļūst nedaudz 
tri  viālas, tempi vienādi, raksturi 
kļūst ikdienišķi.

sakaru ar kultūras komiteju vai 
čeku noraidīšana.

Laika uzdevums vienmēr ir 
bijis sniegt iespējami pilnīgu 
informāciju par visu, ko dara 
un domā latvieši, nenovirzoties 
informācijas sniegšanā ne pa 
labi, ne pa kreisi, bet sniedzot 
faktus. 

Izrādās tomēr, ka tiek kritizē-
ta pat informācijas sniegšana. 
Piemērs. Kādā žurnālā pārmests, 
ka Laiks iespiedis it kā kon tro-
versālu ALAs priekšnieka Klī-
ves rakstu! Klīve ir šo rakstu ar 
savu vārdu parakstījis, un raksti 
ar autora pilnu vārdu, var 
izteikt, var arī neizteikt redakci-
jas domas. Tas paskaidrots kat -
rā laikraksta numurā. Bet šinī 
gadījumā šāds pārmetums ir 
tieši smieklīgs. Klīve ir ALAs 
priekšnieks, visu ASV latviešu 
ievēlēts augstākais pārstāvis. Vai 
Laikam bija jānoklusē Amerikas 
Latviešu apvienības priekšnieka 
domas? Vai Laikam vajadzēja 

šo informāciju atraut saviem 
abonentiem? Vai kādreiz Laiks 
ir noklusējis agrāko ALAs 
priekšsēžu Riekstiņa, Gravas 
vai citu domas? Tad jau tikpat 
labi, ja ASV prezidents izteiktu 
domas, kas kāda laikraksta la -
sītājiem nepatīk, šim amerikāņu 
laikrakstam šī informācija būtu 
saviem lasītājiem jānoklusē. 

Nē, Laiks nav pārdodams, nav 
kļuvis radikāls, nav mainījies.

Iespējams, ka piepeši uzpel-
dējušās dažādās baumas par 
Laiku ir safabricētas Rīgā, ar 
„sakarniekiem” šeit izplatītas, 
lai latviešus dezinformētu par 
laikrakstu, kas 35 gadus ir ap -
kaŗojis komūnismu un to turpi-
na darīt.

Laikam šīs baumas nekaitē un 
nekaitēs, bet kāds avots un no -
lūks tām kaut kur slēpjas. Un 
lielākie dezinformācijas meis-
tari jau latviešiem nav sveši.

HELMARS RUDZĪTIS
(ap 1984. gadu)

Vai bija par maz konjaka? Pub-
lika gan, gandrīz vai elektrizēta, 
viļņojās līdzi krievisko „ro  man-
ču” valsītim, pa reizei ekstazē 
nopilinot kādu asaru. Vai par 
dārgajām biļetēm vai mazsu-
nīšiem, kuŗus neļāva teātrī 
ievest? 

Kultūras Dienas kritiķis Jegors 
Jerohomovičs, kuŗš bieži iedo-
māto uzdod par esošo, koncertā 

bijušas „sāpīgi melancholiskas, 
satrauktas”. Protams, cilvēkam, 
kuŗš nav ieaudzis nedz Eiropas, 
nedz latviešu kultūrā, dzīve tāda 
arī liksies. Līdz brīdim, kad par 
savu augstāko zvaigzni izvēlēsies 
kādu no trīszvaigžņu konjaka 
pudelēm. Man šī autorvakara 
gaisotne likās tik padomiski  ap -
sūbējusi un gaŗlaicīga kā va  ka-
rējā lietainā diena. Ne tuvu Ulža 

atklāja to, ko es nekādi nevarēju 
saklausīt: „V. Nastavševa snie-
gumā ieskanas Iļjas Lagutenko 
manierīgās intonācijas, Zem-
firas (Krievija) intravertais poē-
tisms, Regīnas Spektores (?) eks-
presija.” Var jau būt, neesmu 
krievu popmūzikas piekritējs 
(par ko draudu saņemt vecas 
olas „honorāru”), taču arī otra 
apskatniece Elīna Gulbe, kuŗa 
acīmredzot par savu mūzikālo 
ideālu, augstāko virsotni uzska-
ta sevi pašu, raksta, ka temas 

Stabulnieka, Juŗa Kulakova,  ne 
Valža Zilvera solo vakariem. 
Taču latviešu prese cītīgi tirāžē 
nekultūrālas muļķības. Tempi 
passati, pagājušais laiks, pagā-
jušie tikumi.

10. oktobrī Lielajā ģildē LNSO 
koncertmeistars un pirmā vijole 
Raimonds Ozols svinēja savu 
50. dzimšanas dienu. Viņa iz -
vēlētais Makša Brucha Vijoļ-
koncerts g mollā (1866. gadā) 
ir viens no visvairāk iemīļotiem 
koncertiem, kuŗu mīl kā vijol-
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REDAKCIJAS VIESIS

DV futbola kopas valde 1958. gadā no kr: Edgars Dāle, Ilmārs Bundulis, Imants Zamurs, Jānis 
Šķinķis, Alvis Eikstrēms, Harijs Dunkelis

Jānis Šķinķs Laika redakcijā pie Helmara Rudzīša portreta

Jānis un Maija 
Šķinķi, ciemojoties 

Latvijā, allaž 
iegriežas Laika 

redakcijā. 
Izmantojām 
izdevību un 

palūdzām Jānim 
pastāstīt par savām 

nākotnes iecerēm.
Kad jūs pievērsāties skautu 

kustībai?
1944. gadā manai ģimenei 

nācās doties prom no Latvijas, 
un ceļš veda uz Vāciju. Bēgļu 
nometnēs pabeidzu latviešu 
skolu un 1945. gadā iestājos 
skautos. 1951.gadā pārcēlāmies 
uz Ameriku. Pateicoties skautu 
organizācijas aktīvitātēm, ie  pa-
zinos ar savu dzīvesbiedri 
Maiju – mēs kopā dejojām tau-
tasdejas. 1961. gadā kļuvu par 
ār  zem   ju latviešu skautu kustī-
bas vadītāju.

Kādas ir jūsu domas par 
skautu kustību mūsdienās?   

Protams, gadu gaitā skautu 
un gaidu kustības ir mainījušās, 
un tas ir arī būtiskākais, ko vē -
lētos uzsvērt. Šodien mums ir 
jāpievērš uzmanība tām lietām, 
notikumiem un problēmām, ar 
kuŗām jauniešiem nākas saskar-
ties tieši tagad, nevis kas bija 
aktuālas pirms pārdesmit ga -
diem. Tieši tādēļ gandrīz katru 
gadu skautu un gaidu program-
mas tiek modernizētas – pie -
mēram, tajās iekļautas dator-
zinības, bez kuŗām modernā 
pasaule nav iedomājama, jo 
mums ir jāiet līdzi laikam. Mēs 
vēlamies, lai viņiem izdotos ne 
tikai labi pavadīt laiku un gūt 
jaunas zināšanas, bet arī pa šiem 
kļūt par spilgtām individuā li-
tātēm. Tomēr, lai vai kā, nevar 
gluži teikt, ka skauti un gaidas 
tagad būtu kļuvuši par indus-
triālās ainavas elementu – arī šo -
dien viņi mēģina dzīvot tuvāk 
dabai, lai kaut vai nosacīti un 
tikai uz īsu brīdi izdotos attā-
lināties no tās technoloģijām 
pārbagātās pasaules, kas ap 
viņiem ir ik dienu. Ceļojumi, 
laivu braucieni, dzīve teltīs – 
tās ir tikai dažas nianses, bet 
jau sniedz ieskatu tajā, ko dara 
skauti un gaidas šodien.

Latviešu skautismam 2017. ga -
dā apritēs 100 gadi. 1917. gada 
aprīlī Rīgā, Cēsīs un Alūksnē 
nodibinājās pirmie latviešu 
skautu pulciņi.

Tā ir ļoti nozīmīga jubileja. 
Pirms diviem gadiem Bostonā 
sanāca Latviešu skautu kustības 
vadītāji uz savu kārtējo konfe -
renci. Toreiz  latviešu skau-

Skautisms un futbols kā brāļi vienā ģimenē
Ar bijušo latviešu skautu vadītāju ASV, Kanadā un Austrālijā Jāni Šķinķi

sarunājas Pēteris Karlsons 

tismam apritēja  95 gadi, un mēs 
pārrunājām, kā vislabāk svinēt 
gaidāmo simtgadi. Pēc gaŗākām 
debatēm nolēmām izdot bilžu 
albumu/grāmatu, kuŗai jābūt 
gatavai 2017. gada aprīlī. Grā-
matas sastādīšanu uzticēja 
man, palīgos tika aicināti skau-
 tu vadītāji Ints Rupners, Alvis 
Eikstrēms un gaidu vadītāja 
Maija Šķinķe. Tagad centīgi 

daudz fotografiju un vēsturis-
kos faktus. Ciemojoties Latvijā, 
man ir izdevies sazināties ar 
vairākiem bijušo Latvijas skautu 
vadītāju pēcnācējiem. Viens no 
tādiem ir Jānis Kalnačs, bijušā 
LSCO skautu priekšnieka Žorža 
Vikš-Soboļevska mazdēls, kuŗš 
mums iedeva sava vectēva al -
bumu ar ļoti vērtīgām, vēl ne -
kur nepublicētām fotografijām. 

paslēpies. Izglābsim šīs vēstu-
riskās vērtības no pazušanas un 
tā piedalīsimies latviešu skau-
tisma 100 gadu vēstures doku-
mentēšanā!

Palīdzību grāmatas izdošanā 
apsolījusi Laika galvenā redak-
tore Ligita Kovtuna. 

Kāds būs grāmatas saturs?
Grāmatas saturs iedalīts vai -

rākos posmos: 1. Latviešu skau-

organizācija (LSGCO) Latvijā 
no 1988. gada līdz 2017. ga -
dam.

Lūdzu, pastāstiet īsumā vēl 
par citām jūsu sabiedriskajām 
aktīvitātēm.

Pēc Latvijas neatkarības at -
jaunošanas piecus gadus biju 
Latvijas pārstāvis Apvienoto 
Nāciju Organizācijā par atašeju. 
Ārvalstu vēstniecībās  piedalī-
jos sarunās par padomju kaŗa-
spēka izvešanu no Latvijas. Kā 
zināms, sarunas bija smagas un 
beidzās ar to, ka Krievija kaŗa-
spēku no Latvijas izvedīs, bet  
liela daļa militāristu drīkstēs 
palikt Latvijā. Biju Ņujorkas 
latviešu Organizāciju padomes 
priekšsēdis. Rīkoju pieņem ša-
nas no Latvijas atbraukušajiem 
viesiem, piemēram, bija preses 
konference ar Latvijas Tautas 
frontes līderi Daini Īvānu un 
citiem Atmodas laika aktīvis-
tiem. 

Pēc izglītības esmu elektroin-
ženieris, vairāk nekā trīsdesmit 
gadus strādāju Ņujorkas kana-
lizācijas ūdeņu attīrīšanas bi -
rojā. Pēdējos četrus gadus biju 
direktora vietnieks, atbildīgs 
par technisko dienestu. Pagā-
jušā gadsimta 90. gadu vidū strā-
dāju Rīgā akciju sabiedrības 
Rīgas ūdens uzraudzības pa -
domē. 

Par jūsu otro mīlestību – 
futbolu. Kad sākāt spēlēt?

Ar futbolu iepazinos Maz-
salacā, skolā ejot. Vēlāk Vācijā, 
nometnē, bija vairāki pirmskaŗa 
Latvijas futbola vienības spē-
lētāji. Viņi mūs trenēja, un tā 
tas futbola ”bacilis” pielipa. 
1951. gadā aizbraucām uz Ame-
riku, un tur priekšā sastapu 
savus bijušos skolasbiedrus un 
paziņas. Mēs, latvieši, sākām 
satikties un nolēmām, ka mums 
pašiem ar savu vienību jā  pie-
dalās vietējās līgas sacensībās. 
Skatījāmies spēles un spriedām, 
ka mēs nemaz nebūtu sliktāki 
par viņiem. Nodibinājām vie-
tējā līgā ŅLFK – Ņujorkas 
Latviešu futbola klubu. Atsau-
cība bija liela – oficiāli reģis-
trējām 300 kluba biedrus. Uz 
spēlēm nāca daudz skatītāju, un 
tā tas latviešu futbols Amerikā 
sākās. Mūsu futbolistu formas 
tērpi bija Valsts karoga krāsās 
– sarkanbaltsarkani.   

Kur bija jūsu vieta futbola 
vienībā?

Galvenokārt spēlēju pussargu 
līnijā, bet varēju aizstāt koman-
das biedrus citā postenī. Izstrā-
dāju komandas darbības plānu 
sacensībās – kādu sistēmu pie -
lietot pret pretiniekiem. No 
manām futbolista gaitām atce-
ros epizodu, kad 1967. gadā 
spēlējām Toronto. Mūsu vienī-
bas pamatsastāva vārtsargs gu -
va savainojumu, viņu vajadzēja 
nomainīt. Vārtos stājās cits, bet 
viņam galīgi neveicās, un tad 
spēlē vajadzēja iesaistīties man. 

strādājam, lai darbu izdotos 
paveikt noteiktajā termiņā. Mek-
lējam materiālus par skautu 
kustības vēsturi, grāmatas, rak-
stus periodikā, fotoattēlus. 
Darbs ir plašs un prasīs daudz 
laika, it sevišķi apzinot dažādus 
avotus. Latviešu skautu kustībai 
un latviešu gaidu kustībai pa -
stāv mūzejs Gaŗezerā, kā arī 
Latvijas Skautu un gaidu cen-
trālai organizācijai ir mūzejs 
Ogrē, no kuŗiem varēs iegūt 

Žoržs Vikš-Soboļevskis miris 
izsūtījumā Sibirijā. Otrs biju-
šais LSCO skautu priekšnieks 
Kārlis Dzirkalis miris Ohaijo 
pavalstī, ASV, bet viņa skautu 
albumus atradām mūzejā Ogrē.

Mēs, grāmatas/albuma sastā-
dītāji, griežamies pie jums – 
bijušajiem skautiem un vadītā-
jiem, kā arī viņu pēctečiem ar 
aicinājumu apskatīties savos 
archīvos, plauktos un arī kastēs, 
vai tur nav kaut kas vērtīgs 

tisma pirmsākumi (Igaunijā un 
Krievijā) 1916. un 1917. gadā; 
2. Latvijas Skautu centrālā or -
ganizācija (LSCO) no 1917. līdz 
1940. gadam Latvijā; 3. Latviešu 
skautu kustība (LSkK) trimdā 
no 1945. līdz 1950. gadam 
(Vācijā, Beļģijā, Austrijā, Dā -
nijā, Zviedrijā); 4. Pasaules tālēs 
no 1950. gada līdz 2017. gadam 
(Anglijā, Austrālijā, Kanadā, 
Brazīlijā, Venecuēlā); 5. Latvi-
jas Skautu un gaidu centrālā 
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DV futbola komanda 1963. gadā. Pirmā rindā no kr.: Jānis Pakalnietis, Andris Zālītis, Jānis Pukke, 
pieliecies Ints Rupners Bertrams Zariņš, JurisBlumfelds. Stāv no kreisās: Andris Gūtmanis, ?, Alvis 
Eikstrēms, Jānis Šķinķis, ?, Edgars Dāle, Imants Zāmurs

Ņujorkas Futbola kopas vadītājs Jānis Šķinķis ar Helmara Rudzīša 
dāvāto  kausu 1959. gadā

Gāja grūti, bet izturēju līdz 
beigām, biju galīgi nomocījies.          

Pirmajās ASV latviešu fut-
bola meistarsacīkstēs Ņujor -
kā 1956. gada 8. septembrī  
pirmo reizi tika izcīnīts laik-
raksta Laiks izdevēja Hel  ma-
ra Rudzīša dāvātais kauss, ko 
nosauca par Latvijas kausu. 
Šim notikumam bija liela no -
zīme futbola attīstībā Ame-
rikas latviešu organizāciju 
vidū.  1953. gadā Ņujorkā tika 
nodibināta latviešu futbola 
vienība „Ņujorkas latviešu 
sporta klubs”. Fotoattēlā Ņu -
jorkas Latvians vienības fut-
bolistu vidū esat arī jūs. Vēlāk 
piedalījāties Latvijas kausa 
izcīņas sacensībās.

Jā, var teikt, ka stāvēju pie 
komandas dibināšanas šūpuļa. 

1954. gada augustā Filadel-
fijā notika pirmās ASV Aus-
trumu piekrastes latviešu fut-
bola meistarsacīkstes. Ņujorkas 
Latvians bija pastiprināta ar 
augstākajā līgā spēlējošajiem 
„veterāniem” Ārenu, Celm rau-
gu, Janševski, Jēgeru un citiem. 
Treneris bija Voldemārs Celm-
raugs. Paaugstinājās futbolistu 
meistarība, un līdz ar to spēle 
pret Filadelfijas LFK iznāca sīva 
un beidzās ar filadelfiešu mi -
nimālu uzvaru – 4:3.

1955. gadā Austrumkrasta 
lat viešu meistarsacīkstēs Ņu -
jorkas vienība pirmo reizi spē-
lēja kā Ņujorkas Daugavas Va -
nagi un... beidzot pārspēja Fi -
ladelfijas LFK ar 2:1. Futbols 
latviešu vidū ieguva arvien 
lielāku populāritāti. Izveidojās 

DV, pārspējot klīvlandiešus ar  
5:1 (3:1). Sākumgados Latvijas 
kausa izcīņa notika vienā vietā, 
vēlāk izcīņas kārtība mainījās. 

Ņujorkas DV vienība ASV 
meistaru nosaukumu izcīnīja 
pavisam četras reizes un ZA 
meistaru nosaukumu – piecas 
reizes, pēdējo reizi 1985.gadā 
Latviešu globālo sporta spēļu 
laikā Kalamazū, Mičiganas pa -
valstī. Kopš 1988. gada Ņujor-
kas vienība ZA meistarsacīk-
stēs nav piedalījusies, bet vai -
rāki spēlētāji iesaistījušies Ņu -
džersijas „Kursas” sastāvā. 

Gatavojot apskatu par Lat-
vijas futbola kausa izcīņu, 
aizrakstīju vēstuli ALAs Spor-
ta nozares vadītājam Tomam 
Trautmanim un lūdzu izteikt 
viņa domas par šīm sacen-

tīt Jānis Ģiga. Gaidu no viņa 
vēstuli.   

Jānis Ģiga savulaik izveidoja 
„Kursas” vienību, vācot kopā 
jaunus spēlētājus. Es kādu laiku 
tur vēl biju, bet guvu ceļgala 
savainojumu un vairs nevarēju 
spēlēt.  

Ko jums dzīvei deva sports? 
Teikšu tā – sports un skautu 

kustība ir mūsu dzīves draugi. 
Vairāki mani komandas biedri 
ir arī skautu vadītāji kā Alvis 
Eikstrēms un Ints Rupners,un 
bijušie skauti Jānis Puķe, Uldis 
Grava, Bertrams Zariņš, Juris 
Blumfelds. Tā kā man un Maijai 
nav brāļu un māsu, tad sporta 
draugus un skautus uzskatām 
par mūsu ģimenes locekļiem. 
Kad būšu pabeidzis grāmatu 
par skautu kustības jubileju, 
ceru uzrakstīt atmiņas par šiem 
brīnišķīgajiem draudzīgās ģi -

menes gadiem. Pirms kāda 
laika esmu uzrakstījis pirmo 
daļu, tagad jāturpina. 

Šā gada 8. novembrī svinam 
ārzemju latviešu laikraksta 
Laiks 65 gadu jubileju. Ko Jūs 
gribētu novēlēt laikrakstam 
un mūsu lasītājiem?

Laiks vienmēr bijis un arī 
turpmāk būs gaidīts viesis mūsu 
un daudzu mūsu draugu un 
paziņu latviešu mājās. Vēl at -
ceros māju Bruklīnā, kur pirmo 
reizi satiku Helmaru Rudzīti, 
kas stāstīja par avīzes izdošanu 
un Grāmatu Drauga grāmatu 
iespiešanu. Novēlu Laikam vēl 
ilgi jo ilgi pastāvēt un ieprieci-
nāt lasītājus!

Sirsnīgs paldies par inter-
viju! Novēlam jums un jūsu 
ģimenei radošas veiksmes arī 
turpmāk!

Sākumā bijām trīs entuziasti, 
es, mani draugi Vilnis Bauers 
un Alvis Eikstrēms, vēlāk pie -
vienojās citi. Ne tikai piedalī-
jāmies, bet vairākas reizes izcī-
nījām šo kausu Ņujorkas Dau-
gavas Vanagu komandas sa  stā-
vā. Futbolu spēlējām, kā saka, 
„divās frontēs”. 1953. gadā noti-
ka pirmās latviešu sacensības 
Austrumu krastā – Ņujorkas lat-
 viešu sporta klubs pret Fila del-
fijas LFK. Tā bija intere san  ta 
spēle. Mūsu vienības sastāvā bija 
tikai padsmitnieki un daži, kuŗi 
bija sasnieguši divdesmit gadus. 
Turpretim filadelfiešu vidū re -
dzējām daudzus bijušos Latvijas 
futbola izlases spē lē tājus. Zau-
dējums bija likumsa karīgs – 3:9. 
Pēc tam spēlējām vietējā līgā 
1954. gadā ziemā  kā  Ņujorkas 
Latvians un lat viešu vasaras 
turnīros kā Ņu  jorkas Daugavas 
Vanagi. Vēlāk izveidojās arī Lat-
vians otrā vie  nība, kas arī pie -
dalījās līgas spēlēs.  

vienības Ņujorkas DV-2 un 
DV-3. Tās bija pirmā koman -
da, rezerves komanda un jau-
natnes komanda. Vienību sa -
stāvos bija dažādu tautību spē-
lētāji, visi nebija latvieši. Inte-
resanti, ka ārzemju latviešu fut -
bola vēstures veidošanā pie da-
lījušies vēlāk plaši pazīstami cil-
vēki. Mūsu vienības vārtus sar-
gāja mans draugs, tagad pa  saul-
slavenais ārsts Bertrams Zariņš.   

Pēc tam man bija jāiet kaŗa-
dienestā un divus gadus netiku 
futbolu spēlējis. Karot par laimi 
neiznāca.

1956. gada  8. septembrī noti-
ka arī pirmā ASV latviešu fut-
bola meistarības spēle starp 
Austrumkrasta meistaru – Ņu -
jorkas DV un Vidējo valstu 
meistaru – Klīvlandes LFK. Šai 
spēlē arī pirmo reizi izcīnīja 
ASV latviešu laikraksta Laiks 
izdevēja Helmara Rudzīša dā -
vāto ceļojošo „Latvijas  kausu”. 
Meistaru godā tika Ņujorkas 

sībām. No viņa atbildes var 
secināt, ka laika gaitā turnīrs 
noticis ar pārtraukumiem, un 
„pēdējos 25 gados kausa iz  -
cīņa notikusi tikai dažas rei-
zes, jo Alberts Legzdiņš un 
viņa komanda nebrauc uz citu 
pārvaldi. ALAs sporta nozare 
vēlas, lai kausa izcīņa notiek 
laukumā katru gadu, kā tas 
bija domāts, un ne tikai lai 
viena cilvēka komandai vie-
mēr ir virsroka”. Vai jums ir 
zināms par šīm domstar pī-
bām?

Jā, cik zināms, tad viņi ne -
varēja savākt kopā tik daudz 
futbolistu, lai varētu aizbraukt 
uz sacensībām. Ņujorkas ko -
mandas vietā tika izveidota 
Ņudžersijas „Kursa”, kas kādu 
reizi atbrauca, bet sīkāk es neko 
nevaru pateikt, jo pats tajā laikā 
vairs nebiju saistīts ar kausa 
izcīņu.

Par Latvijas kausa izcīņas 
gaitām Laikam solījās pastās-
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Grāmata „3x3 ārpus Latvijas 1981-2011.
Pasaules mēroga kustība
visu paaudžu latviešiem”

Referāts nolasīts konferencē 
„Latvija ārpus Latvijas”

Pavisam noteikti saruna par 
Latviju ārpus Latvijas nemaz 
nebūtu sarunas vērta, ja tā neie-
tvertu 3x3, un arī šīs konferences 
saturs nebūtu pilnīgs, ja tajā ne -
tiktu pieminēts 3x3 kustības de -
vums Latvijas un latviskuma sa -
glabāšanā, dzīvā noturēšanā un 
attīstībā nu jau 33 gadu gaŗumā 
ārpus Latvijas un 24 gadu gaŗumā 
Latvijā. Tādēļ man ir gods un pie-
 nākums runāt par šo, manuprāt, 
vienu no spēcīgākajiem un in  te-
resantākajiem latvietības feno-
meniem pasaulē – latviešu ģi -
meņu kustību 3x3.

Mana personiskā līdzdalība 
3x3 kustībā ir bijusi 17 nometnes 
Latvijā, no kuŗām 15 nometnēs 
esmu strādājusi nometņu avīzēs 
gan par redaktori, gan žurnālisti, 
bet šovasar Rucavā kopā ar kol-
lēgu Daigu Bitinieci sākām darbu 
pie Latvijas 3x3 nometņu grāma-
tas. Grāmata par 3x3 nometnēm 
ārpus Latvijas, kas izdota 2013. 
gadā, ir mans ieguldījums un 
pateicības darbs 3x3 kustībai, jo 
arī manā un manas ģimenes 
dzīvē 3x3 bijis viens no vērtī gā-
kajiem un interesantākajiem noti-
kumiem daudzu gadu gaŗumā.

Mans priekšlasījums būs par 
grāmatu „3x3 ārpus Latvijas 
1981–2011. Pasaules mēroga kus-
tība visu paaudžu latviešiem”, kas 
izdota 2013. gadā un ir plašākā 
dokumentācija par šo kustību. 
Taču grāmatas tapšanas laikā 
gūtā informācija un jo īpaši tajā 
ietvertās 3x3 veidotāju un dalīb-
nieku atziņas, protams, ir līdzvēr-
tīgas pētījumu secinājumiem un 
labs instruments, kas varētu būt 
noderīgs šodien, kad jādomā, kā 
latvietību un Latviju nepazaudēt 
tajos latviešos, kas dzimteni atstāj 
nevis polītisku motīvu dēļ, bet 
gan lai dzīvotu materiāli labāk, 
nekā tas iespējams Latvijā, vai arī 
profesionālās karjeras dēļ.

Par 3x3 kustību
Kā grāmatas ievadvārdos rak-

sta 3x3 Latvijas padomes priekš-
sēde Inese Krūmiņa, „par to tālo 
laiku, kad 1981. gadā Gaŗezerā 
pirmo reizi sapulcējās latviešu 
ģi  menes, lai piedzīvotu 3x3 no -
metni, kad nometnes izplatījās 
citās latviešu mītnes zemēs, kad 
parādījās pirmie iedīgļi, lai 3x3 
varētu atceļot no trimdas uz Lat-
viju, [..] drīz varēs stāstīt pasakas 
vai teikas formātā. Jo laika attā-
lums starp „toreiz” un „tagad” mē -
rāms nu jau vairāk nekā vienas 
paaudzes gaŗumā.”

Par 3x3 kustības panākumiem 
tās veidotāja un globālā koordi-
natore Līga Ruperte saka: „Do -
māju, ka 3x3 radās un veiksmīgi 
turpinājās tāpēc, ka tas bija vaja-
dzīgs, tā bija īstā lieta īstajā laikā. 
Mums tiešām paveicās!”

Taču šī veiksme nav bijusi ne -
jauša. Manuprāt, panākumu trīs 
pamatnosacījumi – skaidri mērķi, 
sistēma/darbības veids to panāk-
šanai un harizmātiski līderi – 3x3 
kustībai bija ielikti pamatos un 
stingri uzturēti visu gadu gaŗumā, 
un tas nodrošinājis arī ceturto 
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nepieciešamo nosacījumu – 
plašu līdzdalībnieku atbalstu.

3x3 veidojot, pamatā bija 1980. 
gadā Līgas Rupertes, toreiz PBLA 
Izglītības padomes vadītājas, pētī -
jums par to, kas piesaista vai at -
raida tautiešus no latviešu sabied-
rības, un meklējumi, kā atbalstīt 
vecākus, kad ģimenēs arvien sa -
režģītāk saglabāt latviskumu. Lī -
gai bija pārliecība, ka latvietība ir 
vērtība un aktīva piederība lat-
viešu sabiedrībai ir privilēģija, jo 
tā spēj dot saviem locekļiem sai-
tes ar ilgstošu, stabilu un pare-
dzamu grupu, kuŗu kopā tur 
kopīgas saknes un vērtības. Bija 
skaidri noteikti 3x3 mērķi:
* Latvisko zināšanu paplašināšana
* Latviskās kopības sajūtas veicināšana
* Latvisko ģimeņu stiprināšana
* Latvisko draudzību sekmēšana.

Vairāk nekā 30 gadu gaitā 3x3 
no entuziastu grupas ASV pārta-
pusi par globālu sabiedrisku kus-
tību. Pagājušā gadsimta 80. gados 
nometnes izveidojās arī ASV 
Rietumu krastā un Katskiļos, 
Austrālijā, Anglijā, Zviedrijā un 
Francijā, 2000. gadu sākumā di -
vas nometnes notika Kanadā. 
Tagad katru gadu notiek divas 
nometnes ASV – Gaŗezerā un Kat-
skiļos, viena Austrālijā, viena An -
glijā un divas Latvijā. Kopš 2012.ga -
da pievienojusies nometne Īrijā. 
Kopumā līdz 2014. gada rude-
nim notikušas 215 nometnes, 
kopējais dalībnieku skaits – 
31 245. To, ka 3x3 kustība ir no -
zīmīga latvietības saglabāšanā, ir 
atzinusi arī Latvijas valdība, kas 
šogad caur Kultūras ministriju ir 
iedalījusi financiālu atbalstu vi -
sām 3x3 nometnēm pasaulē. 

Līga Ruperte vienmēr uzsvērusi, 
ka 3x3 ir bijis iespējams, tikai un 
vienīgi pateicoties neskaitāmu 
latviešu milzīgajam darbam, bez 
financiālas atlīdzības, apzinīgi, 
veiksmīgi, bez vilcināšanās iegul-
dot savu laiku, talantus un ener-
ģiju (arī līdzekļus savā reizē), at -
algojumā novērtējot gandarīju-
mu, ko pašiem dod labi padarī-
tais darbs.

Par grāmatas tapšanu
2008. gadā Mazsalacā notika 

īpaša 3x3 nometne – Vadības loka 
nometne, kuŗā pulcējās visu zem  -
ju 3x3 nometņu vadītāji un pie-
redzējušākie lektori, lai izvērtētu 
līdzšinējo darbību un plānotu 
3x3 tālāko izaugsmi. Te arī dzima 
doma par to, ka 3x3 bagātā vēs-
ture (gan ārpus Latvijas, gan Lat-
vijā) ir jāapkopo grāmatā. Kad 
dalīja pienākumus, man sagadī-
jās tas šķietami neizpildāmākais 
– savākt materiālus par ārpus 
Latvijas nometnēm. 

Uzdevums nebija vienkāršs un 
varbūt tiešām mazliet utopisks. 
Manā rīcībā bija tikai Līgas Ru -
pertes rūpīgi sakārtotā „grāmat-
vedība” – visu nometņu saraksts, 
dalībnieku skaits un nometņu 
vadītāju vārdi. 

Mani palīgi bija Biruta Abula 
un Līga Ruperte ASV, Juris 
Ruņģis Austrālijā, Aija Mazsīle-
Lagzdiņa Kanadā, kas bija apņē-
mušies savākt materiālus par 
pašu vadītajām nometnēm un 

sazināties ar savu zemju citiem 
vadītājiem. Plašu materiālu par 
Katskiļu nometnēm saņēmu no 
Maijas Laiviņas, tāpat no Arņa 
Siksnas un Anitas Andersones 
Austrālijā.

Tas bija daudz, bet daudz jo -
projām bija nezināmā. Ķēros pie 
nometņu vadītāju un arī dalīb-
nieku meklējumiem internetā. 
Caur vieniem nonācu pie otra-
jiem un trešajiem. Atsaucās un 
palīdzēja daudzi.

Starp citu, daudzus bijušos 
ārpus Latvijas 3x3 vadītājus un 
dalībniekus atradu tepat Latvijā, 
kur viņi pārcēlušies uz dzīvi 
pilnībā vai daļēji. Tas, ko viņi 
Latvijā paveikuši un dara, kā 
dzīvo un jūtas, būtu atsevišķas 
grāmatas vērts stāsts.

Nākamais solis 3x3 informāci-
jas meklējumos bija mēģinājumi 
sazināties ar tiem Latvijas cilvē-
kiem, kas bijuši viesi un lektori 
3x3 nometnēs ārpus Latvijas. Man 
par pārsteigumu, atbildēja retais. 

3x3 mapītes bija krietni papil-
dinājušās, taču joprojām bija 
daudz tukšo vietu. Risinājumu 
radu bibliotēkā. Lasīju trimdas 
laikrakstus Laiks, Brīvā Latvija, 
Austrālijas Latvietis, arī 90. gadu 
Latvijas Jaunatni un Skolu un Ģi -
meni. Ar katru nākamo rakstu, 
ko atradu, auga mans prieks un arī 
žurnālista pašapziņa, saprotot, 
kāda vēsturiska vērtība ir rindām, 
kas tiek nodrukātas. Un cik tāl-
redzīgi rīkojas Līga Ruperte, ik 
vasaru gādājot, lai par nomet-
nēm (arī Latvijas) tiek uzrakstīts 
ārzemju latviešu presei. 

Tā gada laikā bija izdevies sa  -
vākt informāciju un fotografijas 
par lielāko daļu 3x3 nometnēm 
ārpus Latvijas. Diemžēl izrādījās, 
ka Latvijas nometņu materiālu 
savākšana nebija sekmējusies kā 
plānots. Nebija skaidrs, ko darīt 
ar jau izdarīto. Līga Ruperte pā r-
liecināja, ka ir jāturpina, jāpapil-
dina ar klāt nākušajām nometnēm 
un jāveido atsevišķa grāmata par 
3x3 ārpus Latvijas. Ideju financiāli 
atbalstīja PBLA un tās Kultūras 
fonds, līdz ar to bija iespējams 
grāmatu samaketēt un nodrukāt 
nelielā tirāžā.  

Par ko ir grāmata
Grāmata par ārpus Latvijas 

nometnēm ir 3x3 vēstures apko-
pojums par 30 gadiem. Caur fak-
tiem, fotografijām, aprakstiem, 
citātiem dots ieskats 149 no  met-
nēs, kas notikušas ASV Gaŗezerā, 
Rietumkrastā un Katskiļos, Aus-
trālijā, Anglijas Almēlijā un Strau-
mēnos, Zviedrijā, Francijā un Ka -
nadā, kā arī pirmās Īrijas no  met-
nes tapšanā. Grāmatā minēto per-
 sonu rādītājā vien ir 1542 vārdi!

Katrai nometnei sniegta infor-
mācija par norises vietu, vadītā-
jiem, ievirzēm, nometnes zīmi 
un avīzi, kā arī neliels apraksts 
par nometnes norisi, dalībnieku 
atziņas vai kādi īpaši fakti. Grā-
mata bagātīgi illustrēta ar foto-
grafijām, kuŗās jo īpaši labi re -
dzams, ka nometnēs netrūkst 
dzīvesprieka un labestības. 3x3 
rāda, ka latvietim būt ir intere-
santi! 

Lai gan visām nometnēm ir 
vairāk kopīgā nekā atšķirīgā, kat-
rai tomēr ir sava seja un savas 
īpatnības, kuŗas jaušamas arī ne -
daudzajās lappusēs, kas katrai at -
vēlētas grāmatā. Interesanti, pie-
mēram, caur rakstu rindām izjust 
trimdas latviešu samulsumu un 
pat apjukumu, Latvijai patiesi at -
gūstot neatkarību – kā mainīties 
trimdas organizācijām, vai braukt 
uz mājām, un kur tad ir īstās mā -
jas? Un ko latviešiem nozīmēja 
(un nozīmē) atgriešanās Latvijā – 
sapņa piepildījumu, pienākumu 
vai otrādi – bēgšanu no latvietī-
bas pienākuma? 

Noteikti jāpiemin grāmatas ie -
vada vēstījumi, kuŗus uzrakstīju-
ši 3x3 kustībai īpaši nozīmīgi 
cilvēki – 3x3 aizsācēja Līga Ru -
perte, PBLA priekšsēdis Jānis Ku -
kainis, lektori un ieviržu vadītāji 
Vaira Vīķe-Freiberga, Valters Nol  -
lendorfs, Lilita Spure, kā arī Lat-
vijas 3x3 priekšsēde Inese Krū-
miņa. Viņu atziņas koncentrētā 
veidā pasaka būtiskāko par 3x3 
nozīmi viņu dzīvē, kā arī latviešu 
trimdas un Latvijas vēsturē.

Diemžēl grāmatā ir lappuses, 
kuŗās par dažām nometnēm ir 
tikai dalībnieku skaits un vadītāji. 
Visvairāk balto plankumu palicis 
par Anglijas Straumēnu nomet-
nēm. Arī par vairākiem vadītā-
jiem informācija ir skopa vai nav 
nemaz. Atliek cerēt, ka kādreiz 
grāmatu kāds turpinās un papil-
dinās.

Grāmata ir unikāla ar plašo in -
formācijas apjomu – laika, terri-
torijas un cilvēku ziņā. Infor mā-
cijas avoti bija tik dažādi, bet ie -
spējas visu pārbaudīt – minimā-
las. Tādēļ neizbēgami varētu būt 
neprecizitātes, tāpat varētu būt 
iebildumi par personvārdu un 
vie  tvārdu latviskošanu vai gluži 
otrādi – nelatviskošanu. Arī va  dī-
 tāju biografijas ir dažādas, un ne 
visi fakti tajās vairs atbilst šodie-
nas reālitātei. To visu apzinoties, 
brīžiem bija apmulsums, ko darīt 
un vai vispār darīt. Vienojāmies, 
ka svarīgākais šobrīd ir saglabāt 
milzīgo informācijas apjomu, jo 
tā būs vienīgā liecība par 3x3 ār -
pus Latvijas. Tas ir labākais, ko 
šobrīd varēja izdarīt. 

Jānis Kukainis uzsveŗ, ka sva-
rīgs ir katrs Latvijas atbalstītājs, 
tādēļ nākotnes izaicinājums 3x3 
kustībai un citiem latviskās izglī-
tības pasākumiem būs tas, kā ti -
kai mītnes zemes valodu zinošos, 
latviski nerunājošos bērnus ie -
sais tīt mūsu tautas atbalstītājos. 
Valters Nollendorfs Līgas Ruper-
tes ideju stiprināt latvisko ģimeni 
trimdā, lai tādējādi saglabātu trim-
das sabiedrību pāri paaudzēm, 
sauc par vienkāršu, bet ģeniālu, 
kam radās sekotāji, kuŗi neļauj 
tai apsīkt. Viņš to salīdzina ar la -
bas, sātīgas rupjmaizes cepējiem, 
kas zina pareizās sastāvdaļas, 
prot maizīti pareizi izcept, izdala 
saimei, rūpīgi glabā ieraugu un 
nesavtīgi dalās ar kaimiņiem. 

Negribētu apgalvot, ka šī grā-
mata par 3x3 ārpus Latvijas 30 
gadu gaŗumā ir latvietības recep-
šu grāmata, bet uz to, ka tā ir laba 

rokasgrāmata gudriem latviskās 
maizes cepējiem, gribētu cerēt.

Priekšlikumi
Nobeigumā daži lietišķi priekš-

likumi, kuŗi radās, vācot mate-
riālus par 3x3 un veidojot grā-
matu.

1. Interneta resursi. Ir atzīsta-
mi, ka 3x3 kustībai ir sava mājas-
lapa, ko būtu vēlams krietni 
paplašināt un informāciju pār-
skatāmi strukturēt. Tāpat būtu 
vēlams 3x3 informāciju padarīt 
uzskatāmu citās interneta viet-
nēs, kuŗu mērķauditorija ir lat-
vieši pasaulē.  

2. Nometņu avīzes. 3x3 n o -
metņu avīzes būtu jānovērtē kā 
nozīmīgu informācijas avotu, ko 
vērts saglabāt un darīt pieejamu 
gan drukātā veidā, gan digitāli 
vienuviet. Piemēram, Nacionā  lās 
bibliotēkas periodikas lasītavā, 
pēc iespējas savācot arī jau bijušo 
nometņu avīzes.

3. Nometņu archīvi. 3x3 pa -
domēm būtu vērts padomāt, ko 
darīt ar nometņu materiāliem, 
fotografijām un citām liecībām, 
kas šobrīd ir pie bijušajiem 
vadītājiem vai 3x3 padomju da -
lībniekiem, varbūt vērts tos no -
dot valsts glabāšanā vienuviet – 
Valsts archīvā, Okupācijas mū -
zejā vai Nacionālajā bibliotēkā. 

4. Grāmata par 3x3 nomet-
nēm Latvijā. Jācer, Latvijas 3x3 
padomei izdosies reālizēt grā ma-
tas ideju līdz galam – sagata vot 
un izdot grāmatu par no  met -
nēm Latvijā. Nākamgad tam 
būtu īstais laiks, jo būs pagājuši 
25 gadi kopš pirmās nometnes 
Latvijā, Madlienā. 

Bijusī Valsts prezidente un 3x3 
ieviržu vadītāja Vaira Vīķe-Frei-
berga, atzinīgi vērtējot 3x3 vēs-
tures dokumentēšanu, norāda, ka 
3x3 ideja un ideoloģija nepār-
protami ir ārzemju latviešu – 
kādreizējo trimdinieku – veido-
jums un ir pelnījusi savu vietu 
latviešu tautas vēsturē. Ar grā-
matu „3x3 nometnes ārpus Lat-
vijas 1981–2011” šis 3x3 vēstures 
dokumentēšanas pienākums ir 
sākts izpildīt. 3x3 dzīve turpinās, 
turpināsies tās vēsture, un tās 
dokumentēšana un saglabāšana 
ir tikpat nozīmīgs pienākums kā 
kustības turpināšana.

Informācija par grāmatu 
„3x3 nometnes ārpus Latvijas 
1981–2011”

Grāmata dāvināta Latvijas Na -
cionālajai bibliotēkai, Okupācijas 
mūzejam, Ārlietu ministrijai, Iz -
glītības un zinātnes ministrijai, 
Kultūras ministrijai un tās sa -
biedrības integrācijas departa-
mentam, PBLA, ALA, 3x3 pa -
domēm ASV, Austrālijā, Īrijā un 
Latvijā, Latviešu Nacionālajai 
Padomei Lielbritānijā un Krie-
vijas latviešu diasporai, Valsts 
Valodas aģentūrai.

Grāmata pieejama 3x3 mājas-
lapā (bez maksas), kā arī to 
iespējams pasūtīt Jāņa Rozes 
grāmatnīcas un SIA „Drukātava” 
e-veikalos.
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(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Piešķirtas Ministru kabineta 
balvas izcilām personībām
Nolemts Ministru kabineta bal -

vu piešķirt piecām izcilām per so-
nībām par ieguldījumu de  mo-
kratiskas un tiesiskas Latvijas   
vals ts attīstībā. 2014. gadā Latvi  -
jas Republikas valdības augstāko 
apbalvojumu - Ministru kabineta 
balvu – piešķirs:

• Akadēmiskā rakstu krājuma 
„Latvieši un Latvija” redakcijas 
kollēģijai: Ilgai Jansonei, Tāla-
vam Jundzim, Viktoram Haus-
manim, Maijai Kūlei, Andrejam 
Vaskam un Guntim Zemītim 
par būtisku devumu starpnozaŗu 
disciplīnas letonistikas izveidē   
un četru sējumu akadēmiskā 
rakstu krājuma „Latvieši un Lat-
vija” sastādīšanu; 

• Latvijas Radio korim un Vals ts 
kamerorķestrim Sinfonietta Rī -
ga par izcilu ieguldījumu Latvi -
jas profesionālās mūzikas nozarē 
un sasniegumiem starptautiskā 
kontekstā;

• Choreografei, tautasdeju an -
sambļa „Zelta sietiņš” vadītājai, 
de  jas mākslas paidagoģei, kino 
jomas darbiniecei Baibai Rasmai 
Šteinai par izcilu ieguldījumu 
dejas mākslā, Dziesmu un deju 
svētku tradicijas saglabāšanā un 
tālāknodošanā, par profesionālo 
darbību kino nozarē;

• Režisorei, producentei Dzin -
t rai Gekai-Vaskai par ilggadēju 
ieguldījumu uz Sibiriju no 1941. 
līdz 1949. gadam izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju likteņstāstu pētīšanā 
un atspoguļošanā Latvijā un aiz 
tās robežām;

Dzintra Geka-Vaska

• Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes priekšnieka vietnie -
kam, Kārtības policijas pārval des 
priekšniekam pulkvedim Alek-
sandram Bukēvičam par priekš-
zīmīgu un profesionālu dar bu, 
nozīmīgu ieguldījumu sabied-
riskās kārtības un drošības no -
drošināšanā.

Šogad Ministru kabineta balva 
tiks pasniegta 11. novembrī.

***
Jaunās valdības aprises

Turpinās jaunās valdības vei -
do šana. Koalicijas partijas vieno-
jušās, ka valdību arī turpmāk va   -
dīs Laimdota Straujuma. Ilgi ri  -
sinājās sarunas par problēma tis-
kajiem posteņiem.  Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) valde no     lē -
musi ekonomikas ministra ama -
tam virzīt Saeimas deputāti Da  nu 
Reiznieci-Ozolu, savukārt veselī -
bas ministra amatam – uz   ņēmēju 
Gunti Belēviču. ZZS ie  g ūs Vides 
aizsardzības un reģio  nālās attīstī -
bas ministrijas (VARAM) parla-

mentārā sekretāra posteni, ko 
ieņems uzņēmējs Edgars Tavars. 
Par vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministru varētu 
kļūt bijušais ekonomikas ministrs 
Kaspars Gerhards (VL/TB/LNNK). 
Līdz ar to pagaidām vienīgais 
nezināmais jaunajā valdībā ir 
izglītības un zinātnes ministrs.

***
Junkurs atsakās no 12. Saeimas 

deputāta mandāta
No partijas Vienotība 12. Sa    ei-

mā ievēlētais Jānis Junkurs no   lē-
mis atteikties no deputāta man-
dāta. Paziņojumā plašsaziņas 
līdzekļiem Junkurs stāsta, ka kopš 
4. oktobŗa ir izskanējušas plašas 
spekulācijas un nepatiesi apgal-
vojumi par to, kāpēc viņš ir ie  -
vēlēts 12. Saeimā. „Vēlos informēt, 
ka,  saņēmis darba piedāvāju -     
mu ārpus Latvijas, esmu nolēmis 
atteikties no 12. Saeimas deputāta 
mandāta.” raksta Junkurs. Tādē-
jādi ceļš uz Saeimu paveŗas Vie-
notības līderei Solvitai Ābolti -  
ņai, jo viņa 12. Saeimas vēlēšanās 
Kur zemes vēlēšanu apgabalā bija 
palikusi pirmā aiz strīpas.

***
Apstiprināta jaunā Eiropas 

Komisija Eiropas Parlamentā
22. oktobrī ar Eiropas Parla-

menta (EP) balsojumu tika ap -
stip rināta nākamās Eiropas Ko -
mi sijas (EK) komisāru kollēģija. 
Ārlietu ministrija apsveic jaunās 
Eiropas Komisijas apstiprināša-
nu EP. 

Eiropas Parlamenta ēka

Atbalstošais EP balsojums ir 
priekšnosacījums, lai jaunā EK 
varētu laikus uzsākt darbu šā 
gada 1. novembrī.  EK komisāru 
kollēģiju ieceļ uz pieciem ga -
diem. Komisāru skaits atbilst ES 
dalībvalstu skaitam. Jaunās EK 
priekšsēdis ir bijušais Luksem-
burgas premjērministrs Žans-
Klods Junkers.  Latvijas bijušais 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis  iecelts EK priekšsēža 
vietnieka amatā ar atbildību par 
eiro un sociālo dialogu.

***
Latvija pirmo reizi ievēlēta 
ANO Cilvēktiesību padomē

21. oktobrī ANO Ģenerālā 
Asambleja ar 175 balsīm PAR 
ievēlēja Latviju ANO Cilvēktie-
sību padomē (turpmāk - Padome) 
uz termiņu no 2015. līdz 2017. 
gadam. Šī ir pirmā reize, kad Lat-

vija ievēlēta Padomē, kas ir sva-
rīgākā ANO cilvēktiesību struk-
tūra cilvēktiesību jomā. No 2015. 
gada 1. janvāŗa Padomē darbu 
uzsāks 15 jaunievēlētās valstis: 
Albānija, Bangladeša, Bolīvija, 
Botsvana, Gana, Indija, Indo nē-
zija, Katara, Kongo, Latvija, Nī -
derlande, Nigērija, Paragvaja, 
Por tugale un Salvadora.

Ievēlēšana Padomē ir aplie-
cinājums Latvijas sasniegumiem 
cilvēktiesību jomā nacionālā un 
starptautiskā līmenī. Cilvēktie-
sību aizsardzība ir viena no Lat-
vijas prioritātēm, ko atspoguļo 
valsts aktīvā darbība starptau-
tiskajās organizācijās.

***
ANO no jauna atklāj 

Gunta Ulmaņa 1994. gadā 
dāvināto gobelēnu

20. oktobrī Latvijas vēstnieks 
ANO Ņujorkā Jānis Mažeiks un 
ANO ģenerālsekretārs Bans Ki 
Mūns no jauna atklāja Latvijas 
dāvanu Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijai - Edītes Paulas-Vīgne -
res gobelēnu “Cerība”. To ANO 
1994.gadā dāvināja Latvijas Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis.

Mažeiks savā runā atgādināja, 
ka jau 1994. gadā ar ANO iesaisti 
bija panākta pilnīga ārvalstu ka -
ŗaspēka izvešana no Baltijas val-
s tīm. Vēstnieks norādīja, ka ar 
ANO palīdzību Latvija ir spējusi 
ātri veikt pārmaiņas, kas ļāvušas 
tai kļūt par ES un NATO dalīb-
valsti. Piedzīvojusi šīs pārmai -
ņas, Latvija tagad var dot aizvien 
lielāku ieguldījumu globālo jau-
tājumu risināšanā. ANO ģenerāl-
 sekretārs atbildes uzrunā uzsvēra 
gobelēna simbolisko un iedves-
mojošo nosaukumu - “Cerība”, jo 
ANO cenšas dot cerību pasau - 
les tautām. Ģenerālsekretārs ar 
prieku atcerējās savu vizīti Lat -
vijā 2013.gadā, kad viņš piedalī-
jās Latvijas neatkarības 95. ga -
dadienas svinībās.

***
Vizītē Latvijā Turcijas 

prezidents 
Oficiālā vizītē Latvijā bija  ie   ra-

dies Turcijas prezidens Redžeps 
Tajips Erdogans, lai tiktos ar Lat-
vijas prezidentu Andri Bērziņu. 
Erdogans septembŗa sākumā vi -
zītes laikā ASV Bērziņam darīja 
zināmu, ka, pieņemot uzaici nā-
jumu vizītē apmeklēt Latviju,  
viņš ir gatavs to darīt jau šajā 
gadā. Latvija ir pirmā Eiropas 
Savienības valsts, uz kuŗu Erdo-
gans devies vizītē kopš stāšanās 
Turcijas prezidenta amatā.

Turcija vēlas iestāties Eiropas 
Savienībā. Sarunas par iestāša -
nos ES risinās kopš 2005. gada. 
Iestāšanās process bija viens no 
galvenajiem jautājumiem, ko Tur-
 cijas valsts galva pārrunāja ar 

Latvijas prezidentu Andri Bēr-
ziņu. Erdogans pateicās Latvijai 
par atbalstu Turcijas iestājai Ei -
ropas Savienībā:

Turcijas prezidents Redžeps 
Tajips Erdogans, viņa dzīves-
biedre Emini Erdogana, Valsts 
prezidenta Andŗa Bērziņa dzī-
vesbiedre Dace Seisuma un 
Vals ts prezidents Andris Bēr-
ziņš // Foto: LETA

Pēc tikšanās ar Erdoganu An -
d ris Bērziņš uzsvēra, ka nākama-
jā gadā svinēsim Latvijas un Tur -
ci jas diplomātisko attiecību pa -
stāvēšanas 90 gadu jubileju, un 
tas ir vēl viens apliecinājums abu 
valstu lielisko savstarpējo attie-
cību raksturam.

***
Pie Latvijas ūdeņiem 

Krievijas armijas kuģī iecelta 
neliela zemūdene

Nacionālie bruņotie spēki ne  -
tālu no Latvijas territoriālajiem 
ūdeņiem naktī uz 6. oktobri pa  -
manījuši nelielu zemūdeni, kas 
no dzelmes iecelta Krievijas bru-
ņoto spēku kuģī. Toreiz netālu  
no Latvijas territoriālajiem ūde -
ņiem konstatēts Krievijas bru-
ņoto spēku zemūdeņu atbalsta 
kuģis CC-750, - tas pats,   uz kuŗa 
klāja bija izcelta nelielā zemūde-
ne. Latvijas AM nav zināms, vai 
šādas zemūdenes ir Krievijas pa -
stāvīgajā bruņojumā un kādas 
funkcijas tā veikusi netālu no 
Latvijas ūdeņiem.

Iepriekš ziņots, ka Nacionālie 
bruņotie spēki 6. oktobŗa pēc-
pus dienā Baltijas jūrā, netālu no 
Latvijas territoriālajiem ūde- 
ņiem, konstatējuši Krievijas bru-
ņoto spēku Stereguschiy klases 
fregati un Kilo klases zemūdeni. 
Netālu no Latvijas territoriāla-
jiem ūdeņiem šogad manītas 
piecas Kilo vidējās klases zem-
ūdenes.

***
Paraksta deklarāciju par 
sadarbību ES jautājumu 

komūnikācijā 
24. oktobrī Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs parakstīja Deklarā ciju ar Ei  -
ropas Komisijas pārstā vību Lat -
vijā un Eiropas Parla menta In  -
for mācijas biroju Lat vijā par sa  -
darbību Eiropas Sa   vie nības jau-
tājumu komūnikācijā laikā, kad  
Latvija prezidēs Eiro pas Savie-
nības (ES) Padomē. 

Deklarāciju no Eiropas Ko  mi-
sijas Latvijā pārstāvības puses 
parakstīja tās vadītāja Inna Štein-
buka un no Eiropas Parlamenta 
Latvijas Informācijas biroja pu - 
s es - tā vadītāja Marta Rībele. 
Deklarācijas mērķis ir palīdzēt 
apvienot resursus komūnikācijai 
par Eiropas Savienības polītikas 
prioritātēm, vērtībām un Latvijas 
dalību ES.

***
Diskusija Portugalē 

„Krize pie Eiropas austrumu 
robežas. Latvijas redzējums”
Lisabonas vēsturiskajā centrā 

un tradicijām bagātajā grāmatu 
veikalā Ferin rēgulāri notiek dip-
lomātu, polītiķi un arī zinātnieku 
tematiskas sarunas. Šo sanāks -
m ju temati ir par kultūrvēsturiski 
un polītiski aktuāliem notiku - 
m iem Eiropā, kā arī pasaulē. 20. 
oktobrī Latvijas vēstniece Por-
tugalē Alda Vanaga piedalījās 
di plomātu kluba debatēs „Portu-
gale, Eiropa un pasaule”.

Latvijas vēstniece Portugalē 
Alda Vanaga diskusijā

Vēstniece Alda Vanaga tika 
aicināta paust Latvijas - Eiropas 
Savienības dalībvalsts viedokli 
par notikumiem Ukrainā. Vēst-
nie ces uzstāšanās temats bija 
„Kri ze pie Eiropas austrumu ro -
bežas. Latvijas redzējums”. Ru -
nājot par notikumiem Ukrainā, 
par to ietekmi uz Latviju un ES, 
vēstniece uzsvēra Latvijas vēstu-
risko pieredzi un nepieciešamī -
bu rēķināties ar jaunajiem dro šī -
bas izaicinājumiem. Vanaga ru  -
nāja par padomju un nacistiskās 
Vācijas okupācijas laiku, stāstīja 
par latviešu tautas traģisko likte -
ni deportācijās un bēgļu gaitās. 
Stāstot par Latvijas sasniegu - 
m iem, īsā laikā bez lieliem cilv ē-
ku upuŗiem atbrīvojoties no pa -
dom ju okupācijas varas, pārvei-
dojot ekonomisko un polītisko 
sistēmu, ieņemot noteiktu vietu 
pasaules un Eiropas valstu sai -
mē, vēstniece norādīja uz ES un 
NATO īpašo lomu šajā procesā, 
kā arī uzsvēra lielo nozīmi tieši 
Ukrainas notikumos, kāda ir  
Lat vijas dalībai šajās organi-
zācijās. 

Jānis Mažeiks un Bans Ki Mūns

Inna Šteinbuka un Andrejs 
Pildegovičs
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 “Pults un Russia TV” // Zīmējums: Zemgus Zaharāns

trīs miljonus krājuma vienību, 
atbrīvojot piecas bibliotēkas vēs  tu-
riskās ēkas - Jēkaba ielā 6/8, An  g  li -
kāņu ielā 5, Krišjāņa Barona ielā 
14, Krišjāņa Barona ielā 3 un 
Tērbatas ielā 75.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) krājuma pārvešanu uz 
Gais mas pili izdevies pabeigt di  -
vas nedēļas agrāk. Pēdējā krava 
Gaismas pilī ieradās 17. oktobrī, 
lai gan iepriekš bija plānots, ka 
vērienīgā LNB pārcelšanās beig-
sies tikai 27. oktobrī. Kopējais 
LNB krājuma apjoms ir aptuveni 
4,1 miljons vienību. Teju viens 
miljons vienību bija  izvietots re -
pozitārijā Silakrogā.

***
Baltijas Asamblejas  balva – 

Alvim Hermanim 
Baltijas Asamblejas balvas li  te-

rātūrā, mākslā un zinātnē, kā arī 
BA medaļas par nopelniem Bal-
tijas valstu vienotības stiprinā-
šanā un sadarbības veicināšanā 
tika pasniegtas svinīgā ceremo-
nijā Igaunijas galvaspilsētā Talli-
nā. BA balva šogad piešķirta 
Jaunā Rīgas teātŗa režisoram 
Alvim Hermanim par radošiem 
sasniegumiem, uzvedot vairākus 
izrādes jo īpaši par iestudējumu 
“Oblomovs”.

Alvis Hermanis ar balvu

Balvu literātūrā saņēma igau -
ņu rakstnieks Pēters Sauters  par 
noveli “Neatstāj mani vienu”  
(2012). BA medaļu saņēma Sa  -
eimas Ārlietu komisijas priekš-
sēdis Ojārs Ēriks Kalniņš, BA 
Labklājības komitejas priekšsēža 
vietnieks Vitālijs Orlovs un BA 
Tieslietu un drošības komitejas 
priekšsēža vietnieks Jānis Ādam-
sons.

***
Latviete Ieva Lase atzīta par 
labāko starptautisko modeli
Latviete Ieva Lase uzvarējusi 

konkursā International best male 
and female model 2014, iegūstot 
labākās starptautiskās modeles 
titulu. 

Lase ieguvusi arī titulus The 
best body (“Labākais augums”) 
un Miss Friendship (“Mis Drau -
dzība”). Kopumā konkursā Spā-
nijā  piedalījās deviņas sievietes 
un 14 vīrieši no dažādām pasau-
les valstīm. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Ozolu stādīšanas iniciātors ir 
Izvaltas pagasta stādaudzētavas 
saimnieks Jānis Bogdāns. Viņu 
aiz rāvusi Ziedoņa daiļrade, tāpēc 
viņš fondam “Viegli” - Ziedoņa 
darba turpinātājiem  - jau pava-
sarī vēlējies uzdāvināt ozolu stā -
diņus. “Ziedonis asociējas ar      
ozo lu, kuŗš  iedzinis saknes dziļi 
savā zemē un kuŗa zari sniedz 
ēnu nogurušam ceļiniekam, un 
Jāņu vainags ir apliecinājums 
latviešu tautas dzīvotspējai,” stāsta 
Bogdāns.

***
„Suitu sievas” pieskandina 

UNESCO Parīzē
Latvijas vēstniecība Francijā 

svinēja  5. gadadienu, kopš suitu 
kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO 
Nemateriālā kultūras mantoju  -
ma sarakstā. UNESCO mītnē Pa -
  rīzē tika rīkots etnografiskā an -
sambļa “Suitu sievas” koncerts, 
iepazīstinot  klātesošos ar bagāto 
Latvijas kultūras mantojumu un 
suitu tradicijām. 

Etnografiskais ansamblis 
„Suitu sievas”

Suitu kultūrtelpa UNESCO Ne -
 materiālā kultūras mantoju ma 
sarakstā tika iekļauta 2009. gadā. 
Tā tika apliecināta suitu tra di ciju 
unikālitāte pasaules mē  rogā un 
ne  pieciešamība tās sa  glabāt nā -
kamajām paaudzēm.

***
Latviešu mākslinieku darbi 

izstādē Tokijā
Izcilā japāņu mākslinieka Jozo 

Hamaguči (1909-2000) Mākslas 
mūzejā Tokijā atklāta starptau-
tiska izstāde Time of the Mezzotint: 
Colours Beyond the Stars, kuŗā ap -
 skatāmi sarežģītajā, laikietilpī -
gajā mecotintas technikā strā dā-
jošo izcilāko mūsdienu māks li-
nieku darbi. Izstādē  iekļauti arī 
trīs latviešu mākslinieku - Gun-
tara Sietiņa, Vijas Celmiņas un 
Juŗa Petraškeviča darbi.

Izstādes ietvaros 20. oktobrī 
seminārā Latvijas Mākslas aka -
dēmijas profesors Guntars Sie  -
tiņš kopā ar pazīstamo nīder-
landiešu vēsturnieku un māksli-
nieku Adu Stijnmanu klātesošos 
iepazīstināja  ar mecotintas tech-
nikas attīstības vēsturi no 17. 
gadsimta līdz mūsdienām.

***
Viss LNB krājums 

pārvests uz Gaismas pili
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) krājuma pārvešana uz 
Gaismas pili sākās šā gada 14. ap -
 rīlī. Vajadzēja pārvest vairāk nekā 

Eindhovenas Dizaina akadēmijā 
(Design Academy Eindhoven) 
stu dējošiem latviešiem.

Vēstnieks Māris Klišāns tiekas 
ar Eindhovenas Dizaina aka dē-
mijā studējošiem latviešu jau - 
n iešiem

Akadēmijas Starptautisko at  tie-
cību nodaļas mācībspēki iepa zīs -
tināja ar apmācību sistēmu un 
ap  gūstamajām speciālitātēm. 
Eindhovenas Dizaina akadēmija 
ir viena no labāk zināmajām 
dizaina skolām Eiropā. Akadē-
mijā strādā augsti profesionāli 
mācībspēki no visas pasaules. 
Dizaina nedēļas ietvaros tika rā  -
dīti bakalaura programmas ab -
solventu Jasmīnas Grases, Mārča 
Ziemiņa un Beātes Šņukas dip-
lomdarbi.

***
Izdota grāmata par latviešu 
lidotājiem “Latviešu lidotāji 

zem svešiem karogiem”
Latvijas aviācijas sabiedrībai un 

vēstures interesentiem ir pienā -
cis ilgi gaidītais brīdis - ir iznākusi 
lidotāja un aviācijas vēsturnieka 
Edvīna Brūveļa (dzimis 1923.ga  -
dā) grāmata “Latviešu lidotāji 
zem svešiem karogiem”. 

Iepriekšējais autora izdevums 
“Latvijas aviācijas vēsture. 1919-
1940” tika izdots divas reizes un 
kļuva par bibliografisku retumu. 
Līdz ar jauno izdevumu sakopota 
visa Latvijas aviācijas vēsture.

***
Čīlē viesojas deju kopa 
„Saime” no Gaŗkalnes

Vidējās paaudzes deju kopa 
„Saime” no Gaŗkalnes novada pie -
dalījās Laserenā Čīles Baleta folk-
 loras organizācijas BAFOCHI 
rīkotajā 7. starptautiskajā folklo-
ras festivālā “No pasaules malas”.  
Kopā ar Latvijas dejotājiem tajā 
piedalās arī deju kopas no Uru g-
vajas, Paragvajas, Meksikas un 
Čīles.

„Saime” ar latviešu tautasde-
jām uzstājās vietējās skolās, kā   
arī priecēja Čīles galvaspilsētas 
Sant jago iedzīvotājus, vietējos 
lat  viešus un mācīja latviešu ro -
taļas, kā arī rotaļdejas Latvijas 
Goda konsulātā Santjago. 

***
Imantam Ziedonim 
veltī 100 ozolu aleju

Rundāles pils ansambli papil-
dinājusi simt ozolu aleja, kas vel-
tīta latviešu dzejniekam un pub-
licistam Imantam Ziedonim. 

bērnus ar īpašām vajadzī bām, kā 
arī ārzemēs dzīvojošos latviešu 
bērnus un jauniešus.

Radošo darbu konkursa gal-
venais mērķis - lai bērni un jau -
n ieši izzinātu un pilnveidotu savu 
priekšstatu par Latvijas vēsturi, 
kultūru, attīstītu izpratni par na  -
cionālās identitātes jautājumiem.

***
Par Nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusu
Lai nacionālās pretošanās 

kustības dalībnieka statusu varē-
tu saņemt arī ārpus mūsu valsts 
dzīvojošie Latvijas pilsoņi, Saei-
ma 23. oktobrī galīgajā lasījumā 
kā steidzamus pieņēma grozī-
jumus likumā “Par nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka 
statusu”. Tāpēc, precīzējot liku -
ma normas, noteikts - šo statusu 
varēs saņemt ārvalstīs dzīvojošie 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieki.

***
Ochlobistins iekļauts 

melnajā sarakstā 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs melnajā sarakstā iekļāvis  
Krievijas mākslinieku Ivanu Och-
lobistinu. Ministrs to pamato ar 
Ochlobistina  radikālajiem iztei-
kumiem, kuŗos viņš aicinājis no -
galināt ukraiņus un gejus. Līdz ar 
to arī 7. novembrī Kongresu na -
mā ieplānotā Ochlobistina uzstā-
šanās nenotiks.

***
Latviešu mākslinieki piedalās 

dizaina nedēļā Eindhovenā
22. oktobrī Latvijas vēstnieks 

Nīderlandē  Māris Klišāns Eind-
hovenā apmeklēja Nīderlandes 
dizaina nedēļas Dutch Design 
Week sarīkojumus un tikās ar 

Barselonā atklāta izstāde
 par Latvijas ceļu uz brīvību
Katalonijas galvaspilsētā Bar -

se lonā, Spānijā, atklāta izstāde 
par Latvijas vēsturi - “Latvija: cī  -
ņa par brīvību” (Latvia: the fight 
for freedom). Ekspozīcijas  pamatā 
ir Latvijas Okupācijas mūzeja 
(LOM) materiāli. Izstāde apska-
tāma Barselonas senākajā daļā 
Plaçe Del Rei, Svētās Agates ka -
pellā un būs atvērta līdz 2015. 
gada 11. janvārim. Latvijai veltī -
tā izstāde iekļaujas Barselonas 
pilsētas domes Kultūras institūta 
iniciētā projektā Eiropa 25, kas 
veltīts 25. gadskārtai, kopš kritis 
Berlīnes mūris un beidzies auks-
tais kaŗš. Latvija rādīta kā viena 
no valstīm, kas šo procesu rezul-
tātā atguva neatkarību. Izstādē 
atainots laika posms no 1918. ga -
da, kad Latvija pasludināja neat-
ka  rību, līdz 2004. gadam, kad Lat-
vija iestājās Eiropas Savie nībā.

Izstādes atklāšanā 15. oktobrī  
piedalījās Barselonas pilsētas va -
dība, Barselonas vēstures mūzeja 
vadība, Eiroparlamenta deputāts 
Artis Pabriks un arī Latvijas 
Okupācijas mūzeja delegācija. 
LOM direktors Gunārs Nāgels 
uzrunāja atklāšanas sarīkojuma 
dalībniekus

***
 Bērnu un jauniešu 

radošo darbu konkurss 
“Es un mana dzimtene”

Rīgas Latviešu biedrība pro-
jekta “Atvērsim pasauli iespējām 
un prasmēm” ietvaros rīko rado-
šo darbu konkursu “Es un mana 
dzimtene”, kuŗā piedalīties aici-
nāti bērni un jaunieši vecumā no 
14 līdz 19 gadiem. Konkursa rī -
kotāji iesaistīties sevišķi ro  sina 
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Sīkstā kaulēšanās par jautā-
jumu, kuŗai no 4. oktobŗa vēlē-
šanās atjaunotās koalicijas  par-
tijām kuŗš ministra portfelis tiks 
(un kuŗam deputātam no at   tie -
cīgās partijas), atstāj publikā ne    -
lāgu iespaidu, un dažam labam 
nagi niez - atgādināt, ka tamlī-
dzīgas izdarības un intrigas  
1934. gadā daudziem Latvijā  li -
ka ne tikai akceptēt, bet pat ap -
sveikt 15. maija apvērsumu un 
autoritāra režīma ieviešanu.

Kārlis Ulmanis, kas divus ga   dus 
vēlāk  pats sevi iecēla par vals ts 
prezidentu, kā vadonis bi   ja re -
lātīvi labdabīgs (benign) salīdzi-
nājumā ar citiem tālaika un  arī 
pēckaŗa gadu diktātoriem,  taču 
nav apstrīdams, ka viņš necie -    
ta ne mazāko kritiku un atst ā  -
dināja savu tuvāko līdzgaitnie - 
ku - ģenerāli Jāni Balodi,  kas 
esot viņam ieteicis atjaunot, kaut 

Parlamentārā republika tomēr ir 
“mazākais no visiem  ļaunumiem”

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

“uzlabotā” veidā,  kādu parlamen-
tārisma paveidu.

Un tagad, kā portālā TVnet 
raksta Toms Ostrovskis,  “jaunais 
12. Saeimas konstitūcionālais 
vairākums - piecas partijas ka  -
mer  korī  sadziedājās par  funda-
mentālām maiņām Satversmē,  
lai pamāžotos  ar piedāvājumu 
tau tai pašai ievēlēt prezidentu”. 
Pat diskusija par šādu proce -  
dū ru, apgalvo Ostrovskis, esot  
“skan daloza totālitārisma at  grie-
šanās pirmā pazīme”.

Tālāk ir vērts citēt šādas rin-
diņas Toma Ostrovska rakstā, kas 
manuprāt vedina uz nopietnām 
pārdomām: “Tautas vēlēts prezi-
dents Latvijā būs nopietns dro šī-
bas apdraudējums,  ja par tādu 
kļūtu Andris Bērziņš, kuŗš paš-
reiz strādā par LR prezidentu.      
24 gadu laikā nenoliedzami  
esam  pavirzījušies uz priekšu (..)  

Ir jāsaglabā tas, kas mums jau ir,  
kas strādā, kas darbojas, - tā ir 
par lamentārā demokratija ar  
funkcionējošiem varas līdzsva-
riem.”

Varas līdzsvari - tie ir checks 
and balances,  kas neļauj  kādam 
“uzmesties” par vienīgo lēmēju 
un noteicēju. Parlamentārajai 
demokratijai ir ne mazums trū -
kumu un vainu,  taču, pārfrazejot 
Čerčila vārdus, tā ir un paliek 
“mazākais no visiem ļaunum iem”.

(Iekavās piebildīsim, ka ASV 
prezidents gan ir “tautas vēlēts”,  
taču kongress (parlaments) spēj 
bloķēt jebkuŗu prezidenta lē  mu-
mu, kas nav guvis likumdevēju 
vairākuma atbalstu. Bet atjau no-
tajā Latvijā, spriež Toms Ostrov- 
s kis,  parlamentārisms  nav tiktāl  
nobriedis, lai nobremzētu tautas 
vēlēta prezidenta varbūtēju pat-
vaļu.)

Patlaban Latvijā populārs ir 
viedoklis, ka  pirmām kārtām      
jā  turas pie tradicionālajām vēr - 
tī bām,  kas mantotas no sen -
čiem. Pret to nav ko iebilst, bet 
citu vals tu pieredze rāda,  ka ar 
to vien nepietiek, lai tauta jus - 
tos brīva. Komūnistiskās Ķīnas 
prezidents Sī Jenpings pēdējā 
laikā  manāmi atmetis marksis-
tisko frazeoloģiju un arvien uz  -
stājīgāk liek uzsvaru uz “senču  
gudrībām”, uz garīgo mantojumu, 
ko atstājis dižais ķīniešu prāt -
nieks Konfūcijs (dzimis ap 551. 
g. pirms  mūsu ēras), kuŗš cildi-
nāja apskaidrotu harmoniju un 
pietāti pret  “vecākajiem”.

Konfūcija mantojums, viņa 
mācība ir ķīniešu  identitātes pa -
mats, bet ko līdz tagadējā šīs mā -
 cības populārizēšana Ķīnas Tau-
tas Republikā, ja tur apspiež disi-
dentus, īpaši “domājošo inteli -

ģen ci”, un  vajā mazākumtautību 
aktīvistus Sinczjanā un Tibetā? 
No patiesas demokratijas tur nav 
ne vēsts.

Turpretim Taivanā,  kur sense-
 nis godā  tur  to pašu Konfūcija 
mantojumu, kopš 1996. gada 
sekmīgi attīstās parlamentārā 
demokratija, valsts vadība mai-
nās atkarībā no vēlēšanu rezultā-
tiem  un saimnieciskais uzplau-
kums ir tikpat straujš  kā “lielajā” 
Ķīnā, kur atšķirībā no Taivanas  
tautai nav nekādas teikšanas.

Atjaunotā Latvijas Republika ir 
gan nacionāla, gan demokratis-
ka,  un tās 1922. gada  Satversme 
līdz ar preambulu  atbilst mūs-
dienu prasībām – ja vien “tautas 
priekšstāvji Augstajā namā” (kā 
savulaik mēdza teikt) mazāk do -
mātu  par  savām šauri perso nis-
kajām  interesēm...

Šķiet, ka pēc trīs nedēļu stīvē-
šanās Latvijas polītiķi beidzot 
vienosies par nākamās valdības 
sastāvu, ja vien Aivars Lembergs 
pēdējā brīdī atkal neizvirzīs            
kā du ultimātu. Tikmēr Krievija 
24. oktobrī konferencē Sočos ir     
paudusi savas jaunās ārpolīti -   
kas kursa pamatnostādnes, kas 
neko labu nesola nedz Rietu -   
mu, nedz Austrumu puslodes 
vals tīm. 

Valdības veidošana Latvijā līdz 
šim ir bijis savdabīgs pasākums – 
ievēlētie 12. Saeimas deputāti ap -
galvo, ka pašreizējai koalicijai 
bū   tu jāturpina darbs, Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš atbal-    
sta pašreizējo valdības vadītāju 
Laim dotu Straujumu par nāka-
mo valdības vadītāju un atzīst,   
ka koaliciju varētu veidot Vieno-
tība, Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS) un Nacionālā apvienība 
(NA), kopā tā ir 61 balss Saei - 
mā. Tomēr prezidents Strauju -
mu par ministru prezidenta 
amata kandidāti nav izvirzījis 
oficiāli. Ministru kabineta iekār-
tas li   kums nosaka, ka persona,    
ko Valsts pre zidents aicinājis iz -
vei dot Mi   nistru kabinetu, uz   ska-
tāma par ministru prezidenta 
amata kan  didātu: „Valsts prezi-
denta kance leja rakstveidā in -
formē Valsts kanceleju par mi -
nistru prezi denta amata kandi-
dāta aicinā šanu.” Tā nenotika, 
Bērziņš tikai visžēlīgi pauda, ka 
Straujuma būtu laba premjēre, 
un aicināja partijas vienoties par 
valdības sastāvu un darāmajiem 
darbiem.

Lielākais cīniņš šajās nedēļās 
bija ap Vides aizsardzības un re -
ģionālās attīstības ministriju 
(VARAM), ko gribēja turpmāk 
vadīt NA, bet Lembergs paziņo-

Skarbais rudens
ja, ka to vadīs ZZS. Protams, 
Lembergs bija klāt visās valdības 
veidošanas sanāksmēs, un nepa-
gurdams atgādināja, ka ZZS   
grib un ka tai ir tiesības vadīt šo 
ministriju. Polītikas apskatnieki 
to skaidro tādējādi, ka šajā mi  -
nistrijā nākamos septiņus gadus 
būs milzīga Eiropas fondu nau-
das plūsma un savējais cilvēks 
ministrijā garantēs labas finances 
gan Ventspilij, gan citām paš  val-
dībām, bet tas savukārt ga  rantē -
tu ietekmes palielināšanos. Sa  -
eimā smējās, ka Lembergs dan-
cojot pa Vienotības galdu, Strau-
juma piedāvāja vairākus valdī -
bas krēslu sadalījuma variantus, 
kas ZZS nepatika, bet Valsts pre-
zidents pagājušās nedēļas beigās 
lika saprast, ka līdz oktobŗa pē -
dējās nedēļas otrdienai vai nu 
partijām jāvienojas par valdības 
sastāvu, vai arī valdību varētu 
veidot cita partija. Tad beidzot 
kļu va skaidrs, kāpēc Prezidents 
Laimdotu Straujumu oficiāli nav 
aicinājis veidot valdību. Ja Strau-
juma oficiāli būtu ministru pre-
zidenta amata kandidāte un ZZS 
visu laiku mēģinātu panākt, lai 
viss notiek tikai tā, kā grib Lem-
bergs, Straujuma galu galā val-
dībā varētu aicināt NA, Mārtiņa 
Bondara vadīto Latvijas Reģionu 
apvienību un Ingunas Sudrabas 
No sirds Latvijai, bet bez ZZS. 
Kopā tās būtu 55 balsis, Pre zi-
dents Straujumu atsaukt vairs 
ne    varētu, jo par valdību balso 
Sa   eima, nevis Valsts prezidents. 
Īsi sakot, šķiet, ka plāns ir bijis 
vienkāršs – vai nu ZZS saņem 
visu, ko grib, vai arī valdību veido 
nevis Vienotība, bet gan ZZS. 

Tomēr brīvdienās laikam aiz-
kulisēs noticis „lielais rudens ga -
datirgus”, jo pirmdien, 27. okto  -

b rī, Solvita Āboltiņa, 12. Saeimā 
neievēlētā Vienotības līdere, pa -
ziņoja, ka ZZS ir piekāpusies      
un partijas ir spējušas pārkāpt 
pāri individuālajām interesēm 
un ultimātiem, lai vienotos ko  -
pīgam darbam. Atliek cerēt, ka tā 
tiešām būs, jo ir jāveido nākamā 
gada budžets un ar 2015. gada     
1. janvāri Latvija uz pusgadu 
kļūs par prezidējošo valsti Eiro-
pas Savienībā. Turklāt situācija 
ārpolītikā joprojām saasinās. 

Ekspertu ieskatā Krievijas turp-
mākā rīcība ir neprogno zējama 
un arī Latvijai jābūt gatavai vis- 
neiedomājamākiem scēnārijiem. 
Vladimirs Putins Sočos, kritizē-
jot ASV un runājot par Krievi -
jas ārpolītiku, atzina, ka Krievija 
iden tificē ASV par savu preti -
nie ku, jo tā vainojama līdzšinējās 
pasaules kārtības izjaukšanā, ir 
atbildīga par terroristu grupē-
jumu rašanos, krāsainajām revo-
lū cijām, kas izpostījušas vairākas 
valstis. Pēc Putina uzstāšanās ir 
skaidrs, ka Krievijas jaunā ārpo-
lītikas doktrīna kaimiņvalstīm 
būs krietni smagāka nekā ie  -
priek šējā, spēle tagad notikšot bez 
noteikumiem. Latvijas militārie 
analitiķi norāda uz Krievijas plā-
 niem nākamgad nopietni palie -
lināt informātīvajām operācijām 
tērējamo naudu. Šajās operāci -
jās ietverts ne tikai būtisks at  -
balsts, piemēram, TV kanālim 
Russia Today. Krievijas mērķis ir 
graut citu valstu iedzīvotāju ti cī-
bu savai valstij. Latvijas Na  cio  -
nālās aizsardzības akadēmijas 
Drošības un stratēģiskās pētnie-
cības centra izpilddirektors Jā nis 
Bērziņš publiski jau ir pau dis 
brīdinājumu: „Krievija to raksta 
atklāti, ka viens no psīcho  loģis-
kās operācijas mērķiem ir izvei-

dot tādu stāvokli valstī, kuŗā šīs 
konkrētās valsts iedzīvotājs ne -
gribēs cīnīties par savu valsti. 
Protams, tas ir teorētiskā līme -
nī, un, protams, kāds varētu teikt, 
ka tas būtu ļoti grūti. Bet mērķis 
ir tāds.” 

Nav noslēpums, ka aizvien bie-
  žāk Krievijas iznīcinātāji, izlūk -
lid     mašīnas, kuģi un zemūdenes 
Baltijas jūrā pārvietojas tuvu 
Igaunijas un Latvijas robežām, 
bet nesen plaši izskanēja inci-
dents ar mīklaino Krievijas zem-
 ūdeni pie Stokholmas krastiem, 
kuŗu Zviedrijas armijai tā arī ne -
izdevās notvert. Zviedrijas vēst -
nieks Latvijā Henriks Lander -
holms par šo incidentu žurnā-
listiem sacīja: “Zviedrija neraks -
turotu Krieviju kā draudu, bet 
Krievijas neparedzamība un rī  -
cība padarījusi drošības situā ci  ju 
sliktāku un destabilizējusi  to. Un 
tāpēc mēs Krieviju uz  tve  ŗ   am kā 
problēmu reģionam. Esam pie-
dzī   vojuši gadījumus, kad Krie  vi -
jas lidmašīnas pārkāpušas Zvied-
  rijas robežu, un pirms pāris ne    dē-
 ļām tika izsaukts Krievijas vēst-
nieks, lai viņam iesniegtu notu. 
Ārlietu ministrs to nodēvēja      
par vissliktāko incidentu, kādu 
viņam, astoņus gadus strādājot 
savā  amatā, ir nācies redzēt.” 

Krievijas armijas pieaugošās 
aktīvitātes Baltijas jūrā patiesī -  
bā nevienu nepārsteidz – tām ir 
plašas, daudzpusīgas izlūko  -        
ša nas un izpētes mērķi, lai no  -
skaidrotu, cik gatavas ir Eiropas 
vals tis reaģēt uz savas robežas 
ap  drau dējumu un kā notiekošo 
vērtē šo valstu iedzīvotāji. To  -
mēr ne mazāk bīstams ir mēr -
ķis, par kuŗu brīdinājis Drošī -   
bas un stratēģiskās pētniecības 
cent ra izpilddirektors. Protams, 

kopš Latvijas neatkarības atjau-
nošanas ik pa laikam kādi Krie-
vijas polītiķi, mākslinieki vai       
tie, kas sevi dēvē par vēsturnie -
kiem, ir nākuši klajā ar dažādiem 
melīgiem apgalvojumiem par 
Latviju, tās kultūru un vēsturi. 

Tas nav nekas jauns, bet pē  -
dējā laikā šis informātīvais kaŗš 
ir kļuvis īpaši cinisks un nekau-
nīgs. Piemēram, šogad Krievu 
kultūras dienu programmā Lat-
vijā ir iekļauta pirms sešiem ga -
diem izveidota filma „Latvijas 
krievi: desmit gadsimtu vēsture”, 
kuŗā apgalvots: Latvijas sarkan-
baltsarkanais karogs ir slavu ka -
rogs, Latvijā ir senās slavu terito-
rijas, un slavi ir viena no Latvijas 
vēsturiskajām pamattautām, bet 
Rainim ir krieviska izcelsme. 
Varbūt citos laikos par to varētu 
smieties kā par absurdu anekdo-
tu, bet šobrīd, kad Krievijas in -
formātīvajai telpai Latvijā ir mil-
zu ietekme un daļa iedzīvotāju 
lasa, klausās un skatās tikai to 
informāciju, ko piedāvā Krievija, 
tas kļūst bīstami valstij un tās 
neatkarībai.

Situācijā, kad partijas kaŗo par 
sev izdevīgām ministrijām, bet 
neviena lāgā negrib uzņemties 
atbildību, piemēram, par veselī-
bas un izglītības nozari, iedzīvo-
tāju cieņa un uzticība valstij ne -
palielinās, drīzāk dilst no dienas 
dienā. Tas nav nekas jauns, ka 
ikdienas rūpes, ja to ir pārāk 
daudz, kļūst par vienīgo cilvēka 
dzīves mēru un ir gluži vienal -
ga, kāda valsts, kāds režīms, jo 
galvenais ir – izdzīvot. Tāpēc 12. 
Saeimā ievēlēto deputātu cīni-
ņiem par amata krēsliem ir lie-
lāka nozīme un ietekme uz Lat-
vijas nākotni, nekā pirmajā brīdī 
tas var šķist.

FRANKS 
GORDONS

SALLIJA
BENFELDE
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Kad trimdas latvieši izdzird 
kaŗagūstekņu nometnes Cēdel -
ge ma (Zedelgem) nosaukumu, 
tie noteikti iedomājas par Dau -
gavas Vanagu organizāciju, jo 
tieši šeit tā tika dibināta 1945. 
gada 28. decembrī. Arī manās 
bērnības un jaunības atmiņās 
iespiedies šīs nometnes nosau-
kums, un tāpēc, kad Briselē strā-
 dājošais un bijušais melburnie -
tis Arnolds Žubeckis man iemi -
nējās, ka 14. septembrī būs ie  -
spēja apmeklēt kādreizējo kaŗa -
gūstekņu nometni, nolēmu turp 
doties. Neslēpšu, ka trīs stundu 
brauciens katrā virzienā mani 
mazliet biedēja, un tāpēc biju 
prie  cīga, kad pievienoties pie-
teicās mana draudzene un ma -
nas bijušās latviešu nodaļas tul -
kotāja. Tādējādi ceļš tika drusku 
īsāks… Turklāt bija iespēja maz -
liet pakavēties atmiņās un stāstos 
par Daugavas Vanagiem – infor-
mācija, kas draudzenei lielāko-
ties bija jauna.

Kaŗagūstekņu nometni varēja 
apskatīt Beļģijas Flandrijas pro-
vinces Kultūras mantojuma die-
nas ietvaros. Biju pārsteigta, cik 
daudz cilvēku bija sabraucis. 
Tiesa, būtu bijis labāk, ja mēs bū -
tu ieradušās agrāk, taču gaŗais 
ceļš to tomēr liedza. Kad iera dā-
mies, pie ieejas bija gaŗa rinda, 

Pāris stundu Cēdelgemā

kuŗā, kā stāstīja daži rindā stā-
vošie, viņi gaidījuši jau pusotras 
stundas. Es biju mazliet pār pra-
tusi, ka nometni varēs apskatīt 
arī latviski runājoša gīda pava -
dībā, bet gīdi runāja tikai flā-
miski (ko nemaz neprotu). Lai -
kam jau biju diezgan uzstājīga, 
jo, stāvot blakus galvenajai ieejai 
un angliski sarunājoties caur 
nožogojumu, pārliecināju dienas 
organizētājus, ka mani galve no-

kārt interesē vismaz apskatīt iz  -
stādi un territoriju, – varu arī  
bez gīda paskaidrojumiem iz  tikt. 
Daļēji iežēlināju ar savu stāstu 
par gaŗo braucienu no Luksem-
burgas, bet laikam jau vislielākā 
loma bija manis teiktajam, ka 
šeit bijuši internēti mani vectēva 
biedri. Taisnību sakot, tie drīzāk 
būtu bijuši mani tēva biedri. 
Pēcāk padomāju, kāpēc man 
prātā iešāvusies šī paaudzes at  -
šķirība. Lai gan Austrālijā biju 
uzaugusi ar dzīvo vēsturi un dzi-
ļi izjustajiem stāstiem, kaŗš – un 
Eiropa – man šķita ļoti tālu. Gan 
laikā, gan telpā. Tikai pēdējos 
gados, kopš dzīvoju un strādāju 
Luksemburgā, esmu izjutusi, cik 
tomēr nesens ir šis konflikts, šis 
laiks, kas pārmainīja Eiropu (un 
pasauli). Šajā apkārtnē (un arī pa  -
šā Luksemburgā) bija notikušas 
ļoti daudzas Eiropas un Latvijas 
likteni noteicošas cīņas un pa -
vēr sieni. Pat Latvijā to tik daudz 
neizjutu, jo Latvija manī tomēr 
iekļaujas citā emociju, piederības 
un pasaules izpratnes nodalī-
jumā. 

Pēc Otrā pasaules kaŗa aptu-
veni 25 000 latvieši bija ieslodzī -
ti rietumu sabiedroto pārvaldī -
tās kaŗagūstekņu nometnēs. 
Lielākā daļa atradās britu pār-
valdītās nometnēs Ziemeļvācijā. 

Kaut daudzi bija izkaisīti starp 
daudzām nometnēm, apmēram 
12 000 mājoja Cēdelgemas no  -
metnē Beļģijā. Kopš savas darbī-
bas sākumiem 1945. un 1946. 
ga   dā Daugavas Vanagu organi-
zētājiem bija atļauts sazināties     
ar latviešiem citās nometnēs,      
lai izveidotu tīklu savstarpējam 
atbalstam. Kaut sākumā biedri 
bija tikai bijušie leģionāri, Dau-
gavas Vanagu organizācijas dibi -
nātāji cerēja savu biedru rindās 
ietvert visus latviešus. Pēc izlai-
šanas no kaŗagūstekņu nomet-
nēm 1946. gadā bijušie zaldāti 
pārcēlās uz bēgļu nometnēm, 
kur turpināja centienus sniegt 
savstarpēju atbalstu un uzturēt 
vienotību. Pag. gs. 50. gadu sā   ku-
 mā latvieši bēgļu nometnes at   -
stāja un pārcēlās uz dzīvi  Austrā-
lijā, Rietumei ropā,  Kanadā, Dien-
 vidamerikā un Amerikas Sa   -
vienotajās Valstīs. Kā mums zi    -
n  āms, Daugavas Vanagu organi-
zācija gāja viņiem līdzi.

Kādā nometnes barakā ie   kārt o -
ta neliela izstāde. Tur eks ponēti 
galvenokārt latviešu vēstures 
materiāli. Daži žurnāli atgādi-
nāja Vācijas dīpīšu nometnēs iz -
dotos. Bija arī plašs apraksts     
par Daugavas Vanagiem, to di  -
bināšanu, kā arī par 16. martu. 
Tāpat kā dīpīšu nometnēs, ka  -

ŗagūstekņi uzturēja dzīvu inte-
resi par kultūru un arī nodarbo-
jās ar mākslu. Interesanti, ka 
nometnes territorijā ir saglabā-
jies piemineklis “Mariana: Kad 
pārnāksi?” – tā ir māte ar bēr - 
n iem, kas gaida mājās pārnākam 
savu vīru un tēvu. Protams, vīri 
nepārnāca, jo, atgriežoties dzim-
tenē, viņus sagaidītu droša nāve 
vai izsūtīšana. Pieminekli mē -
ģina saglabāt, tāpēc tas uzcelts 
zem mazas pajumes. 

Kādos Pola Denisa (Pol Denys) 
rakstītos dokumentos lasām,       
ka starp gūstekņu darinātiem 
māks las darbiem bijis arī liela 
izmēra Brīvības piemineklis, kas 
īpaši grūtā darbā izveidots 1945. 
gadā. Ar Latvijas vēstnieka un 
diplomāta Dr. Miķeļa Valtera 
starpniecību pieminekļa replika 
uzdāvināta Briseles Kaŗa mū   ze -
jam. 1946. gada 13. janvārī pie -
minekli ievietoja vilcienā, kas 
de  vās uz Briseli, taču ziņās nedz 
par pieminekli, nedz par tā 
saņem šanas reģistrāciju mūzejā 
nav atrodams… 

Paliek vienīgi fotografijas, žur-
nāli un izraksti par jaunajiem 
puišiem, no kuŗiem daudziem 
Cēdelgema bija pēdējā dzīves -
vieta. Un raksturīgi humoristis-
kais žurnāls ar virsrakstu “Viena 
diena Cēdelgemā”. 

Šis gads ir bagāts ar neparas-
tām izstādēm Latvijā, iespējams, 
tāpēc, ka Rīga šogad ir Eiropas 
kultūras galvaspilsēta. Jau pagāt-
nei pieder plašā Pirmajam pa -
sau les kaŗam veltītā izstāde, Vi -
jas Celmiņas darbu skate, vēl jo -
projām apskatāms Gustava Klu-
ča mantojums. Līdz ar Gustava 
Kluča darbiem Mākslas mūzejā 
Rīgas Birža vēl visu oktobri va -
rējām iepazīties ar gleznotāju Vol-
demāru Matveju (1877-1914) 
kā teorētiķi un jaunu ceļu pēt-
nieku mākslā - „Nākotnes mākslu 
meklējot. Voldemārs Matvejs un 
ārpus Eiropas (Afrikas, Okeanijas 
un Ziemeļāzijas) māksla” (dīvaini 
gan skan šis nosaukums; šķiet, 
pareizāk būtu teikt „māksla ār -
pus Eiropas”).

Voldemārs Matvejs, beidzis 
reāl skolu, bija mācījies V. Blūma 
Rīgas zīmēšanas un gleznošanas 
skolā, kas deva viņam tiesības 
strādāt par skolotāju. Sapelnījis 
naudu skolotāja amatā Tukumā, 
viņš devās uz Pēterburgu, lai 
iestātos Mākslas akadēmijā, taču 
pirmajā reizē eksāmenos izkrita. 
Pamācījies privātstudijā, nāka-
majā – 1906. gadā Voldemārs 
Matvejs  pārbaudījumus izturē -
ja un sāka studijas. Mācību lai -  
kā viņš sapazinās ar Pēterburgas 
jaunajiem krievu mākslinie kiem 
un kļuva par vienu no biedrības 
„Jaunatnes savienība” dibinātā-
jiem. Akadēmiskās studijas viņu 
īpaši nesaistīja. Līdz ar krievu 
jaunajiem māksliniekiem Volde-
mārs Matvejs  vairāk interesējās 
par franču mākslu un vietējo 
moderno mākslu. Tomēr savu 

Modernāku ceļu meklētājs mākslā

rokrakstu glezniecībā viņš  ne -
paguva izveidot, jo visu savu 
laiku veltīja teorētiskiem jautā-
jumiem, piemēram, rakstīdams 
apceri par faktūru mākslā. Ap -
ceļodams vairākkārt Eiropu,   
viņš iedziļinājās fresku, japāņu 
un ķīniešu mākslā, bet vēl jo 
vairāk primitīvo tautu tēlniecībā. 
Voldemārs Matvejs apmeklēja 
etnografiskās kollekcijas Vācijā, 
Dānijā, Nīderlandē, Lielbrita -
nijā, Francijā, Norvēģijā, tās fo  -
tografēja un vēlāk ar pseudoni-
mu Vladimirs Markovs iegūtos 
secinājumus sakopoja vairākās 
grāmatās - „Lieldienu salas māksla” 
(1914), kas ir pirmais sacerē -
jums par šī reģiona mākslu no 
aistētiskā viedokļa Eiropā, un 
„Nēģeŗu māksla”, kas iznāca pēc 
viņa nāves 1919. gadā. 

Ilggadējā Voldemāra Matveja 
daiļrades pētniece Irēna Bužin -

s ka atrada viņa fotografēto uz  ņē-
mumu negātīvus Latvijas Na -
cio nālajā bibliotēkā un Latvijas 
Mākslas akadēmijas Informāci-
jas centrā un par šo atradumu 
publicēja rakstu žurnālā Latvi -
jas Archīvi. Tagad ir pienākusi 
kārta izstādei. 

Izstādē eksponēts ap simt Vol-
demāra Matveja uzņēmumu, kas 
savulaik tapuši abām minētajām 
grāmatām, un pirmo reizi Lat-
vijas mūzeju vēsturē Rīgā parā-
dītas Afrikas, Okeanijas un Zie-
meļāzijas koka skulptūras no va -
došo Eiropas mūzeju – Branlī 
mūzeja Parīzē, Nacionālā pa  sau-
les kultūru mūzeja Leidenē un 
Krievijas Zinātņu akadēmijas 
Pēteŗa I Antropoloģijas un etno -
grafijas mūzeja (Kunstkamera) 
Sanktpēterburgā – kollekcijām.

Rīgas Biržas zālē aplī izkārto-
tajos stendos apskatāmi palieli-

nātie foto attēli – gan Voldemāra 
Matveja uzņēmumi, gan foto -
gra fijas no Afrikas, Okeanijas un 
Ziemeļāzijas tautu dzīves. Vidū 
šo tautu koka skulptūras no 
Eiropas mūzejiem. Kaut arī tās ir 
vienkāršotās formās, nevērojot  
proporcijas, ne anatomiski pre cī-
zi atveidojot cilvēku tēlus, ne ci -
tādi eiropieša acīm ierastās for-
mas, taču šī tēlniecība saista ar 
dzīvīgumu, ar izteiksmīgumu, 
kas atraisa fantaziju. Jāteic gan, 
ka tās aplūkot ir visai grūti,  jo 
apgaismojums ir vājš. Tāda esot 
izstādes koncepcija, taču kālab 
gan atvest un rādīt rīdziniekiem, 
ja nevar apskatīt?

Diemžēl ar Voldemāra Matve-
ja daiļradi iepazīties nevaram, 
izstādē ir tikai vairākas māksli-
nieka tālo tautu skulptūru skices. 
Liekas, šī nu būtu bijusi īstā reize, 

lai atgādinātu viņa glezniecību.
Savukārt Boses zālē apmeklē-

jama cita izstāde - „Voldemāra 
Matveja grāmata „Nēģeŗu māks-
la un latviešu mākslinieki”. Tā 
apliecina 1920.-1930.gadu inte-
resi par Afrikas (un Āzijas) kul-
tūru. Te atrodam Niklāva Strun-
kes illustrācijas grāmatai „Nēģe-
ŗu pasakas” un viņa gleznas, kas 
vēstī par šī tālā reģiona atska -
ņām mūsu mākslā, Aleksandras 
Beļcovas porcelāna šķīvju ap -
glez nojumus, Emīla Meldeŗa un 
Martas Liepiņas-Skulmes tēlnie-
cību. Te izstādītas arī Romana 
Sutas tērpu skices un dekorācijas 
Karlo Goci lugas „Princese Tu -
randota” iestudējumam Jelgavas 
teātrī 1926.gadā. Un arī šajā 
izstāžu zālē valda krēsla, kaut 
gan gleznas, skulptūras un por ce  
lāns ir apgaismoti.

Aleksandras Beļcovas šķīvji
Lieldienu salas tēlniecība
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Raugoties uz pagājušā gadsim-
ta pēdējo ceturksni, ir grūti sa  -
skatīt kādu Rietumu polītikas pa -
 sākumu, ko varētu neapšaubāmi 
vērtēt par panākumu. Par Rietu-
mu palīdzību attīstībai var strī-
dēties. Rietumu intervence Vidē -
jos Austrumos  neapšaubāmi ir 
bijis posts.

Bet viens Rietumu polītikas pa -
sākums izceļas ar fainomenā lām 
sekmēm, īpaši ja ievēro, cik maz 
sākumā no tā sagaidīts: tā ir Vi  -
duseiropas un Baltijas valstu pie-
saistīšana Eiropas Savienībai un 
NATO. Tikai veicot šos pasāku-
mus, pēdējo divdesmit gadu lai -
kā vairāk nekā 90 miljoni cilvē ku 
ir ieguvuši samēra lielu drošī bu 
un labklājību reģionā, kuŗa vēs-
tu ris kā nestabilitāte līdzēja izrai-
sīt di  vus pasaules kaŗus.

Abas šīs „paplašināšanās”, kas 
notika reizē, bet ne vienlīdzīgi 
(dažas valstis ir iesaistījušās vie-
nā, bet ne otrā organizācijā), bija 
pārveidošanās procesi, jo tas     
no  tika nevis vienā lēcienā, uz ko 
vārds „paplašināšanās” netieši 
no   rāda, bet gan ilgstošu sarunu 
rezultātā. Pirms pievienošanās 
NATO katrai valstij bija jāno dro-
  šina savu bruņoto spēku civīl pār-
valde. Pirms pievienošanās Eiro-
pas Savienībai katrai valstij nācās 
pieņemt attiecīgus tirdz nie cības, 
tieslietu un cilvēktiesī bu likumus. 
Procesa rezultātā šīs valstis pie-

Mīts par Krievijas pazemošanu
No The Washington Post 2014. gada 17. oktobrī

Tulkojis PĒTERIS BOLŠAITIS

ņēma rietumnieciski demokra -
tisku valsts iekārtu.

Taču laiki mainās, un brīnu-
mai nās pārmaiņas vēsturiski ne -
stabilajā reģionā kļuvušas par 
gaŗlaicīgu ikdienu. Nācis modē 
nevis svinēt Berlīnes mūŗa no -
gāšanas 25. gadadienu, bet gan 
apgalvot, ka šīs paplašināšanās, 
īpaši NATO, ir bijušas kļūdas.   
Un šo polītiku aplami uzskata par 
ASV „triumfālisma” ie  dves  mo  tu,  
jo tā,  ieviešot rietum nie  cisku 
demokratiju šajā ļodzīgajā ap -
kaimē, esot pazemojusi Krie viju. 
Šāda teze visbiežāk balstās uz ap -
 lamu vēstures revizionis  mu, ko 
šobrīd veicina Krievijas režīms.

Pārbaudot faktus: nekad nav 
ticis parakstīts līgums ar Krie vi  ju, 
kas liegtu NATO paplaši nāšanos. 
Tātad solījumi nav lauzti. Nedz 
impulss NATO paplašināšanai 
nāca no Vašingtonas. Drīzāk pre-
 tēji. Polijas pirmie centieni pie -
vienoties NATO 1992. gadā tika 
noraidīti. Es labi atceros tā laika 
ASV vēstnieka Polijā sašutumu 
par šo lēmumu. Bet Polija un ci -
 tas valstis neatlaidās, jo tajā brī-
dī jau parādījās pirmie Krie-
vijas revanšisma dīgļi.

Kad piesardzīgais NATO papla-
šināšanas process sākās, ik solī 
tika veltītas pūles, lai Krieviju sa -
mierinātu. Nevienā no jauna -  
jām dalībvalstīm netika izvieto -
tas NATO bazes, un līdz 2013. 

gadam tajās nenorisinājās mili-
tāri manevri. 1997. gadā Krievija 
un NATO parakstīja līgumu, kas 
liedza kodolieroču pārvietošanu. 
2002. gadā tika izveidota NATO-
Krievijas padome. Atsaucoties uz 
Krievijas iebildumiem, 2008. ga  -
dā tika noraidīti Gruzijas un 
Ukrainas NATO pievienošanās  
sprojekti.

Šajā laikā Krievija ne tikai neti-
ka „pazemota”, bet tai de facto 
tika piešķirts „lielvaras” statuss. 
Reizē ar Padomju Savienības 
sēdekli ANO Drošības Padomē 
un visām padomju vēstniecībām 
Krievija saņēma visus Padomju 
Savienības kodolieročus, ieskai -
t ot Ukrainā dislocētos, pret 1994. 
gadā parakstīto līgumu, ka Krie -
vija respektēs Ukrainas robežas. 
Prezidenti Klintons un Bušs sa -
vus Krievijas kollēgas aizvien ir 
uzskatījuši par līdzvērtīgiem 
„liel varas” līdeŗiem un tos ieai ci-
nāja „Astoņnieka grupā” – lai gan, 
nebūdama nedz saimnieciska 
lielvalsts, nedz demokratija, Krie-
vija šādam statusam nebija kva-
lificēta. 

Šajā laika posmā Krievija pre-
tēji Viduseiropas valstīm necen-
tās pārveidoties pēc eiropiskiem 
kritērijiem. Toties  kādreizēji KGB 
virsnieki, skaidri pauzdami at -
balstu padomju sistēmai, pārņē-
ma valsts vadību kopā ar orga ni-
zētās kriminālitātes vadoņiem   

un centās novērst demokratisku 
institūciju veidošanos pašmājās, 
kā arī iedragāt šādas institūcijas 
aiz savām robežām. Pēdējo des -
mit gadu laikā šī kleptokratiskā 
kliķe ir centusies atjaunot im -
periju, lietojot gan kiberuzbru-
kumus Igaunijai, gan militārus 
iebrukumus vispirms Gruzijā un 
tagad Ukrainā, pārkāpjot 1994. 
gada vienošanos, – gluži kā vidus-
eiropieši jau sen bija baidījušies.  

Kad atceros, kas patiesībā noti-
cis pēdējo divdesmit piecu gadu 
laikā,  neklausoties uz Krievijas 
valdības versiju, mūsu pašu kļū-
das kļūst skaidrāk saredzamas. 
1991. gadā Krievija vairs nebija 
lielvara nedz iedzīvotāju skaita, 
nedz saimnieciskā potenciāla zi -
ņā. Kāpēc mēs neatzinām šo fak-
tu, nereformējām ANO un nepie-
šķīrām Padomju Savienības pa  -
stāvīgo vietu Drošības Padomē 
Indijai, Japānai vai kādai citai 
valstij? Krievija nepārveidojās, 
sekojot eiropiskām vadlīnijām. 
Tad kāpēc mēs tēlojām, ka tā 
kļūst demokratiskāka? Galu ga -
lā, lietojot vārdu „demokratija”, 
lai raksturotu Krievijā notieko -
šo, mēs diskreditējām šī vārda 
jēdzienu pašā Krievijā. 

Ukrainas krize un iespēja, ka kri -
ze varētu rasties arī NATO iek -
šienē, nav mūsu „triumfālisma” 
sekas, bet mūsu nespēja adek  vāti 
reaģēt uz Krievijas agresīvo re -

toriku un bruņošanos. Kāpēc 
mēs neizvietojām militārās bazes 
austrumos jau pirms desmit ga -
diem? Mūsu neizlēmība ir nove-
dusi pie drausmīga uzticības kri-
tuma Centrāleiropā. Valstis, kas 
senāk labprāt būtu ieguldījušas 
NATO stiprināšanā, tagad bai-
dās. Vairākas krievu provokā -
cijas – draudēšana Zviedrijas lid-
mašīnām, Igaunijas drošības ie -
rēdņa sagūstīšana – ir satraukušas 
Baltijas reģionu.

Mūsu kļūda bija nevis  Krie-
vijas pazemošana, bet gan tas, 
ka pareizi nenovērtējām Krie-
vijas revizionisma, revanšisma 
un agresijas potenciālu. Ja paš-
laik ir apdraudēts vienīgais īstais 
gadsimta pēdējās ceturtdaļas Rie-
 tumu panākums, par to ir vai -
nojama mūsu nespēja nodro-
šināt, ka NATO Eiropā jopro-
jām veiktu to, kam tā tika vei -
dota: atbaidīšanai. Atbaidīšana 
ir nevis  agresijas, bet gan aizstā-
 vēšanās polītika. Bet, lai tā dar-
botos, tai jābūt efektīvai. Tas 
prasa ieguldījumu, konsoli dā-
ciju un atbalstu no visām Rie-
tumu valstīm un īpaši no Savie-
notajām Valstīm. Es labprāt kri-
tizēju Amerikas triumfālismu 
dau dzos jautājumos, bet Eiropā 
es vēlos, lai tā būtu bijis vairāk.

Publikāciju atbalsta PBLA

Savāda sakritība, ka neparasti 
daudzām sievietēm, kuŗu vārds 
lasāms vēstures grāmatu lapa s-
pusēs, personiskā dzīve izvēr-
tus ies sūra, nereti pat traģiska. 
Izņēmums nav arī pirmā latvie-
te, kas ieguva medicīnas zināt-
ņu doktores gradu, - profesore 
Elizabete Jakovļeva.

No darba brīvajā laikā medi -
ķei bija kāda nodarbe – ņemt 
tinti un papīru, lai rakstītu. Nē, 
viņu nevar un pat nedrīkst salī -
dzināt ar bijušo medicīnas stu-
dentu Aleksandru Čaku, ārstiem 
Āriju Elksni, Liānu Miķelsoni, 
Edmundu Rudzīti. Profesores ne  -
lielais pienesums aprobežojas ar 
vairākām nepublicētām burtnī -
cām – dienasgrāmatām, kur gal-
venokārt filigrāni fiksētas darba 
gaitas: izbraukums uz noziegu -
ma vietu, nozieguma sastāvs, 
sadarbība ar prokuroru un iz -
meklētāju un, visbeidzot, „mīk -
las” atrisinājums. Tēlaini izsako-
ties, to varētu dēvēt par detektī -
vu, taču šais aprakstos no fanta-
zijas nav ne miņas.

Profesores Jakovļevas dienas-
grāmatas ir tikai maza daļiņa no 
visa, ko viņa savas dzīves laikā 
sarakstījusi. Pārējais tapis tikai   
un vienīgi zinātnei – kopumā 30 
pētījumi, tostarp atlants par 
smagām galvaskausa un sma -
dzeņu traumām, albums par mu -
 tilāciju (sakropļošanu), grāmata 
par saindēšanos ar cikutu (vel-

Latviešu profesore ar baisu likteni
narutku). Daži darbi no minē-
tajiem publicēti ārzemēs. 

Par ko tad Elizabete Jakovļeva 
savās piezīmju burtnīcās rakstī -
ja? „Viegls vējiņš šūpo smalko 
aizkaru mežģines,” savu stāstu 
sāk profesore. Un uzreiz seko bū -
 tiskākais – pilsētas stacijā at  rasti 
divi kofeŗi ar nogalinātas sievie-
tes organiem un ķermeņa da   -
ļām, bet parkā kāds mīlētāju 
pārītis zem soliņa nejauši atrod 
sainī ietītu nelaiķes galvu ar zī -
mī ti krievu valodā „Par nodevī-
bu”. Sastrādājoties ar izmeklētāju 
Meļ ņikovu un operātīvās gru - 
pas darbiniekiem, top skaidrs, ka 
mirusī bijusi tolaik populāra 
dziedātāja Agnese Saburova, kuŗa 
nozieguma izdarīšanas brīdī at -
radusies atvaļinājumā un pava -
dījusi laiku ar kādu bagātu jūr-
nieku. Savukārt, spriežot pēc zī  -
mītes satura, slepkavība izdarīta 
aiz greizsirdības. Rūpīgi analizē-
jot zināmos faktus, drīz atrasts   
arī slepkava − kāda restorāna 
direktors, dziedātājas mīļākais. 

Dienasgrāmatas sarakstītas 
Krievijā, kur Elizabete Jakovļeva 
pavadīja mūža lielāko daļu. Kaut 
arī pēc Pirmā pasaules kaŗa 1919. 
gada 28. februārī nodibināja 
Latvijas Universitāti (LU), kuŗas 
sastāvā bija Medicīnas fakultāte, 
viņa izglītību turpināja Permas 
universitātē. Izturība, gara stip-
rums un bezbailība, skatot nāvi, 
visbiežāk nedabisku, Elizabetei 

Jakovļevai „nāca mantojumā” no 
Pirmā pasaules kaŗa laikā pie-
dzīvotā, kad viņa bija spiesta 
pārtraukt studijas un praktizēt 
par žēlsirdīgo māsu.

Papildus praktiskajam darbam 
tiesu medicīnā Elizabete Jakov-
ļeva ar prieku piekrita lasīt lek -
cijas studentiem. Pirmā augst-
skola, kur viņa docēja kursu tie -
su medicīnā, bija Tomskas Medi-
cīnas institūts, kur jau pēc pāris 
gadiem talantīgā latviete kļuva 
par Tiesu medicīnas katedras 
vadītāju. 

Profesores pašas liktenis iz  -
vērtās ne mazāk baiss kā viņas 
piezīmēs fiksētie notikumi. Pēc 
gaŗiem studiju un darba gadiem 
Krievijā Elizabetei Jakovļevai ra  -
dās vēlēšanās atgriezties dzim -
tenē. Staļiniskās represijas kļuva 
arvien plašākas, bet tas profesori 
netraucēja savu apņemšanos īste-
not. Rīgā viņa atgriezās 1941. 
gadā un uzreiz tika uzaicināta 
darbā LU par Tiesu medicīnas 
katedras vadītāju. Sajūsma bijusi 
tik liela, ka savu pirmo lekciju 
Rīgā Elizabete Jakovļeva lasījusi, 
auditorijas priekšā stāvot latvie -
šu tautastērpā. Būdama cilvēks   
ar apskaužamām darba spējām, 
viņa Latvijā paspēja izveidot arī 
tiesu medicīnas ekspertizes die -
nestu. Tuvs profesores kollēga 
bija docents Miķelis Veidemanis, 
ar kuŗu kopā gaŗas darba stun -
das pavadītas morgā Maskavas 

ielā, ko uzcēla 1914. gadā pēc 
Parīzes parauga.

Prieks par atgriešanos Rīgā un 
gūtajiem panākumiem profesijā 
nebija ilgs. Kā murgaina pamo-
šanās pēc salda sapņa pienāca 
kāds 1946. gada rīts. Elizabeti     
Ja  kovļevu kopā ar viņas dēlu 
ares tēja, apsūdzot pretpadomju 
darbībā un uz septiņiem gadiem 
nosūtīja piespiedu ārstēšanā psī-
chiatriskajā slimnīcā Kazaņā. 
Tāda bija padomju varas stratē-
ģija − radīt sev iedomātus ienaid-
niekus, padarīt tos pretoties ne -
spējīgus un tad „samalt miltos”. 
Medicīnas vēsturnieks Kārlis 
Ēriks Arons par šo laiku raksta: 

„Lielais režisors Staļins turpināja 
veidot drāmas. Viņš nebija pie-
mirsis ieceri iznīcināt latviešus    
kā etnisku vienību. Par to liecina 
kaut vai profesores E. Jakovļevas 
denunciācija un apcietināšana 
pēc Otrā pasaules kaŗa. (..) Viņa-
prāt, Baltijā vēl bija saglabājušās 
totālitārismam naidīgas idejas 
par iespējamu relātīvas neatka rī-
bas saglabāšanu PSRS inkorpo-
rā  cijā. Tāpēc vajadzēja rosināt 
nesaudzīgu cīņu pret rietum-
niecisko un „buržuaziski nacio-
nālistisko” dzīves un domāšanas 
veidu. Apcietinājuma laikā pro-
fesori vairākkārt pakļāva tiesu 
psīchiatrijas ekspertizēm, lai no -
skaidrotu viņas psīchiskās ve  -
selī bas stāvokli. Jāpiebilst, ka pa  -
rasti uz šīm ekspertizēm nosūta 
slepkavas un citos smagos nozie-
gumos apsūdzētos pieskaitāmī-
bas  noskaidrošanai. Pēc „sekmī-
gās” ārstēšanas profesori piemek-
lēja smaga slimība − miokarda 
infarkts. 

Elizabeti Jakovļevu no apcieti-
nājuma atbrīvoja pēc Staļina 
nāves – 1954. gadā. Viņa, jau bū  -
dama smagi slima, atgriezās 
dzimtajā Rīgā un vēl aptuveni 
gadu joprojām vadīja Rīgas Me -
dicīnas institūta Tiesu medicī -
nas katedru.

Elizabete Jakovļeva dzimusi 
1892. gada 14. jūnijā un mirusi 
1955. gada 4. augustā un apglabāta 
Raiņa kapos.

Elizabete Jakovļeva // FOTO no 
Valsts Tiesu medicīnas eksper-
tizes centra archīva
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PBLA Kultūras fonda priekšsē-
dei Vijai Zuntakai-Bērziņai, sākot 
II kultūras konferences „Latvija 
ārpus Latvijas” rīkošanu, radās 
do   ma, ka līdz ar visu citu tās lai -
kā ir jārunā par Čikāgas Piecī-
šiem, kuŗiem ir bijusi ļoti liela 
loma nacionālās pašapziņas uztu-
rēšanā, un par karikatūristiem. 
Viņus – māksliniekus karikatū-
ristus -  allaž piemirst, runājot 
par latviešu mākslu ārpus dzim -
tenes robežām, lai gan viņi ar 
savām karikatūrām un šaržiem 
atklāja ārzemēs mītošo latviešu 
vitālo garu. Atmiņā saglabājies 
Vijas Zuntakas-Bērziņas priekš-
likums izveidot grāmatu par 
Eduardu Keišu, šo izcilo humo-
ristu. Grāmata joprojām nav ta -
pusi, taču idejas autore savu do  -
mu laiku pa laikam pasviež gaisā. 
Beidzot viņa uzrunāja Čikāgas 
Piecīšus, un tā nu ir tapis neliels 
ieskats deviņu  latviešu kari ka  -
tūristu devumā DVD formātā 
„Trimda smejas”. To varēja ap -
skatīt konferences laikā.

Sagatavot grāmatu vai plašāku 
pārskatu par kāda karikatūrista 
daiļradi ir milzu darbs. Zīmē ju -
mus parasti nosūta žurnālu un 
avīžu redakcijām, tos gatavo ie  -
spiešanai, bet kas notiek ar ori ģi-
nāliem? Nav zināms, vai tie vien-
 mēr tiek saglabāti. Zīmējumi ir 
nelieli, tie nomētājas un bieži 
pazūd. Neesmu arī dzirdējis par 
kādu kollekcionāru, kuŗš vāktu 
karikatūras un šaržus, tātad rā -
dās, ka tie būtu mazāk nozīmīgi 
vai vispār nebūtu māksla. Taču 
karikatūras ir ļoti svarīga laikme-
ta liecība, kuŗa atklāj, kas tobrīd 
zīmētājam un lasītājiem licies 
svarīgi.

Domāju, ka Čikāgas Piecīšiem 
nebija viegli savākt karikatūras, 
kas izkaisītas pa sen aizmirstām 

Trimda atceras un smejas!

avīzēm un žurnāliem. Viņu uzde-
vumu sarežģīja arī tas, ka visi 
deviņi karikatūristi ir strādājuši 
ne tikai latviešu presē. Viņi ir pub-
  licējušies arī savu mītnes zemju 
izdevumos, turklāt ne vienā vien. 
Gods kam gods, bet Albertam 
Legzdiņam un Armandam Bir -
kenam, un Silvijai Kļaviņai-Bar -
s h ney kas viņiem sniedza technis-
ko palīdzību, jāatdod gods, ka 
šāds īss pārskats ir tapis. Kas zi -
na, varbūt ar laiku uzradīsies 
entuziasts, kas uzņemsies nepa-
tei cīgo darbu – sakopot katra 
karikatūrista devumu, jo ikviens 

no viņiem ir atstājis nozīmīgas 
pēdas latviešu mākslā.

Vismazāk pazīstama (vismaz 
Latvijā) ir Dace Babeta no Aus- 
t rālijas (de Deckker), dizainere, 
kas bijusi saistīta ar Kanberas 
deju kopu „Sprigulītis” un tās va -
 dītāju Skaidrīti Darius. Viņa stā s-
 ta jautrus stāstiņus par dejotā-
jiem, kuŗi pārtapuši par ķen gu-
riem un, izrādās, nēsā latviskus 
tērpus, un labprāt piedalās lat -
viešu izdarībās.

Ar Čikāgas Piecīšiem 20. gs. 
60.gados bija cieši saistīts glez-
notājs Ģirts Puriņš (1937-2004). 

Būdams ansambļa dalībnieks, 
vi   ņš skaņu platēm, programmām 
un afišām zīmēja jautrus, asprā -
tīgus sižetus „iz Piecīšu brīnišķī-
go piedzīvojumu pilnās dzīves”. 

Latvijā 20.gs. 30. gados bija 
pazīstami trīs  karikatūristi – ak -
tieris un lielais smējās Reinis 
Birzgalis (1907-1990), Ernests 
Rirdāns (1901-1954) un Eduards 
Keišs (1909-2006).

Būdams izcils Dailes teātŗa 
aktieris, Reinis Birzgalis tikpat 
dziļas pēdas kā teātŗa mākslā at  -
stājis arī grāmatu illustrāciju un 
karikatūru jomā, zīmēdams hu  -
moristiskas ainas „iz tautas pagāt-
nes”. Kodīgs un ass viņš kļuva, 
skaŗot notikumus pasaules polī -
tikas arēnā, kuŗi nesa traģēdiju 
latviešu tautai. 

Ernests Rirdāns ātri tika pie 
sava rokraksta, taču vislielāko 
ievērību viņš ieguva ar polītis  ka -
jām karikatūrām, kas vērstas  pret 
padomju okupāciju un kaŗa lai -
ka notikumiem. Pārcēlies uz dzī-
vi Anglijā, viņš izdeva divas grā -
matas. Viena no tām „Tētiņš Jo  -
sifs zīmējumos” (1949), kas dzē -
līgi izsmēja Staļinu, izdota arī 
angļu valodā.

Eduards Keišs tāpat savu vietu 
izkaŗoja pirmskaŗa Latvijā 30. 
gados, taču laikam īsto elpu viņš 
ieguva Kanadā un Amerikā, kur 
publicējās kā latviešu avīzēs Lat-
vija Amerikā un Laiks, tā mītnes 
zemju izdevumos. Sevišķu iev ē-
rību pelna viņa asprātīgie, ar slai-
du līniju veidotie, raksturīgie šarži.

Ar šaržiem slavens kļuva arī  
Ha   rijs Bergs (1919-2006), viņš ka -
  rikatūras sāka zīmēt Vācijas bēgļu 
nometņu laikā. Dzīvodams Ame-
rikā, H. Bergs strādāja gan ame-
rikāņu presei, gan latviešiem. 
Viņš savas karikatūras sūtīja vēs-
tu lēs pat ASV prezidentiem, atgā-

MĀRIS BRANCIS
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dinot latviešu tautas beztiesisko 
stāvokli Latvijā. 

Šogad Aizsaules dārzos sērst 
aizgāja divi izcili karikatūristi – 
Vitālijs Sarkans (1925-2014) un 
Elmārs Dambergs (1924-2014).

Vitālijs Sarkans mūža lielāko 
daļu pavadīja Londonā, ar pseu-
donimu SAX publicēdamies po  -
pulārās Anglijas avīzēs - Daily-
Mirror un citās. Joprojām Dau-
gavas Vanagu fonda klubā Lon-
donā redzams viņa  sienas glez-
nojums, kas  humoristiski stāsta 
par Jāņu izdarībām.

Nesagaidījis savu 90. dzimša-
nas dienu, zīmuli vienu uz galda 
atstāja  karikatūrists Dadzis (īsta-
jā vārdā Elmārs Dambergs). Viņš 
bija populārs latviešos un kana-
diešos,  guvis pat starptautisku 
atzinību kā humora pilnu zī   mē-
jumu autors, bet 2000. gadā  sa   ņē-
 ma PBLA Kultūras fonda Goda 
balvu par karikatūrista darbību. 

Jaunākā no visiem ir gleznotāja 
un Amerikas Latviešu māksli-
nieku apvienības valdes priekš-
sēde Linda Treija. Viņa sagatavo-
jusi humoristiskus zīmējumus   
un karikatūras nule iznākušajai 
Čikāgas Piecīšu dziesmu grāma-
tai „Hei laili un citas Čikāgas Pie-
cīšu dziesmas”, kuŗas savus at -
vēršanas svētkus piedzīvoja kon-
ferences „Latvija ārpus Latvijas” 
pēdējā dienā.

Gaŗajos trimdas gados latvie -
šu presē parādījās arī citu autoru 
karikatūras, bet šoreiz piemi nēti 
tikai deviņi mākslinieki, un, kā 
rakstīts DVD titros, tas ir mazs 
piemineklis mūžībā aizgājušiem 
māksliniekiem, bez kuŗiem lat -
viešu prese un kultūra nebūtu     
tik krāšņa. Lai tas ir atgādinā-
jums, ka mums jāprot arī par sevi 
pasmieties, tā pierādot, ka esam 
garā stipri.

Tā pārfrazējot  poļu komponis-
ta Vojcecha Kiļara teikto, gribē-
tos rezumēt Rudens kamermū-
zikas festivāla nobeiguma  kon-
certu 25. oktobrī – Lielajā ģildē. 
Programmu varētu nosaukt  par 
baltiešu – igauņu (E.S.Tīrs), so -
mu (Ž. Sibeliuss)  un latviešu   
(P.Vasks) mūzikas sakopojumu. 
Vidējā,vecākā paaudze un klasi-
ka. Ikviens  klausītājs varēja iz   vē-
lēties savai mūzikālajai gaumei 
atbilstošo. E. S. Tīra 1997. gada 
kompozicija “Bāka” īpaši nedz 
pār  steidza, nedz satrauca, tomēr 
apliecināja labu kompozicijas 
techniku, prasmi veidot skaņ-
darba formu. Vienīgā nelaime, ka 
tamlīdzīgu darbu mūsdienu mū  -
zikā netrūkst. Atskaņojums at -
bilstoši korrekts. Daudz spilgtāk 
Sinfonietta Rīga  Normunda Šnē 
vadībā varēja izpausties visai reti 
atskaņotajā Ž. Sibeliusa 3. simfo-
nijā, kas komponēta tālajā 1907. 
gadā. Liekas, šis darbs Latvijā  
pus gadsimta laikā vai pat ilgāk 
nav skanējis, tomēr tā ir skaista 
mūzika, kaut arī Ž. Sibeliusam 
ne   raksturīga. Te nesastapsim 
ziemeļniecisko drūmumu, tra-
ģismu - tā ir gaiša, gandrīz  vai  

Izcils koncerts Eiropas kultūras galvaspilsētā
Ja vajadzīgs vēl kāds Dieva esības pierādījums, tad tas ir Pēteŗa Vaska Otrais koncerts 

čellam „Klātbūtne” un pasaulslavenā čelliste Sola Gabeta
pa  storāla. Netipiska arī cikla 
trijdaļīgā uzbūve. Te stīgu instru-
mentiem pievienojās pūšamo 
grupa,  un līdz ar to arī priekš-
nesumā parādījās problēmas. 

Galvenā no tām – visu Latvijas 
orķestŗu pūšaminstrumentālistu 
neprasme spēlēt   piano dinamikā, 
kaut arī grupu koncertmeista -
riem atsevišķās frazēs tas izdodas. 
Tā, piemēram, 1. daļas sākumā 
forte partitūrā nebūt nenozīmē 
maksimālo skaļumu,vai pēc čel  -
lu grupas tiešām brīnumdaiļā 
pianissimo 2. daļas beigās brutāli 
izjaukt šo noskaņu. Arī forte  di  -
namikā vajadzīgas nianses, pie-
mēram, 3. daļas apoteozē. Par to 
esmu rakstījis daudzkārt, tomēr 
Mūzikas  akadēmijā, klausoties,  
kā vingrinās mūsu pūtēju nāka-
mā paaudze, nav nācies dzirdēt 
par mezzo forte klusāku dinami-
ku. Tomēr šie mūziķi varētu 
spēlēt arī dinamiski daudz plašā-
kā diapazonā, jo par to liecina 
kaut vai viens skaisti sabalansēts 
akords 1. daļā. Tomēr kopumā 
simfonijas iztulkojums bija veiks-
mīgs, par to pateicība maestro 
Normundam Šnē.

Latvijas sabiedrība  divus gadus 

gaidīja Pēteŗa Vaska 2. čella kon-
certa “Klātbūtne” pirmatska ņo-
jumu komponista dzimtenē. Tas 
nu izvērtās ne tikai par Rudens 
kamermūzikas festivāla kulmi-
nā  ciju (kaut arī striktā nozīmē 
orķestrim nav nekā kopīga ar 
kamermūziku), bet, iespējams, 
par vienu no visspilgtākajiem 
notikumiem Latvijas koncert-
dzīvē visos laikos, kad ģeniāla 
mūzika apvienojas ar ģeniālu iz  -
tulkojumu. Šis darbs tapis tikai ar 
Solas Gabetas neatlaidību - jau  -
no čellisti bija sajūsminājusi lat -
v iešu komponista mūzika, un 
pēc viņas pasūtinājuma tapa šis 
darbs. Viņas lasījums sadarbībā 
ar Latvijas mūziķiem pieder pie 
tiem ārkārtīgi retajiem, kuŗu ana-
lizēšana nozīmētu svētuma zai-
mo šanu, jo te ar maksimālu emo-
cionālo atdevi spēlēja ne tikai 
so  liste, bet arī orķestris maestro 
N. Šnē vadībā. 

Par iespaidu uz klausītājiem 
liecināja gan sevišķi ilgais klu-
sums pēc pēdējās skaņas, gan 
vētraini aplausi pēc tam. Rīgā bija 
laime dzirdēt mūsdienu pasau les 
izcilāko čellisti emocionāli mak  -
si māli sakāpinātā formā. Re   cen-

zijas autoram ir bijusi iespēja 
dzir dēt divus atskaņojumus  
pirms diviem gadiem Diseldorfā 
un  Amsterdamā, iespējams, pat 
ar perfektāku stīgu instrumentu 
skanējumu, tomēr emocionālais 
efekts nebija tik spēcīgs. Paldies 
visiem mūziķiem, kas spēja pār -
pil dītās zāles klausītājus pacelt 
pāri ikdienai, sniedzot sevišķi reti 
sasniedzamo katarsi. Šis notikums 
visiem laimīgajiem tā  lieciniekiem  

paliks atmiņā uz visu mūžu.
Toties koncerta anotācija vei -

dota neprofesionāli. Pirmām kār-
tām – šis bija  nevis pirmatska -
ņojums, bet gan pirmatskaņo-
jums Latvijā. Pasaules pirmat  ska-
ņojumā mūzicēja Amsterdam 
Sinfonietta, kas spēlē bez diri ģen-
ta, - Kandida Tompsone ir kon-
certmeistare (leader). Sākum  sko -
lēna cienīga kļūda ir sajaukt Švei-
ci ar Zviedriju... 

JURIS GRIŅEVIČS

Sola Gabeta
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JĀNIS BOLIS

Pēc nupat nobeigtā sevišķi in  -
te  resantā ceļojuma mistiskajā Ti -
 betā, ko Ķīnas komūnisti par vi  -
s ām varēm taisās izpostīt,  pārējā 
Ķīna likās gaŗlaicīga.  

Lai gan vēstures skatījumā Ķī  -
na vienmēr ir bijusi sevišķi inte-
resanta un vispār radoša valsts, 
manuprāt, tas uz šodienas Ķīnu 
vairs neattiecas. Šodien Ķīna lie-
kas radoša tikai technoloģijas un 
praktiskās sadzīves sfairās. Tik -
pat kā zudusi ir senās architektū-
ras greznība. Dominē neglītas 
augstceltnes. Visapkārt tikai cil -
vēku bari, šausmīga satiksme un 
piesārņots gaiss. Cilvēki stum  -
dās un grūstās kā traki, bez laip-
nības, bez smaidiem, bez atvai-
nošanās. Liekas, pieklājība Ķīnā 
neeksistē. 

Tas, protams, nenozīmē, ka 
Ķīnā nav vietas un lietas,  ko ir 
vērts redzēt. Protams, ir. Par tām 
es tagad īsi rakstīšu.

ŠANHAJA 
Ir vērts apskatīt Šanhaju. Ar    

14 miljoniem iedzīvotāju Šan-
haja ir Ķīnas lielākā un dinamis-
kākā pilsēta, kā arī pēc iedzīvo-
tāju skaita lielākā pasaulē. Pēc 
ķīniešu standartiem tā ir jauna 
pilsēta. Līdz pat 19. gadsimtam 
Šanhaja bija mazs miestiņš. Tad 
Britu komerciālās aktīvitātes 
Šan haju pārvērta par jautru ba  -
gā tības, uzdzīves un dekadences 
priekšposteni. 1949. gadā Šan  ha-
ju pārņēma komūnisti, un tad tā 
zaudēja savu krāšņumu.

Visvairāk mani ietekmēja pil-
sētas architektūra. No greznām 
20. gs. 20. gadu art deco ēkām 
līdz mūsdienu debesskrāpjiem, 
Šanhajas architektūra ir eklek-
tiska un sevišķi interesanta. To 
vislabāk var skatīt,  lēni braucot 
ar laiviņu pa Huangpu upi, kas 
tek cauri pilsētai.

Šanhajas mūzejs, kas atrodas 
pilsētas centrā,  Šanhajas Tautas 
laukumā, ir pilns ar seno ķīnie -
šu mākslu un artefaktiem. Seviš -

Ķīna pēc Tibetas – nekas sevišķs
Jāņa Boļa ceļojums Ķīnā

ķi interesanti ir redzēt Ķīnas tau-
tastērpus no visiem novadiem.

Slavenā Šanhajas akrobatu tru-
pa ir pazīstama un uzstājas visā 
pasaulē. Viņu kustības - pamatīgi 
choreografētas  un iestudētas – ir 
īsta māksla. Tiešām brīnums, ko 
cilvēka ķermenis var paveikt.

PEKINA
Tjaņaņmeņas laukums ir 440 

tūkstošus kvadrātmetru liels    
laukums Ķīnas galvaspilsētas 

Peki  nas centrā. Tas ir viens no 
lielākajiem pilsētu laukumiem 
pasaulē. Pirms divdesmit pie  -
ciem gadiem tur demonstrēja 
protestētāji - daudzi no tiem bija 
studenti –, kas ieņēma lauku -
mu. Viņi demonstrēja par preses 
brīvību un valdības atbildību. 
Ķīnas valdības lēmums izkliedēt 
protestētājus bija asiņains. Bojā 
gāja vismaz 500 cilvēki.

Blakus Tjaņaņmeņas lauku-
mam atrodas Aizliegtā pilsēta, 

kas bija imperātoru pils un kal-
poja par rezidenci imperātoriem 
no Ming līdz Quing dinastijām. 
Tur bija aizliegts iebraukt bez 
īpašas atļaujas, tāpēc nosaukums 
Aiz liegtā pilsēta. Tā kā šai vietā 
im   perātori bija apmetušies ilgāk 
ne  kā piecus gadsimtus, tur var 
redzēt daudzus vēsturiskus un 
kultūras apskates objektus. Plašo 
pilsētu un tās mūzeju ir tiešām 
vērts apskatīt.  

Tuvu Tjaņaņmeņas lauku - 
m am un Aizliegtai pilsētai atrodas 
Pekinas galvenais kultūras centrs. 
To projektējis franču architekts 
Pauls Andreus. Celšanas laikā 
Andreus pārdrošais novātoris-
kais dizains tika sevišķi pārrunāts 
un kritizēts. Ja to skata tūdaļ pēc 
Aizliegtās pilsētas, tad  senais un 
modernais rada milzīgu kontrastu.

SIAŅA
Siaņa atrodas Ķīnas centrālajā 

daļā pie Vei upes. Tā ir Šaņsi pro-
 vinces galvaspilsēta un viena no 
ķīniešu civīlizācijas šūpu ļiem. To  -
ties modernā Siaņa ir neciešama. 
Tā ir pilsēta, kur dzīvo 7,5 mil-
joni, bet tikpat kā nav pazemes 
transporta. Lai attīstītu pazemes 
transportu, vajadzētu traucēt 
seno imperātoru kapus, un tas 
nav pieļaujams. Tāpēc satiksme 
ir šausmīga. Ir tracinoši sēdēt un 
svīst sastrēgumā pie luksofo -
riem. Ķīnas izcilā technoloģija 
ielu krustojumu luksoforos pa  -
rāda visos sīkumos: pa vienai 
no   skaita sekundes, rāda, cik se  -
kundes jāgaida, cik sekundes va -
 r ēs pavadīt, krustojot ielu, utt. 
Kad to pašu sekvenci cilvēks re   -
dzējis desmit reizes un nevienu 
soli tālāk nav ticis, var kļūt 
traks.

Vienīgais, ko  Siaņā ir vērts re  -
dzēt un kādēļ turp brauc tūks-
tošiem tūristu, ir Terrakotas ar  -
mija. 1974.gadā grupa zemnie -
ku, rokot aku, to nejauši uzgāja. 
Izrakumus parvērta mūzejā, kas 
kļuva par iecienītu tūristu ap  -
skates objektu. Dabiskā lieluma 
terrakotas kaŗavīri un zirgi, sa  -
kārtoti kaujas ierindā, replicē ka -
 ŗavīrus un sargus,  kādi tie iz  ska-
tījušies Ķīnas pirmā imperātora 
Qin Shi Huang laikā. Terrakotas 
armijas nolūks bija apsargāt im -
perātora aizkapa dzīvi. Angar-
veida mūzeja telpā tos var re -
dzēt simtiem. Turklāt visi vēl nav 
izrakti. 

LIELAIS ĶĪNAS  MŪRIS
Lielais Ķīnas mūris ir viens no 

lielākajiem pasaules brīnumiem, 
iekļauts UNESCO Pasaules man-
tojumā 1987. gadā. Kā milzu pū   -
ķis mūris vijas uz augšu un uz 
leju pāri tuksnešiem, pļavām, 
kalniem un lejām 8851 km gar 
Ķīnas vēsturisko ziemeļu robe -
žu. Vairāk nekā pēc 2000 gadiem 
daļas no mūŗa ir sadrupušas vai 
pazudušas. Tomēr tas joprojām 
ir viens no visā pasaulē pievilcī-
gākiem tūristu apskates objek-
tiem ar mūŗa architektūras va -
renību un vēsturisko nozīmi. 

***
Kā jau teicu, izņemot iepriekš 

minēto un Tibetu, mani Ķīna 
nesajūsmināja. Nedomāju, ka  
tas bija tikai publikas nelaipnības 
un šausmīgās satiksmes dēļ. Arī 
Parīzē cilvēki ir nelaipni un sa -
tiksme draņķīga, bet Parīze nav 
gaŗlaicīga, sevišķi augustā, kad 
franči  paši laimīgā kārtā aiz-
brauc uz laukiem. Man Ķīna li  -
kās sevišķi gaŗlaicīga. Šķiet, ka 
Ķīnā sabiedrība fokusējas tikai 
uz technoloģisko izcilību un eko-
nomiku. Praktiskums tiek die vi-
nāts. Intelektuālu un garīgu dzīvi 
ikdienas publikā nemanīju. Tas, 
manuprāt, ir gaŗlaicīgi.  

Bet,  kā tas arī būtu, palaikam 
arī praktiskums Ķīnā var būt uz   -
jautrinošs, vismaz tūristam no 
citas kultūras. To spilgti illustrē 
Ķīnas bērniņu biksīšu konstrukci-
ja. Proti, Ķīnā mammiņas var 
nopirkt bērniem bikšeles, kuŗām 
dibena vīle nav aizšūta. Protams, 
tādas bikšeles ļoti at   vieglina bēr ni-
 ņu dabisko vaja  dzī  bu nokārtoša-
nu un samazina mammiņai dar -
bu drēbju maz gāšanā. Ko tur  
teikt? Lai arī dzīvo praktiskums!

Šanhajas panorāma

Terrakota armija

Pie Ķīnas mūŗa

Praktiskās bikšeles
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS      

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 40) atrisinājums
Līmeniski.  1. Spekke. 5, 

Skapis. 9. Avīze. 11. Uša -
kovs. 12. Liepāja. 13. Naids. 
14. Trohajs. 17. Opolais. 
22. Ulmanis. 23. Utopija. 
25. Balle. 26. Gaume. 27. 

Dēkas. 30. Skotija. 31. Latvija. 34. 
Mocarts. 39. Samsons. 42. Kri-
ma. 43. Ārsiena. 44. Lietuva. 45. 
Reina. 46. Apsēst. 47. Karsts.

Stateniski.  1. Skulte. 2. Erato. 
3. Krona. 4. Līnis. 6. Kredo. 7. 
Prāva. 8. Snaust. 9. Asns. 10. 
Elso. 15. Hamiltona. 16. Jana. 18. 
Prot. 19. Laimēties. 20. Istabas. 
21. Purmale. 22. Ubags. 24. 
Asaka. 28. Dilt. 29. Etna. 32. 
Ammāna. 33. Oskars. 35. Cēsis. 
36. Riets. 37. Skar. 38. Vilis. 39. 
Sala. 40. Miesa. 41. Opuss.    

Šī gada oktobris Rīgas Latviešu 
biedrības namā aizsākās ar svēt-
kiem, kuŗos interesentiem bija 
ie  spēja iepazīt somugru tautu 
tradicijas, valodas un to sagla-
bāšanu mūsdienās. Svētki tika 
rīkoti Igaunijas Radu tautu mē  -
neša ietvaros, tos iniciēja B/O 
Fenno-Ugria Tallinā un Igaunijas 
mazākumtautību apvienība. Rī   ko -
tāja godā – Rīgas  Latviešu bied -
rība (RLB) sadarbībā ar biedrī - 
bu Līvõd Īt (Līvu (lībiešu) savie-
nība), Igaunijas, Ungārijas un 
So   mijas vēstniecībām Latvijā.   
Par sarīkojuma norisi rūpējās 
RLB Folkloras komisija (vadītāja 
Margita Poriete), veicot mērķtie-
cīgu, nopietnu darbu, lai svētki 
būtu ne vien saturīgi, interesanti 
un daudzpusīgi, bet arī atbilsto -
šā noskaņojumā. Aktīvi strādāja 
brīv prātīgo palīgu grupa no 
Līvõd Īt, RLB Folkloras komisi -
jas un senās Gaujas lībiešu pilsē-
tas – Siguldas.

Biedrības nama Zelta zālē pul -
cējās plašs dažādu gadagājumu 
svētku dalībnieku pulks no val - 
s tīm, kur šodien dzīvo somugru 
tautas, - no Ungārijas, Somijas, 
Igaunijas, Krievijas un mūsu pašu 
Latvijas. Svinīgā un  arī aizkusti-
noši sirsnīgā svētku atklāšanā 
klātesošos uzrunāja RLB priekš-
sēdis Guntis Gailītis, somugru 
tautu valstu vēstnieki Latvijā: Ig  -
aunijas vēstnieks Teniss Nirks 
(Tõnis Nirk), Somijas vēstnieks 
Olli Kantanens (Olli Kantanen),  
Ungārijas pagaidu pilnvarotais 

Somugru tautu kultūras svētki – izdevušies!

lietvedis Valērs Palkovitšs (Valér 
Palkovits), kā arī Latvijas Repub-
li kas Kultūras ministrijas Kultū r-
polītikas departamenta direktore 
Jolanta Treile, Igaunijas Kultūras 
ministrijas Mazākumtautību kul-
tūras padomes loceklis Juris Žī  -
gurs, Līvõd Īt vadītāja Ieva Ern -
š  treite, B/O Fenno-Ugria priekš-
sēdis Tenu Seilentāls (Tõnu Sei - 
  l enthal).

Priekšlasījumu pēcpusdienā – 
konferencē varēja iepazīt somu-
gru tautu kultūru, vērojot košas 
prezentācijas, tradicionālās mū -
zikas un deju priekšnesumus. 
Priekšlasījumu pēcpusdienā uz  -
stājās: Jāks Prozess (Jaak Prozes) – 
B/O Fenno-Ugria, padomnieks, – 
par somugru tautām un valo -
dām; Vīa Kadi Raudalainena 
(Viia-Kadi Raudalainen), B/O 

Fenno-Ugria direktore, – par ap -
d raudētajām Baltijas jūras somu 
mazajām tautām; Indra Čekste-
re,  RLB biedre, Latvijas Universi-
tātes doktorande, etnografe, – par 
lībiešu tradicionālās kultūras 
ietekmi Vidzemes kalendārajās 
ieražās; Dr. philol. Nikolajs Kuz-
ņecovs,  Tartu universitātes ko mi 
un urāliešu valodu pētnieks, – 
par komi tautas identitāti; Natā-
lija Abrosimova, Tallinas uni ver -
sitātes doktorande, erziešu un 
mokšas tradicionālās kultūras 
pētniece, – par erziešu lūgšanu 
svētkiem; Vasli Nikolajevs  – par  
mariešu tautas kultūru; Niko - 
lajs Aņisimovs,  Tartu universi-
tāte, doktorands, udmurtu  folk-
loras pētnieks, – par udmurtu 
tradicionālo kultūru; Boglārka 
Janurika (Boglárka Janurik), Tar-

tu universitātes ungāru valodas 
lektore, Segedas universitātes 
dok torande,  – par ungāru tautas 
kultūru; Helve Metsa – par Dien-
 vidigaunijas setu tautas tradi-
cionālo kultūru; Aleksejs Alek-
se jevs,  dokumentālo filmu reži-
sors, – demonstrēja dokumentālu 
īsfilmu par mariešu tautu „Upuŗ-
koka spēks“.

Svētku sarīkojuma starpbrīdī 
notika somugru tautu tradicio-
nālo ēdienu degustācija. Ēdienus  
bija sarūpējuši gan somugru tau-
tu vēstniecību pārstāvji, gan viesi 
no Igaunijas, gan Līvõd Īt .

Baltajā zālē senā somugru tau-
tu kultūra izpaudās mūsdienīgā 
atveidā – glezniecībā,  mūzikā un 
dejās. Te bija apskatāma Staņisla-
va Antipova gleznu izstāde „Senā 
somugru mūzikas pasaule”. Sa  rī -
kojumā piedalījās Rīgas Latviešu 
biedrības koris, diriģents Ārijs 
Šķe pasts; lībiešu dziesmu an -
samblis Rāndalist (Ventspils), 
vadītāja  Maija Kronberga; lībiešu 
dziesmu ansamblis Līvlist (Rīga), 
vadītājs Zigurds Ete; lībiešu jau -
n iešu orķestris Nurmorkestõr 

INESE RAUBIŠĶE

(Rīga), vadītājs Jānis Mednis; 
Tau   tasdeju ansamblis Līgo (Rī ga), 
vadītājs Jānis Purviņš.

Svētku nobeigumā Zelta zālē 
notika sarīkojums „Somugru mū -
  zikas, dejas un spēles” – va   dī  tāji 
Julgi Stalte un Ernests Spīčs, 
kuŗā katrs varēja aktīvi līdzdar-
boties un iepazīt dažādu som -
ugru tautu folkloras programmas: 
lībiešu – folkloras draugu kopa 
„Skandinieki” (Rīga) un Igau  ni -
jas Latviešu biedrības folkloras 
ansamblis „Rēvele” (Tallina); 
erziešu – dziesmu ansamblis Ki  -
lejne (Tallina); Ingrijas somu – 
deju ansamblis Röntyskä (Tartu); 
setu – folkgrupa Hõpõhõim; ma -
 riešu – Anna Mišina un Tartu 
Ma   riešu savienības folkloras an  -
samblis (Tartu); udmurtu – an  -
samblis Jumšan Gur (Tartu) un 
Marija  Korepanova (Tallina),      
ig   auņu – Leanne Barbo (Tallina).

Pirmie somugru tautu svētki 
nosvinēti godam! Šajā nemierī-
gajā laikā tieši šādi kopāsanākša-
nas svētki tautām nepieciešami, lai 
apzinātos savu gara spēku – 
nozīmīgu potenciālu pastāvē šanai.  

Līmeniski. 1. Poļu rakstnieks 
(1847-1912). 4. Kaŗa dievs seno 
romiešu  mītoloģijā. 6. Amerikas 
tropu mežu putns ar spilgtu 
apspalvojumu. 7. Kūrortpilsēta 
Lietuvā. 8. Apdzīvota vieta Dur-
bes novadā. 10. Lēcas optiskā 
stip ruma mērvienība. 13. Japāņu 
tēlotājas mākslas veids. 15. Ka  z-
rags. 17. Dž. Pučīni opera. 19. 
Galvassega. 20. Skaists dienas 
tauriņš. 21. Liela ģimene. 23. Ai -
 rējami kaŗa kuģi (lietoja līdz 18. 
gs.). 26. Japānas ķirši. 29. Jocīgas, 

komiskas. 30. Kundze (Spānijā). 
31. Vienreizēja, ārkārtīgi reta.    
32. Debess ķermeņi. 33. Dzimt-
ļaudis feodālajā Eiropā. 34. Ģints 
kopiena Īrijā. 

Stateniski. 1. Pilsēta Ventspils 
novadā. 2. Attīstības faze. 3. Per-
sona, kas iesniedz kasācijas sū  -
dzību. 4. Viengadīgi kurvjziežu 
dzimtas augi (sēklās apmēram 
35% eļlas). 5. Sievietes vārds (janv.). 
7. Lieli dekorātīvi dārzi. 9. Ze  -
mes pilnas īpašumtiesības feo -
dā lismā. 11. Vārdu rotaļa ar lī   dzī-

 giem bet dažādas nozīmes 
vārd iem. 12. Krievu tautas 
mūzikas instruments. 14. 
Satiriska estrādes žanra 
dziesma ar aktuālu satu -
ru. 16. Ražo ša nas uzņē -
mums. 17. Spe  ciāli izbū-
vēts celiņš ātrum sacīks -
tēm riteņbraucē jiem. 18. 
Amariļļu dzimtas augs ar 
biezām, gaļīgām lapām. 
22. Iztaujāt kādu personu 
atbilžu publicē šanai presē. 
23. Norvēģu komponists 
(1843-1907). 24. Sīks grau-
zēju kārtas dzīvnieks. 25. 
Grieķu tautasdeja. 26.    
Tie s iskais stā voklis. 27. 
Leņķa mērvie nība. 28. 
Dabas parādība. 

Latviešu Akadēmiskās organizācijas Zviedrijā (LAOZ, dibināta 
1949. gadā) izsludinātajā konkursā par labāko aizstāvēto bakalaura 
un maģistra darbu Latvijas vēsturē, konkursa žūrija – LAOZ valde 
Ārija Vaško piemiņas balvu (naudas prēmiju) piešķīrusi  Daugavpils 
universitātes (DU) bakalaura un maģistra studiju programmas 
„Vēsture” absolventiem Vladislavam Ivanovam par bakalaura darbu 
„Latvijas pilsētas F.Cielēna un K.Lorenca memuāru spogulī”, Olitai 
Kukjānei par bakalaura darbu „Sociālā nodrošināšana Daugavpilī 
(1944 – 1953) Daugavpils Zonālā valsts archīva dokumentos” un 
Aleksandram Cvetkovam par maģistra darbu „Marginālās perso-
nas Daugavpilī (1960 −1984)”.

Daugavpilī bija ieradusies EDSO Augstā komisāre nacionālo 
minoritāšu jautājumos Astrīda Tūrsa. Pilsētā dzīvo 76(!) tautību 
pārstāvji, darbojas četri  nacionālās kultūras centri un 17 nacionālās 
biedrības. Viešņa  apmeklēja Saskaņas pamatskolu. Šogad tai aprit   
25 gadi, no tiem 20 gadus, sākot ar 4. klasi, mācības notiek valsts 
valo dā. Izņēmums – ārpusklases nodarbības. Par darba kvalitāti 
liecina augsts skolas novērtējums Latvijas mērogā. Savukārt Poļu 
valsts ģimnazijas skolēni apgūst latviešu, poļu, angļu, krievu un vācu 
valodu. Vizīte beidzās Marka Rotko mākslas centrā, kur bija aicināti 
kultūras biedrību pārstāvji. Augstā komisāre atzinīgi novērtēja 
pašvaldības  financiālo atbalstu minoritāšu aktīvitātēm.

Ādažu novadā  atklāta  uzņēmuma Lat Eko Food Baltijas valstīs 
pirmā ekoloģiskās bērnu pārtikas rūpnīca „Rūdolfs”, kas tapusi    
ar ES struktūrfondu un Viļa Vītola seniora un Viļa Vītola juniora 
līdzfinancējumu – ieguldīti aptuveni 4 miljoni eiro. Jaunuzceltā 
ražotne spēs pārstrādāt visu Latvijā izaudzēto sertificēto bioloģisko 
dārzu ražu un nodrošināt Latvijas bērnus ar kvalitātīvu pašmāju 
bioloģisko pārtiku. Paredzēts ap 80% saražoto gardo biezeņu 
eksportēt uz ES un citām valstīm. 

Valmierā vairākas dienas notika Latvijas – Vācijas sadarbības 
forums, kuŗā piedalījās arī sadraudzības  pilsētu – Salacgrīvas un 
Handevitas pārstāvji. Līdzīgs forums, kuŗā  aicināti piedalīties abu 
valstu sadarbības partneŗi, pērn notika Vācijā.

Cēsu kultūras centrā notika klavesīnmūzikas festivāls. Festi -
vāla košākais notikums  bija centrā atskaņotā 18. gadsimta  kom-
ponista Kristofa Vilibalda Gluka opera “Ķīnietes”.  Operu iestudējis  
Vidzemes kamerorķestris, diriģents Andris Veismanis.

Baušķenieks  Mārtiņš Junkurēns Pasaules pirmajās intelektuā-
lajās spēlēs Ķīnas galvaspilsētā Pekinā aizvadījis četras kārtas 
brazīliešu dambretē. Sportists guvis divas uzvaras un piedzīvojis 
divus zaudējumus.

Ventspils augstskolā sākusies uzņemšana starpaugstskolu dok-
toru studiju programmā “Biznesa vadība”. Šo studiju programmu, 
kuŗā uzņem jau trešo gadu, Ventspils augstskola īsteno kopā ar 
Banku augstskolu un Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa 
ad ministrācijas augstskolu.

Skrundas kultūras namā  bijušās kafejnīcas telpās izveidota 
“bē   bīšu” skola. Telpas izremontētas un iekārtotas par  novada paš -
valdības un Nīderlandes fonda “Darīsim kopā” projekta naudu.

Vairāk nekā 300 mazuļu ir rindā uz vietu Tukuma bērnu -       
dār zos. Pilsētas dome iecerējusi būvēt divus bērnudārzus, iesaistot 
privātos partneŗus un Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinancējumu.

Īsziņas sagatavojušas VALIJA BERKINA un MĀRA LINDE
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Pasūtiniet laikrakstu 
digitālā formātā tikai 

par 2,73 USD
www.brivalatvija.lv

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

Latviešu zemnieks vēlas pirkt
lauksamniecības zemi Zemgalē.

e-pasts: sandra.bruvere@gmail.com
Tel.: +(371) 26 51 77 21

Mākslas galerija "Livonija" pērk:
Par augstām cenām pērkam apaļas un ovālas dzintara krelles no 
necaurspīdīga dzintara, latviešu mākslinieku – Milta, Skulmes, 

Tones, Kalniņa, Liberta, Tīdemaņa u.c. gleznas, porcelāna, māla, 
koka darinājumus, mākslas grāmatas un latviskas senlietas.

Tālrunis ASV: 727-421-9658      e-pasts: art@livonja.lv

S A R Ī K O J U M I

(Turpināts 18. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

Latviešu 
Ziemsvētku

vecītis
un

Tautiskās Lelles

Augstas kvalitātes 
dāvanas īpašiem 

gadījumiem

Tas ir lielisks
dzimtas mantojums

www.BalticSantas.com
262-786-1553

Ņujorkas ev. lut. draudze meklē apkopēju/saimnieku 
Katskiļu nometnei / lauku īpašumam (sākot ar 2015. gadu)

PIENĀKUMI:
– pārvaldīt 78 akru īpašuma kārtību,

drošību, tīrību un administrāciju
– apkopt/tīrīt 56 guļamistabas 5 ēkās 
– uzturēt 15 ēkas un veikt tajās vieglus remontus
– apzināt īpašuma sistēmas,

piem., kanalizāciju un ugunsdrošību
– veikt dārzniecības darbus un sniega tīrīšanu
– veicināt latvisku gaisotni un viesmīlīgi uzņemt

visus nometnes viesus

Nepieciešami legālie darba papīri – ASV pilsonība vai zaļā karte
Sīkāku darba aprakstu var saņemt, rakstot Ervīnam Kurēnam: 

ekurens@gmail.com
Lūdzu, piesakieties līdz 13. novembrim

ŅUJORKAS LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ 
DRAUDZE

BOSTONA (MA)
St. John the Evangelist 9 Glen 

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

koŗa koncerts. Profesionālais ko -
ris uzstāsies ar koncerta pro-
grammu Celestial Spaces: kos-
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.

Trimdas draudzes nama ma -
zajā zālē

15. novembrī 11:00 satikšanās 
ar „Meiteni no Mežaparka”, lite-
rārs rīts ar autori Māru Celli. 
Rīko Bostonas grāmatu mīļotāju 
grupiņa. Ieeja $5.

Hancock Church (1912 Mass 

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

koŗa koncerts. Profesionālais koris 
uzstāsies ar koncerta programmu 
Celestial Spaces: kosmiskas dzies-
mas 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.

Bostonas Trimdas dr.telpās (58 
Irving St, Brookline, MA)

  ČIKĀGA (IL)
Ciānas dr. telpās (6551 W 

Montrse Ave, Chicago)
15. novembrī 14:00 Latvijas 

Valsts svētku akts un koncerts. 
Svētku runu teiks laikraksta LAIKS 
redaktore Ligita Kovtuna. Kon-
certā dziedās Linda Maruta un 
Čikāgas latviešu koris. Sekos 
saviesīga pievakare – uz to jā  pie-
sakās, zvanot Rutai Priedkalnei 

– Zirnei, tālr.: 773-275-5273 līdz 
13. novembrim.

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 mēģi-
nā jums.

9. novembrī pēc dievk., kas sā -
kas 9:30, Lāčplēšu atceres sarī ko-
jums DV izkārtojumā. Pusdie nas.

15. novembrī 18:00 Valsts svēt-
ku sarīkojums. Svētku runu teiks 
Andris Rūtiņš, Balticsmith rot-
kalis. Uzstāsies tautasdeju grupa 
Virpulītis. Svētku vakariņas gro-
 ziņu veidā. Ieeja, sākot ar $20, 
studentiem $10, bērniem brīva.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 

(531 N 7th St, Philadelphia, PA 19123)
4. novembrī 11:00 pensionāru 

kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
apspriedes par vēlēšanām Latvijā. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

15. novembrī 14:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres sarī ko-
jums. Svētku runu teiks Vašing to-
nas universitātes Baltijas studiju 
departamenta vadītājs Guntis 
Šmidchens. Aktā piedalīsies Fila-
delfijas latviešu skolas audzēkņi. 
Koncerta daļā spēlēs pianists Rei-
nis Zariņš no Latvijas. Visi laipni 
aicināti uz pieņemšanu un Dzin-
tara galda sarūpētām vakariņām! 
Rīko visas Filadelfijas un apkai mes 
latviešu draudzes un organizā ci-
jas. Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies 
tautastērpā -$15); labvēļu ziedo-
jums – vismaz $50, bērniem un 
studentiem ieeja brīva.

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Apvienotās draudz-

es zālē (1385 Andrews Ave, Lake-
wood, OH 44107)

9. novembrī pēc dievk. Klīv lan-
des DV apvien. Vanagi un Vana-
dzes rīko Varoņu piemiņas aktu, 
kopā ar 63 gadu darbības atceri.
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

INDRA
RUTKIS MICHALOVSKIS

Dzimusi 1929. gada 22. jūlijā Saldū, Latvijā,
mirusi 2014. gada 13. oktobrī Seattle, Washington, ASV

Mūžībā aizsaukta

MIRDZA ŪDENĀNS,
dzimusi MĀLIŅŠ

Dzimusi 1922. gada 2. novembrī Grostonā, Latvijā,
mirusi 2014. gada 21. oktobrī Farmington Hills, Mičiganā

Aizgāja mājās ilggadīgais skautu vadītājs

Jānis Apsīte
Dzimis 1922. gada 10. februārī Rankas pagastā, Latvijā,

miris 2014. gada 12. oktobrī, Grand Rapidos, MI.

RITA EDĪTE PRIEDĪTE,
dzimusi OZOLS

Dzimusi 1928. gada 5. jūlijā Āgenskalnā,
mirusi 2014. gada 6. septembrī Ņujorkā

Sēro
ĢIMENE UN DRAUGI VISĀ PASAULĒ

Par viņu sēro 
MEITA VIJA 

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ  

LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA

Sēro
MEITA, ZNOTS UN MAZDĒLS
INGRĪDA, HENRIJS UN ĒRIKS

Dzīvo, mana māmuliņa,
Ka tu mani lietā liec;
Gana laika tev gulēti
Zem zaļāmi velēnām.
Latv. t. dz.

Gribēju tālajos ceļos vel iet, 
Satumsa nakts... 

„Kad ugunskurā
beidz kvēlot ogles...”

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam!

D I E V K A L P O J U M I
Svēt ku uzrunu teiks vēsturnieks 

un un tikko ievēlētais DV ASV 
zemes valdes priekšn. Andris 
Kursietis. Koncertu sniegs 
Indianapoles DV sieviešu ansam-
blis IDVASA di  ri ģentes Aijas 
Brugmanes vadībā. Mielasts, ap -
balvojumi. Sarīko ju mu kuplinās 
krāsu foto skate. Ieeja $20, studen-
tiem $10, skolniekiem par brīvu. 
Atlikums aprūpes darbam. Jūs 
visus ielūdz Klīvlandes DV ap -
vien. vanadzes un Vanagi!

11. novembrī 11:00 SunSet kap-
sētā pie pieminekļa latviešu no -
dalījumā notiks gadskārtējā Lāč-
plēšu un Varoņu godināšana ar 
vainagu un ziedu nolikšanu. Svēt-
brīdis un uzruna. Visi laipni gai dīti 
– aicina DV apvien. Klīvlandē!

ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu namā (115 

W 183rd St, Bronx NY 10453)
8. novembrī 15:00 Lāčplēša die-

nai veltīta mūzikas un dzejas 
pēcpusdiena-„Latvija rudens 
gaismā”. Uzstāsies flautiste Agita 
Arista (Bostona), pianiste Kris-
tīne Griffin (Florida) un dzej nie ce 
Dace Micāne-Zālīte (Bostona). 
Programmā latviešu dzeja un mū -
zika. Aicina Daugavas Vanagi Ņu -
jorkā. Ieejas ziedojums, sākot ar $20 
(uzkodas un dzērieni būs pie-
ejami par atsevišķu samaksu).

Jonkeru baznīcā (254 Valentine 
Lane, Yonkers NY 11705)

15. novembrī 14:00 Ņujorkas 
latviešu organizāciju padome un 
Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība 
ANO laipni aicina pagodināt ar 
savu klātbūtni 18. novembra aktu. 
Valsts svētku runātāja Anita Ba -
taraga, ALA priekšsēde. Kon cer-
tēs: Aija Rēķe – vijole, Svens Skrī-
veris – vijole un Sintija Stūre – 
klavieres. Programmā latviešu un 
citu komponistu kamermūzika. 
Ieeja $25 (ja pasūtina biļetes 
pirms 10. nov.); $30 pie durvīm; 
$75 labvēļu biļetes. Biļetes var 
pasūtināt pie Imanta Kalniņa (42 
Hackensack St, Woodridge NJ 
07075). Čeki rakstāmi uz Council 
of American – Latvian Organi za-
tions of New York, Inc. Lūdzu 
atsūtiet čeku ar sev adresētu 
aploksni!

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

8. novembrī 10:00 – 17:00 un 
9. novembrī 12:00 – 16:00 Ziem-
svētku tirdziņš.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

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

4. novembrī 10:00 biedrības 
valdes sēde. 11:00-12:00 būs at -
vērta bibliotēka.

8. novembrī 17:00 šīs sezonas 
atklāšanas sarīkojums – Mārtiņu 
vakars ar pašmāju mākslinieku 
sagatavotu, šiem svētkiem pie mē-
rotu programmu. Pēc mūzikālās 
daļas biedrības saimnieces visus 
cienās ar siltām vakariņām, kafiju 
un cepumiem. Par danču priekiem 
gādās Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols, būs iespēja laimēt loterijā 
trīs lieliskus dāvanu grozus! Jaut-
rību veicinoši dzērieni katram 
līdzi jānes pašam. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $20.

11. novembrī 13:00 biedrības 
namā videoizrāde – izcils kon-

certs „Dzimuši Rīgā”. Koncertu 
sniedz Rīgā dzimušie mākslinieki, 
kuŗi Rīgas un Latvijas vārdu ne -
suši tālu pasaulē. Nelaidīsim ga -
rām izdevību redzēt mūsu sla ve-
nības uz vienas LNO skatuves! 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums $3. Visi laipni aicināti! 

VAŠINGTONA (DC)
Vašingtonas latviešu draudzes 

nams (400 Hurley Ave, Rockville, 
MD 20850).

1. novembrī 9:00-10:30 Latvian 
American Shipping Lines pie drau-
dzes nama pieņems pakas, sūtī-
šanai uz Latviju.

5. novembrī 19:30 Padomes sēde.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 11:00, 
dievg. katrā dievk. 2. novembrī 
11:00 dievk.. (9:00-10:30 pirmās 
iesvētes mācības). 9. novembrī 
11:00 dievk.

• 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.detdraudze.org 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com. Visi dievk. no -
tiek 14:00. Pēc dievk. vienmēr kafi-
jas galds ar groziņiem.

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 16. novem-
brī 11:00 dievk., māc. Aivars 
Ozoliņš.

• 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 Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. no -
tiek 11:00. 2. novembrī dievk. 9. 
novembrī dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996).  2. novembrī 
10:00 dievk., māc. I. Larsen, pēc 
dievk. kafija.

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

dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Lankastera: Mt. Calvary Luther-

an Church (308 East Petersburg 
Rd, Lititz Lancaster, PA 17543). 
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone (PO 

Box 380, Henryville PA 18332), 
mob. tālr.: 570-460-5375, e-pasts: 
silver11@ptd.net un emer. māc. 
Dr. Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 

tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
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Dievs aizsaucis pie sevis mūsu mīļo
krustmāti un draudzeni

ILZE ROZENBERGS
Dzimusi 1932. gada 12. augustā Rīgā,

mirusi 2014. gada 23. septembrī Sanfrancisko

No šīs pasaules šķīrusies mūsu mīļā māsiņa

LĪVIJA MIERIŅŠ,
dzimusi DZENIS

Dzimusi 1924. gada 8. martā Sventē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 27. septembrī Toronto, Kanadā

Mūzībā aizgājusi

MIRDZA PASTORS,
dzimusi ANUZIS

Dzimusi 1921. gada 23. jūnijā Ventspilī,
mirusi 2014. gada 23. septembrī Doylestown, PA

ARGODS BRUNO
LIEPIŅŠ

Dzimis 1921. gada 12. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2014. gada 14. oktobrī Otavā, Kanadā

Sērās viņu piemin
KRUSTDĒLS DZINTARS
ERĪTA, ILMĀRS, VIZMA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BRĀĻI VISVALDIS UN ILMĀRS AR ĢIMENĒM

RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

Mīlestībā viņu piemin:
MEITA SKAIDRĪTE UN BILLS

UN DĒLS PĪTERIS
BRĀLĒNI KĀRLIS UN ALFRĒDS

AR ĢIMENĒM
RADI LATVIJĀ

Argodu mīļā piemiņā paturēs
DZĪVESBIEDRE RITA UN MEITAS BAIBA, ANDA UN ILME UN MAZMEITA KARENE

Klusi kā brūce, kas slēdzas,
Gaistošās atmiņas sāp.
(F. Bārda)

Laimīgs, kas mieru var atrast
Dzīves gājumā
Un atstāt to jauku
Palicēju atmiņā.

Lūgšanu kā baltu ziedu
Sūtām līdzi mūžībā.

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.

Mūžīgā mierā aizsaukts

JĀNIS KRASTS
dzimis 1952. gada 27. jūnijā ASV,
miris 2014. gada 7. oktobrī ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLI BRIAN UN ERIK AR ĠIMENĒM

BRĀLIS AIVARS UN MĀTES BRĀLIS GOTFRIDS
MĀSĪCA MUDĪTE

Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet.

Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org. 
2. novembrī 15:00 latv. centrā dievk. 
5. novembrī 19:00 latv. centrā val-
 des sēde. 6. novembrī 13:00 latv. 
centrā pensionāru saiets.

• 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 Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, 
Parsip pany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

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

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roche-
 ster NY). 2. novembrī 14:00 dievk. 
ar diakones Lindas Sniedzes Tagg -
art amatā ievešanu. Piedalās prā-
 veste Anita Vārsberga Pāža, sekos 
azaids. 15. novembrī 14:00 Valsts 
svētku dievk., sekos koncerts un 
azaids. Visos dievk. piedalās prāv. 
Oļģerts Sniedze un diakone Lin-
da Sniedze Taggart.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 Park 
Blvd, San Diego, CA 92103, ieeja 
no sētas). Prāvests Kārlis Žols, 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: kazols@
msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Visi dievk. no -
tiek sestdienās 12:00.

• 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. Māc. D. 

Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org.  2. novem-
brī Reformāciju svētku dievk. ar 
dievg. 9. novembrī Lāčplēšu die-
nas dievk.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: (35 Furman St, Schenectady 
NY 12308), 16. novembrī 14:00 
Latvijas Valsts svētku dievk., dz.
lapiņas. Prāv. O. Sniedze, asistēs 
māc. L. Sniedze –Taggart.

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: sākot ar oktobri dievk. 
notiek Mūsu Pestītāja (Our Sa  v ior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. Pe -
tersburg, FL 33707), Bībeles stun-
das notiek biedrības namā 11:00.  
2. novembrī 11:00 Kapusvētki Royal 
Palms Cemetery (101 55th Street 
South, St. Petersburg). 9. novem brī 
Bībeles stunda. 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 Krist-
bergs, 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: avotin-
sa@aol.com. Dr. pr. Valda Kaļiņa, 
tālr.: 613-471-1180, e-pasts: val-
da43@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.  Prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.
net. Info: www.dcdraudze.org

• Vilmingtonas latv. ev. lut. dr.: 
Good Shepperd Church (1530 
Foulk Rd.- Rt.261)

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

San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 Ferris 

Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth. Church 

(397 Euclid Ave, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baznīca 

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

toga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church of 

the Cross (4465 H Str, Sacra men to).

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

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 – St. Paulas latv.

ev.lut.dr.:
2. novembrī 10:00 dievk. ar Sv. 

vakarēdienu, māc. Raita Neely; sa -
draudzība. 9. novembrī 10:00 dievk.; 
sadraudzība. G. Jātnieka stāstīs par 

Lāčplēša kaŗa ordeni. Iesvētes mā -
cība. 13. novembrī 19:00 vakara 
Bībeles stunda māc. Daga dzī  voklī.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
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61. ASV meistarsacīkstes un 
ALAs 17. atklātās meistarsa-
cīkstes basketbolā, volejbolā 
un draudzības spēle hokejā 
notika Piemiņas dienas ne  dē-
ļas nogalē 2014. gada 24. un 
25. maijā Kalamazū un Gaŗ-
ezerā, piedaloties 15 vienībām. 
Basketbols un volejbols notika 
Portage Central vidusskolā,  
hokejs – Wings Stadium.

Šī ir piektā reize kad meis-
tarsacīkstes notiek Kalamazū 
apkārtnē. Bet šī bija pirmā reize, 
kad meistarsacīkstes rīkoja in -
dividuālas personas un ne spor-
ta kopas.  Aldis Strīpnieks (no 
Čikāgas) uzņēmās meistar sa-
cīkšu rīkošanu, un palīgā lūdza 
Andri Trautmani no Ņujorkas 
un Andru Krautmani, Ēriku 
Krievu, un Tomu Trautmani no 
Detroitas. Doma bija spēles 
rīkot centrālā vietā pie Gaŗezera, 
lai spēlētājiem un skatītājiem 
būtu vieglāk ierasties un lētāk 
apmesties sacensību vietā.  Pē -
dējos gados ir bijušas mazāk 
komandu vairāku iemeslu dēļ.  
Ir vajadzīgas vairāk komandu, 
kas piedalās meistarsacīkstēs, jo 
telpu īres un citi izdevumi ir 
gājuši uz augšu. Vajag arī ska-
tītājus, kuŗi atbalsta spēles un 
sarīkojumus, jo ir grūti samak-
sāt par sporta telpām un ties-
nešiem ar komandas ieejas 
maksām vien. Latviešu centrs 
Gaŗezers un administrātors 
Andrejs Dumpis ļoti palīdzēja 
ar apdrošināšanu, apmešanās 
iespējām un sabiedriskām tel-
pām, un par to rīkotāji ziedoja 
visu meistarsacīkšu atlikumu 
Gaŗezeram. 

Sacensības iesākās sestdien 
no rīta ar basketbola spēlēm. 
Bija ieradušās piecas vienības: 
Minesotas „Starts” (iepriekšējā 
gada uzvarētāji), Ņujorkas 
“Rakte”,  Toronto, Kalamazū 

ASV meistarsacīkstes Kalamazū

ALAS sporta valdes sēdes dalībnieki. Pirmajā rindā no kr.: Laila 
Ejupa, ALAs Sporta pārvaldes priekšnieks Toms Trautmanis, 
Visvaris Ģiga, Martins Trautmanis. Otrā rindā: Davids Zadvinskis, 
Vilnis Kubuliņš, Eriks Krievs, Andra Krievs, Valdis Keris, Jānis 
Ģiga, Andris Spielbergs

LSK un Čikāga. Spēļu norise 
bija atkarīga no iepriekšējo ga -
du rezultātiem – 1. Minesota, 
2. Ņujorka, 3. Toronto, 4. Ka -
lamazū un 5. Čikāga. Tādēļ,  
Kalamazū spēlēja pret Čikāgu, 
lai izšķirtu, kuŗai vienībai pie -
nākās spēlēt pusfinālā pret 

Minesotas „Startu”. Spēle bija 
sīksta; puslaikā Kalamazū bija 
priekšā tikai 2 punktus. Spēle 
tāpat turpinājās, un Kalamazū 
noturēja Čikāgas uzbrukumu. 
Uzvarēja Kalamazū ar 42:38 
(20:18). Labākie punktu guvēji 
Kalamazū: Nick Keizer – 11, 
Janka Keizer  – 10; Čikāga: Pauls 
Ješinskis – 16, Svens Kīns – 11.

Pirmajā pusfinālā satikās Ņu -
jorkas „Rakte” un Toronto.  Pē -
dējā reizē šīs vienības bija sa -
tikušās 2012. gada basketbola 
finālspēlē, ko Toronto uzvarēja.  
Šoreiz Ņujorkieši bija labāk 
sagatavojušies un viņiem tālie 
metieni labi krita. Ņujorka uz -
varēja ar 87:51 (51:28). Labākie 
punktu guvēji Ņujorkai: Ed. Al -
culumbre – 23, Jānis Krūms – 22, 
Ādams Galuppo – 21; Toronto: 
Mārtiņš Šustikovs – 20, Jon 
Houston  – 14.

Otrā pusfinālā sacentās Mi -
ne sotas „Starts” ar Kalamazū.  
Kalamazū sākumā turēja līdz, 
bet nospēlēt divas spēles no vie-
tas nav viegli, un Minesota uz -
varēja ar 80:50 (36:27). Mine-
sotai labākie punktu guvēji bija 
Joey Ryan – 21, Matt Polis – 17; 
Kalamazū: Nick Keizer – 18, Ma -
tīss Grants – 12. Sestdienā no -
tika vēl viena basketbola spēle, 
lai izraudzītu kuŗa vienība 
svētdien spēlēs par 3./4. vietu. 
Čikāga spēlēja pret Toronto.  
Abas komandas jau vienu spēli 
bija  izspēlējuši, bet vēl sīvi cī -
nījās. Toronto tomēr noturējās 
un uzvarēja ar 62:58 (39:30).  
Labākie punktu ieguvēji To -
ronto: Mārtiņš Šustikovs – 24, 
Jon Houston – 16; Čikāga: Svens 
Kīns – 22, Pauls Ješinskis – 19.   
Svētdienas fināls bija nolikts: 
Minesotas „Starts” pret Ņujor-
kas „Rakte” un 3./4. vietai Ka -
lamazū pret Toronto. Piektā 
vietā palika Čikāga.

Meistarsacīkstes atklāja ALAs 
Sporta nozares vadītājs Toms 
Trautmanis. Bija apsveikumi 
no Latviešu sporta apvienības 
Kanādā (LSAK) priekšnieka 
Modŗa Lorberga, no trim spor-

Pēc basketbola spēlēm notika sportistu parāde. Sporta zālē iesoļoja vairāk nekā 130 sportistu ar ASV, 
Latvijas un Kanadas karogiem priekšgalā

Otrā trešdaļā ASV labā divus 
vārtus guva Austin Staltmanis: 
pirmos pēc Tālivalža Bērziņa 
jun. un Aivara Bāŗa piespēlēm,  
otros – ar spēcīgu sitienu, vie -
nam  ieslidojot  kanadiešu zonā.  

Matīss Grants 25, Janka Keizer  
– 10, Nick Keizer – 9; Toronto: 
Mārtiņš Šustikovs – 21, Jon 
Houston – 21.

Finālā satikās ilggadējie pre-
tinieki – Minesotas “Starts” un 

ta pārvaldēm (Rietumu – Valdis 
Ķeris, Vidienes – Andra Kraut-
mane un Austrumu – Aivars 
Bārs), un no Daina Matisona, 
Latvian Heritage kreditsa bied-
rības.

Dāmu volejbola grupā bija 
trīs vienības: Kalamazū LSK, 
Minesotas “Starts” un Ziemeļ-
amerikas „Sacepums”. „Sace pums” 
bija izveidota komanda ar spē-
lētājām no ASV un Kanadas.  
Katra komanda ar katru spēlēja 
divus setus līdz 25 punktiem.  
Pagājušajā gadā meistarsacīk-
stēs uzvarēja Mineapole, bet 
šogad mājinieces bija gatavas 
pretoties iebraucējām. Kala ma-
zū uzvarēja pret abām preti-
nieku komandām, un Mineapo-
 le uzvareja pret Ziemeļameri-
kas komandu. Tādēļ svētdien 
Minesotai bija jāspēlē pret „Sa -
cepumu”, lai noskaidrotu kuŗa 
vienība spēlēs finālā pret Kala -
mazū.

Kungu volejbola grupā bija 
piecas vienības: Kalamazū LSK, 
Toronto, Čikāga, Vašingtonas 
DC “Sigulda” un Klīvlande. 
Spē lējot katram ar katru divus 
setus, pirmo vietu ieguva To -
ronto, uzvarot visas spēles, otrā 
vietā Čikāga, trešā – Kalamazū, 
ceturtā – Klīvlande un piektā – 
Vašingtona. Līdz ar to svētdienas 
rītā Klīvlandei bija jāspēlē pret 
Vašingtonu, uzvarētājiem jāspē-
 lē pret Toronto pusfinālos, un 
Čikāgai jāspēlē pret Kalamazū 
otros pusfinālos.

Hokeja draudzības spēle no -
tika netālu no sporta zāles.  
Spēlē piedalījās piecpadsmit 
slidotāji no ASV un pieci no 
Kanadas. Abās komandās bija 
vārtsargi no vietējām vidussko-
las komandām. ASV spēlētāji 
bija no Kalamazū, Čikāgas, Ņu -
džersijas, Dienvidkarolīnas, un 
Teksasas. Kanadai pietrūka spē-
 lētāju Tāpēc ASV aizdeva četrus 
slidotājus, lai būtu vienādas 
komandas. 

Abas komandas sāka spēli ar 
ātru slidošanu un ar labām ie -
spējām uzbrukumā. Tomēr pir mā 
trešdaļa beidzās neizšķirti – 0:0.  

Pēdējā trešdaļā ASV panāca 3:0 
pārsvaru ar Kaspara Kraukļa 
gūtajiem vārtiem, Nikolajam 
Minkam piespēlējot. Kanada 
guva pirmos vārtus, kad Vik-
tors Korbs ieslidoja ASV vienī-
bas zonā un ar spēcīgu „šāvienu” 
pārspēja pretinieku vārtsargu.  
Kanada turpināja uzbrukumā 
līdz spēles pēdējām sekundēm, 
kad Korbs vēlreiz guva vārtus, 
parādot labu meistarību. 

Spēle beidzās ar rezultātu  3:2 
ASV vienības labā. ASV sa  ņē-
ma Dr. V. Nagobada dāvāto 
Latvijas kausu. Šī bija pirmā 
reize kad ASV uzvarēja  Kanadu 
meistarsacīkstēs hokejā. ASV 
komandā spēlēja Aivars Bārs, 
Talivaldis Bērziņš, sen., Tālival-

Ņujorkas „Rakte”.  Spēle iesākās 
Minesotas vadībā, kur labi 
spēlēja Joey Ryan, bet ņujor kie-
šiem nekrita tālie metieni. To -
mēr ņujorkieši piespieda, un 
puslaiks bija neizšķirts – 38:38.  
Otrā puslaikā, ar Ed. Alculum -
bre neatlaidību, Ādama Galup -
po piespēlēm un Jāņa Krūma 
tāliem metieniem ņujorkieši 
guva pārsvaru. Spēles beigās 
Minesota cīnījās enerģiskāk, bet 
Ņujorka atvairīja uzbrukumus. 
Ņujorka uzvarēja ar 81:68 
(38:38). „Raktei” spēlēja un 
punktus guva: Ed. Alculumbre 
– 32, Ādams Galuppo – 22, Jānis 
Krūms – 21, Mārtiņš Trautmanis 4, 
Pauls Ejups – 2, Andris Ābeltiņš, 
Kārlis Jansons, Krišjānis Mac-

Basketbolā 1. vietā Ņujorkas „Rakte”. No kr.:  Jānis Krūms, 
Ed Alculumbre, Ādams Galuppo, Pauls Ejups, Andris Trautmanis, 
Krišjānis Mackus, Andris Ābeltiņš, Kārlis Jansons, Miķelis 
Risbergs, Mārtiņš Trautmanis, un treneris Toms Trautmanis

dis Bērziņš, jun., Ansis Bērz-
kalns, Guntis Dombrovskis, Kas-
pars Krauklis, Tyler Lajiness 
(vārtsargs), Māris Lazdiņš (kap-
teinis.), Nikolajs Minka, Andis 
Rutkis, Austin Staltmanis, Nils 
Šēnvalds. Kanadas vienības sa -
stāvs: Indulis Ievāns, Māris Kal-
 niņš, Anwar Khan, Robert Khan, 
Mārtiņš Minka, Kārlis Vasarājs, 
Miķelis Vasarājs (kapt.), Jānis 
Vītols un Devin Ziegler (vārt-
sargs).

Svētdiena atkal sākās ar bas-
ketbolu. Sīkstā sacensībā Kala-
mazū pārspēja Toronto -53-50 
(25-26) iegūstot 3. vietu.  Labā-
kie punktu guvēji Kalamazū: 

kus, Miķelis Risbergs, Andris 
Trautmanis; Minesota: Joey 
Ryan – 33, Chris Thompson – 15, 
Matt Polis – 13, Ēriks Duņēns – 4, 
Chris Braun – 3, Markus Braun, 
Miķelis Ģiga, Matt Thompson.  
“Rakte” pēdējos septiņos gados 
finālā ir spēlējusi sešas reizes, bet 
šī bija pirmā uzvara. “Raktes” 
kodols ir gados jauns un nā -
kotne izskatās cerīga. Kopumā 
„Rakte” basketbola meistarsa-
cīk stēs uzvarējusi 19 reizes, kas 
ir vislielākais skaits sacensību 
vēsturē.

(Nobeigums nākamajā nr.)
TOMS TRAUTMANIS


