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LR Valsts prezidents Andris Bērziņš 11. Saeimas priekšsēdes Sol -
vitas Āboltiņas pavadībā ierodas jaunās – 12. Saeimas pirmajā sēdē

Uz jaunās Saeimas pirmo sēdi ierodas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma. Aiz viņas – Gundars Daudze, 12. Saeimas 
priekšsēdes vietnieks

Saeimas sēdes dalībnieki dzied Valsts himnu

LR Valsts prezidenta kance-
lejas Ordeņu kapituls 2014. ga -
da 23. oktobrī nolēma par no -
pelniem Latvijas Valsts labā 
piešķirt valsts augstākos apbal-
vojumus. Apbalvoto vidū ir arī 
ārzemēs mītošie mūsu tautieši. 

Triju Zvaigžņu ordeņa IV 
šķira piešķirta latviešu sabied-
riskajam darbiniekam Ameri-
kas Savienotajās Valstīs, Latvijas 
Republikas goda konsulam Či -

kāgā, zvērinātam advokātam
Robertam Blumbergam.

Triju Zvaigžņu ordeņa V 
šķira – Latvijas Republikas vēst-
niecības Krievijas Federācijā 
Svētdienas skolas vadītājai, dzie  -
dāšanas skolotājai  

Gunai Golubai.

Atzinības krusta IV šķira –  
latviešu sabiedriskajam darbi-

niekam Amerikas Savienotajās 
Valstīs, zvērinātam advokātam

Pēterim Blumbergam,
ilggadējam sabiedriskajam 

dar biniekam, Latviešu virsnieku 
apvienības biedram

Oskaram Baltputnim.

Vēlam godātajiem tautiešiem 
labu veselību, veiksmi un sparu, 
turpinot strādāt Latvijas labā!

Red. 

4. novembrī uz savu pirmo plē-
nārsēdi sanāca visi simt ievēlētie 
12. Saeimas deputāti. Kā zināms, 
12. Saeimā ir ievēlēti 23 Vieno-

12. Saeima sanākusi uz pirmo sēdiSALLIJA
BENFELDE

tības, 21 Zaļo un zemnieku sa -
vienības, 17 Nacionālās apvie nī-
bas un 24 Saskaņas deputāti. 
Pirmo reizi Saeimā ievēlēti arī 

deputāti no šogad tapušām par-
tijām – no partijas No sirds Lat-
vijai ievēlēti 7, bet no partiju 
apvienības Latvijas Reģionu ap -
vie nība ievēlēti 8 deputāti.

Pirmajā plēnārsēdē uzrunu Saei -
mas deputātiem teica arī Valsts 

darbību, viens no pirmajiem ne -
atliekamajiem uzdevumiem būs 
budžeta pieņemšana nākamajam 
gadam. Tāpat kā iepriekšējos ga -
dos, arī šogad ir gaidāmas asas 
diskusijas, ko ietekmē ne tikai 
Latvijas aktuālitātes, bet arī noti-

Saeimas Eiropas lietu komisijas 
darbs būs daudz intensīvāks nekā 
līdz šim. Prezidentūra vislielākajā 
mērā ir iespēja apliecināt valsts 
spēju uzņemties atbildību un 
virzīt nopietnus procesus, aizstā-
vēt savas prioritātes un redzēju-

prezidents Andris Bērziņš, atgā-
dinot, ka „vēlētāju dotais mandāts 
ir ne tikai liels gods un uzticēšanās, 
bet arī atbildība: par katru jūsu 
lēmumu un rīcību, par katru bal-
sojumu un vārdu. Šodien ir sācies 
jūsu lielais četru gadu eksāmens, 
ko vērtēs visstingrākā no žūrijām 
– jūsu vēlētāji!”

Valsts prezidents runāja arī par 
12. Saeimai noteikti veicamajiem 
darbiem, vairākas reizes uzsveŗot 
arī veselības aprūpes un izglītības 
nozīmi: „12. Saeimai uzsākot savu 

kumi ārpus mūsu valsts robežām. 
Starptautiskā situācija pasaulē, 
Eiropā un Baltijas jūras reģionā 
šā gada laikā ir būtiski mainījusies. 
Drošības jautājums ir kļuvis par 
galveno, no tā izriet prioritātes 
izdevumu pārdalē. Tomēr ir jā -
saprot, ka bez kvalitātīvas izglī-
tības un pieejamas veselības ap -
rūpes nav iespējams veidot cil-
vēka cienīgu dzīvi šeit – Latvijā. 
(..) 2015. gada pirmajā pusē Lat-
vija būs prezidējošā valsts Eiropas 
Savienības Padomē, līdz ar to arī 

mu par visas Eiropas nākotni. (..)
Daudz lielāka vērība turpmākajos 
gados būs jāveltī veselības aprū-
pei, izglītībai, it sevišķi profesio-
nālajai un augstākajai, kā arī 
enerģētikai – jomām, kuŗas būtī-
bā visas polītiskās partijas pirms-
vēlēšanu laikā ir dēvējušas par 
savām prioritātēm un kuŗās sasā-
pējušu problēmu ir īpaši daudz.”

Katrs 12. Saeimas deputāts pir-
majā plēnārsēdē deva svinīgo so -
lījumu, tā kļūstot par pilntiesīgu 
deputātu.
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

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

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

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

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

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

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

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)

PRIEKI BĒRNIEM BEACHES

Dace Micāne Zālīte 

Latvija rudens gaismā
Tā bija vēja un karoga dziesma,
Kas tumsā aiz loga skanēja,
Svešas zemes loga rūts
Par manu dzimteni dzirdēja:
Kā karoga plandošā vaidā
Senču kareivji kaŗa dziesmu vija
Un māsiņa mazā brālim
Kaŗa karogu izrakstīja.
Karoga rakstā zem senču
Svētajām zīmēm ir tautas dēlu
Atdotas dzīves – par Latviju brīvu. 

Tā bija vēja un karoga dziesma,
Kas tumsā aiz loga skanēja,
Logā iedegtā svece drebēja,
Bet Daugava tai naktī zelta villainē
Uz jūru gar Rīgas pili tecēja,
Sveču starojums pils mūra sienā
Latviju naktī pārvērta dienā.
Tik gaismas bija daudz, ko tauta 
No sirds gaismas strauta lēja,
Asinis mazgājot bāliņam kaŗā
Un neļaujot nāvei to cīniņā kapāt.

Tos, kas krita par Tēvu zemi,  –
Likteņdieve Laima un dieva dēli
Varoņu dvēseles salasīja.
Tās pārvērtās dūjās un paslēpās
Ozolā dižā, kas Daugavas krastā aug.
Tur saule savu jostu un vainagu vakaros kaŗ,
Tur dzirdēt var, varoņteikas kā dūjas teic,
Bet ozols Latviju rudeņos zelta gaismā sveic.

What’s in a name?
The rose by any other name
Will smell as sweet.
(W. Shakespeare,
Romeo and Juliet)

Astrida. . .
Rīgā, 2003. g. rakstnieku iz -

braukumā, man gadījās sēdvieta 
blakām kādai cienītai valodnie-
cei vārdā Astrida. Braucot pa 
skaisto Zemgali, mūsu saruna 
ievirzījās par vārdu nozīmēm. 
Astrida nozīmējot Dieva sūtīta. 
Līdz tam pieņēmu, ka tam vā   r-
dam varētu būt sakarība ar zvaig-
znēm un asteroidiem, un ir jau, 
bet uzzinot īsto nozīmi, saslējos 
augstāk, iztaisnoju plecus un pa -
cēlu galvu. Pārdomājot negaidīto 
atklājumu, Šekspīram atbildēju:  
Much. There is, me thinks, a lot in 
a name. —

Arogantā pazemībā,
ASTRIDA -STAHNKE 

P.S.: Par vārdu un vārdiem 
(skat. Eduarda Silkalna recenziju 
par Dārlinga līkločiem LAIKS, 
nr. 40. Paskaidrojums: Darling As -
trīda uzrunāja gan pazīstamus, gan 
svešus kā darling, arī vārda māsas. 
So, darling, we are God sent!

Pārdomas par 
"Citadeli"

Noskatoties Latvijas TV par 
bankas "Citadele" pārdošanu, 
atcerējos amerikāņu rakstnieka 
O`Henri savlaik rakstīto, ka mil-
jonu darījums (afēras) izjūk, ja divi 
blēži nevar sadalīt piecus centus.

E. V. UPELNIEKS

Latviešu valdība 
negodinās 
leģionārus

ANDRIS KURSIETIS,
DV ASV valdes prieksšēdis

Oktobŗa vidū Latvijas laikraks-
tos varēja lasīt:

Arī jaunās valdības ministri 
nevarēs piedalīties 16. marta pa -
sākumos pie Brīvības pieminekļa, 
13. oktobrī apliecināja Ministru pre-
 zidente Laimdota Straujuma (V).

Diemžēl šīs ziņas nav nekāds 
pārsteigums, bet Daugavas Va  na gu 
organizācija, ko latviešu leģionāri 
nodibināja 1945. gada decembrī, 
nav ar mieru klusēt un akceptēt 
šādu aplamību.

DV ieskatā ir apkaunojoši, ka 
Latvijas valdība izturas tik slikti 
pret bijušiem tautas aizstā vētā jiem. 
Neviens neuztraucas, kad vācieši 
piemin savus kaŗā kritušos, neviens 
neuztraucas, kad krieviņi slavē 
savus slepkavas, – kāpēc Latvijai 
jābūt vienīgai, kas oficiāli izrāda 
kaunu par saviem varoņiem?

DV organizācija ir ieteikusi sa -
 viem biedriem protestēt pret val-
 dības gļēvulīgo rīcību šinī jautā-
jumā, rakstīt Ministru prezidentei 
ar stingru protestu pret viņas iz -
teikto un pieprasīt viņas vadītai 
valdībai mainīt savu viedokli un 
godināt Latvijas bijušos kaŗavīrus, 
kā viņi ir pelnījuši, atļaujot val dī-
bas ministriem piedalīties 16. marta 
notikumos pie Brīvības piemi-
nek ļa un Lestenes Brāļu kapos.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
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Visas pasaules latviešu mūziķi 
runā vienotā valodā

(Turpināts 6. lpp.)

Juris Ķeniņš un vijolniece Laura Zariņa

Valdemārs Tone (Lielbritanija). Klusā daba ar pulksteni. 1956.

JURIS ĶENIŅŠ

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 8. 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

Par koncertiem Rīgā, kas būtu 
saistīti ar PBLA Kultūras Fonda 
konferenci “Latvija ārpus Lat vi-
jas”, bija runāts un plānots jau 
divus gadus. Katrs solis sperts 
tikai ļoti lēni. Beidzot koncerti ar 
pasaules (trimdas jeb diasporas) 
komponistu daiļradi bija īste no-
jušies: orķestris sarunāts (Jāzepa 
Vītola Latvijas mūzikas akadē-
mijas orķestris, pateicoties rek-
tora Arta Sīmaņa laipnam pie  dā-
vājumam), koncertvietas un laiki 
saskaņoti (jaunā Vidzemes kon -
certzāle Cēsis un JVLMA, 4. un 
5. oktobrī), repertuārs izraudzīts 
(to sastādīja PBLA Kultūras fonda 
mūzikas nozares vadītāja Dace 
Aperāne, JVLMA orķestŗa diri-
ģents profesors Andris Vecum-
nieks un Juris Ķeniņš), soliste 
ie  lūgta (vijolniece Laura Zariņa 
no Vācijas, kuŗai kamermūzikas 
koncertā Cēsīs piebiedrotos pia-
nists Pēteris Zariņš un čellists 
Juris Ķeniņš).

Man pašam bija zināma loma 
visos koncertos, tomēr uzdrošinos 
nosaukt koncertus par izciliem, 
to secinot gan pēc klausītāju at -
sauksmēm un atzinīgiem vār diem, 
gan pēc  aplausiem koncertzālēs. 
Man bija uzticēts “restaurēt” 50 
gadus „aizmigušo” Jāņa Kalniņa 
1945. gadā sacerēto vijoļkoncertu, 
kuŗš gadu tecējumā bija zaudējis 
kādas 20 lappuses no partitūras 
un visas solo un orķestŗa balsis.

Ja kopumā koncertu varētu 
salīdzināt ar  meistarīgi un rūpīgi 
gatavotu ēdienu, tad šampanieša 
reibinošo dzirksti visam piešķīra 
iecienītais diriģents Ainārs Ru  bi-
ķis, pats JVLMA absolvents. Maes -
tro Rubiķis varētu būt torontie-
šiem pazīstams kā Toronto Sim-
foniskā orķestŗa viesdiriģents ie -
priekšējā sezonā, kur sekmīgi un 
pārliecinoši diriģēja programmu 
tikai ar Čaikovska skaņdarbiem. 
Daudzu konkursu laureāts Ai  nārs 
Rubiķis šobrīd ir Novosibirskas 
operas mūzikālais vādītājs un 
tiek aicināts kā viesis diriģēt visā 
pasaulē.

Kaut mazākā mērogā kamer-
mūzikas koncerts Cēsīs arī bija 
svarīga konferences sastāvdaļa, kas 
pulcēja izpārdotu zāli un Radio 
Klasika 3 ierakstu meistarus. No 
lielākā latviešu komponista ārpus 
Latvijas Tālivalža Ķeniņa bija 
izraudzīti 3 skaņdarbi: 3. klavieŗu 
sonāte (motions . . . emotions), 
draiski dueti vijolei un čellam 
“Latviešu danči un dziesmas”, tie 
veltīti pirms 40 gadiem stingri 
jaunākam čellistam, un “Daina” 
vijolei un klavierēm. Līdzīgi Jāņa 
Kalniņa vijoļkoncertam, „Daina” 
ir tapusi komponista pirmajos 
gados ārpus Latvijas, 1946. gadā 
Parīzē; tā arī gulēja pazudusi 
daudzus gadus, līdz Lolita Lind-
berga, vijolnieka Andreja Lind-
berga meita, pēc tēva nāves atrada 
vienīgo ar roku rakstīto kopiju. 
Lolita Ritmane piedāvāja jaunu 
klavieŗu trio pārlikumu viņas 
sirsnīgajai dziesmai “Vai sapnis” 
un Imants Ramiņš mazu svītu 
“Field Notes” (Lauku piezīmes). 
Koncertu noslēdzām ar Daces 
Aperānes pirmo klavieŗu trio – 
variācijām par latviešu tautas-
dziesmu – ritmiski dzīvu un 

iespaidīgu skaņdarbu. Katram 
trio dalībniekam jau krietni pie -
strādājot savā mītnes zemē, trīs 
dienas intensīvi, sadarbīgi un 
draudzīgi visi kopā samēģināja 
Rīgā, Mūzikas akadēmijā, un klau-

sītāji šķita apmierināti, pat izplau-
dēja  no jaundibinātā ansambļa 
piedevu – T. Ķeniņa mini-fan-
taziju par “Aijā žūžū” J. Ķeniņa 
apdarē.
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Cheka, 1941 Cheka, 1944-1991

Pēc ciemu dienām Latvijā šā 
gada maijā latviešu māksliniece 
no Ņujorkas Laila Bībelniece 
raksta: „Man un dzīvesbiedram 
Jānim dziļāko iespaidu atstāja 
Stū  ŗa mājas apmeklējums. Bijām 
tur vairākkārt. Atgriezušies mājās, 
par tur redzēto un izjusto pār ru-
nājām vēl un vēl, atmiņas nelika 
mieru. Pārdzīvoto izteicu vairā kās 
gleznās, lai gan briesmas, ciešanas 
un asinis nav ierastas temas ma -
nos darbos. Divas gleznas izstā-
dīju šovasar Ņujorkas Brooklin 
Waterfront Artists Coalition iz  stā-
dē. Tās gleznotas akrila krāsās, 
ierāmētas platos dzelzs rāmjos. Mēs 
ļoti ceram, ka Stūŗa māja tiks sa -
glabāta kā mūzejs. To nevar no -
dot aizmirstībai.”

Stūŗa mājas iespaidi gleznās

Laiks kā spēka zāles
LAIKA 65. GADSKĀRTU GAIDOT

Atsaucoties redakcijas aicinā-
jumam dalīties domās par savu 
pirmo tikšanos ar mūsu laikrak-
stu un dzīvi kopā ar to, ir atsau-
kusies Rasma Birzgale-Vītola. 
Viņa atsūtījusi fragmentu no 
sava tēva Reiņa Birzgaļa grā-
matas „Šoreiz –  bez grima”, kas 
izdota apgādā „Grāmatu Draugs” 
1981. Gadā. To un kopiju no 

šaubos, ka viņi gribēja to labāko, 
cenzdamies pēc iespējas ātri mūs  
„asimilēt”. Taču tai laikā, kad cī -
nījāmies, zobus sakoduši, ar il -
gām pēc latviskas vides, viņu ne -
mitīgie aizrādījumi par šīs zemes 
parašām sūrstēja kā sāls uz 
brūcēm.  

Amerikā mēs nelietojam nazi 
tik bieži, kā jūs to darāt, – pie 

Kādēļ jūs sarunājaties savā 
starpā latviski? Neaizmirstiet, ka 
tagad esat amerikāņi!

To, ka mums varētu būt citādas 
vēlmes, gādīgie pamācītāji ne -
spēja pat iedomāties. Tāpat viņi 
nespēja izprast komūnisma bries-
mas. Krievi taču vēl nesen bija 
biedrojušies ar amerikāņiem, un 
prezidents Rūzvelts bija izteicies 

Laika 40. numurā publicējām mūsu lasītāja Leonīda Neimaņa 
saistošo stāstījumu par tikšanos ar avīzi. Nule saņēmām viņa foto, 
kuŗā L. Neimaņa kungs ir kopā ar savu māsu Rutu 2011. gadā 
Kalamazū. 

Paldies par atsaucību! Paliksim arī turpmāk domubiedri un draugi!
Redakcija

mūs apciemoja vecais draugs 
Alberts Brīvkalns. Viņš bija iera-
dies Bostonā pirms mums un 
zināja stāstīt par baptistu mācī-
tāju Osvaldu Blūmīti, kas varot 
lepoties ar ļoti plašiem sakariem. 
Lai mēs pamēģinot griezties pie 
Blūmīša! – Alberts arī atveda 
vairākus laikraksta Laiks nu -
murus. Tai mirklī labākas 
„spēka zāles” nevarējām vēlē-
ties. Latviešu avīze! Ziņas par 
citiem latviešiem, par sarīko-
jumiem, pat par teātŗa izrādi! 
Osvalds Uršteins Ņujorkā ie -

studē  „Ķīnas vāzi”! Ar neizsa-
kāmu saviļņojumu šķirstījām 
laikraksta lapas: likās, ka līdz ar 
tām svešajā istabā bija ienākuši 
mūsu tuvinieki, mūsu līdzgait-
nieki, mīļā latviešu sabiedrība, 
kuŗas trūkumu pašreiz tik sā -
pīgi pārdzīvojām.

Ar laiku varbūt saorgani zē-
simies, tāpat kā Vācijā, – iemi-
nējās Alberts. 

Lai Dievs dotu! – es priecīgi 
iesaucos un smaidīju. Jā, mēs visi 
atkal sākām smaidīt.”

Helmara Rudzīša veltījuma auto-
ram piedāvājam mūsu lasītā-
jiem.

„Mūsu galvotāja skaitījās kāda 
amerikāņu draudze Bostonas 
priekšpilsētā Kvīnsijā, un mūsu 
pagaidu apmešanās bija izkārtota 
pie diviem šīs draudzes locek-
ļiem. Tie bija laipni cilvēki, bez-
bērnu pāris vidējos gados. Ne -

pusdienu galda mūs mācīja mā -
jastēvs.

Jūsu kakla saite ir par tumšu; 
amerikāņi mīl krāsas.

Jūsu kundzei derētu mainīt 
matu sakārtojumu; te tāds nav 
parasts.

Amerikā meitenes valkā īsas 
zeķes un baltas kurpes, arī Ras-
mai tādas vajadzētu.

ļoti atzinīgi par Staļinu kā 
valstsvīru.

Diena sekoja dienai, un mūsu 
garastāvoklis plaka arvien jūta-
māk. Ar izmisīgu nepacietību 
gai dījām izdevību aiziet savā 
dzīvē, bet apkārtnē valdīja bez-
darbs, un draudzei neveicās sa -
meklēt mūsu nodarbošanos. Bija 
pienācis jau janvāŗa mēnesis, kad 
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Mūsu jaunajai paaudzei 1949. 
gads, kad 8. novembrī klajā nā -
ca pirmskaŗa Latvijā tik po  pu-
lārā apgāda Grāmatu Draugs 
īpašnieka Helmara Rudzīša 
(1903-2001) dibinātā svešatnes 
laikraksta Laiks 1. numurs, va -
rētu likties jau „aizvēsture”. Bet 
šis „aizvēsturiskais” laikraksts ti -
kai pirms nedaudz gadiem pat-
labanējās Laika izdevējas Daces 
Rudzītes un viņas radošās ko -
mandas – Ligita Kovtuna, Gun-
dega Saulīte, Dainis Mjartāns u.c. 
– īstenojumā iedzīvināja jaunu 
pienesumu, mērķētu tieši jau-
natnei: priecīgi krāsainu perio-
disku papildizdevumu Jauno 
Laiks ar pašu jauno autoru sa -
cerētiem rakstiem, veltītiem  lat-
  viešu jaunatnei aktuālām te  mām. 
Tātad – „aizvēsture” savienojas 
ar tagadni un met tiltus uz 
nākotni! Paldies par to! Arī no 
„veco paaudzes”, kas ik nedēļu 
patiešām gaida to brīdi, kad ar 
jaunpienākušo Laiku rokās, ace  -
nēm apbruņojušies, varēsim ie -
ritināties dīvāna stūrī un sākt 
savu kārtējo ceļojumu kā pa 
svešatnes, tā dzimtenes latvie-
tības līkločiem. 

Gandrīz tikpat aizvēsturiskajos 
1970. gados, kad jau vairāk nekā 
20 gadus bijām pieraduši divreiz 
nedēļā saņemt Laiku, mana vien-
audze, lielā domātāja, sav pat nī-
go stāstu un romānu autore Ilze 
Šķipsna (1928-1981), ik pa lai-
kam no tālās Teksasas, pie 
mums Ņujorkā ciemodamās, 
mēdza atgādināt: „Mēs, latvieši, 
– pa visām pasaules malām iz -
kaisīti – jau sen būtu izputējuši, 
ja mums nebūtu tādu vienojošu 
iestādījumu kā Dziesmu svētki 
un Laiks.” Viņai bija taisnība 
to  reiz un ir taisnība vēl šo  balt-
dien!

Atsaucoties uz personīgo pi e-
redzi, arī es Helmaram Rudzītim 
un viņa dibinātajam Laikam 
varu vienīgi teikt paldies. Pēc 
ieceļošanas ASV 1950. gadā 
bijām nonākuši (uz pašu vēlē-
šanos!) ASV dienvidos – Naš-
vilā, Tenesijas pavalstī. Savā 
ziņā Našvila bija Amerikas dien-
vidu „kultūras galva spil sēta” ar 
vairākām universitātēm, sim-
fonisko orķestri, mūzeju. Tur 
sāku savas mākslas studijas, bet 
mans vīrs flautists Arnolds 
Šturms varēja pievērsties kom-
pozicijai ievērojamu amerikā -
ņu komponistu vadībā. Bet 
Našvilā bijām nonākuši tikai 
kāds pussimts latviešu. Kaut arī 
pulcējāmies rēgulāri, nodibi nā-
jām pat biedrību, kā arī kori 

Turpat 65 gadus kopā ar Laiku
mana vīra vadībā (ar latviešu 
koŗa dziesmām un informātīvu 
runu pat atzīmējām 18. novem-
bri vietējā radiostacijā, bet mūsu 
tautasdeju grupa allaž kuplināja 
našviliešu rīkotos „tautību svēt-
kus”). Un tomēr jutāmies pa -
mes ti, jo pa pastu saņemtais 
Laiks, tolaik, kā jau minēju, 
divreiz nedēļā vēstīja, ka vairā-
kās ASV pilsētās jau izveidojušās 
lielākas latviešu kopienas, kam 
pa spēkam daudz lielākas lietas. 
Lasījām arī, ka uz karstām pē -
dām jau atsākta Vācijas nometņu 
laikā iedibinātā latviskās kul-
tūras norišu turpināšana plašā 
mērogā – koncerti, teātŗa izrā-
des, mākslas izstādes, dibinās 
latviešu valodas papildskolas, 
notiek pat koŗa gatavošanās ie -
cerētiem Dziesmu svētkiem ne 
tik tālā nākotnē.

Gandrīz vai visi sākām kravāt 
ceļasomas, daļēji arī tādēļ, ka 
specifiskā „dienvidnieciski laip-
nā” vietējo attieksme ne brīdi 
neļāva piemirst, ka no mums 
sagaida pilnīgu iekļaušanos vi -
ņu vidū. Arī darba atalgojums 
bija daudz zemāks nekā ASV 
zie  meļos vai austrumu piekrastē. 
Mūsu sirdis pievilka Ņujorkas 
magnēts: Ņujorka taču bija visas 
Amerikas kultūras, mūzikas un 
mākslas galvaspilsēta! Un tur – 
pēc aprakstiem Laikā – arī lat-
viešu kultūras dzīve kūsāt 
kūsāja!!! 

1953. gada rudenī arī mēs 
bijām jau ņujorkieši. Garīgi bau-
dāmā te tiešām bija daudz. Arī 
latviešu lokā. Un pati milzīgā 
pilsēta savdabīgi skaista un va -
rena! Lielās Ņujorkas Bruklinas 
pilsētas daļā arī iznāca Laiks. 

Pieredzējušu Latvijas laika 
redaktoru – galvenā redaktora 
Kārļa Rabāca (1902-1983), Ēri -
ka Raistera (1905-1967) un Ar -
vīda Klāsona (1900-1964) – 
vadītais laikraksts iespēju ro  be-
žās centās atveidot Helmara Ru -
dzīša iecerēto Latvijas brīvvalsts 
laika laikrakstu vispusības mo -
deli, pievēršoties pasaules noti-
kumiem, polītikai, sadzīves at -
spoguļojumam un kultūrai, pēc 
iespējas iesaistot profesionāli sa -
gatavotus vērtētājus. Par teātri 
Ņujorkā – Brodvejā, kā arī par 
latviešu izrādēm rakstīja pazīs-
tamā kritiķe Paula-Jēgere Frei-
mane (1886-1975), par filmām – 
Anšlavs Eglītis (1906-1993 ) par 
mūziku vairāki rakstītāji, līdz 
drīz vien iesaistīja rēgulāriem 
vērtējumiem Arnoldu Šturmu, 
arī mākslas izstāžu aprakstiem 
bija lūgti varāki rakstītāji, bet, 

kad 1960. gadā maģistratūrā pa -
beidzu savas mākslas studijas, 
Kārlis Rabācs aicināja mani – ne 
tik daudz, lai aprakstītu Ņu -
jorkas bagāto mākslas ainu – , 
bet gan rēgulāri (un kategoriski 

glāzes viņam to ierosināju. „Kas 
tad to pirks un lasīs?!!” bija iz -
devēja spontāna reakcija, „jūsu 
kritikas vai ik nedēļas lasāmas 
avīzē tā kā tā!” Mākslas un mū -
zikas notikumu dokumentācijas 

Šturms mūzikā, rakstos, at  mi-
ņās” (apgāds „Elpa”).

Gadus vēlāk 2012. gadā Lat vi-
jas Valsts archīva trimdas ma  te-
riālu pārzinātāja (tagad Laika 
autora) Māŗa Branča un PBLA 
priekšsēdes Vijas Zuntakas Bēr-
 ziņas iniciātīvā arī manu Laikam 
rakstīto kritiku atlase piedzīvoja 
sakopojumu grāmatā „50 gadus 
mākslai pa pēdām” (apgāds „Man-
 sards”), ko tagad var iegādāties 
grāmatnīcās Latvijā. Tagad, kad 
latviešu mākslinieku izstādes 
mūspusē tikai retumis notiek un 
arī avīžnieku palicis tā pamaz, 
rakstu arī par citām kultūras 
norisēm – kā latviskām, tā vis-
pārīgām – slejā „Kultūržurnā-
lis tes piezīmes no Ņujorkas”. 
Manuprāt, aizrautīgajam kul-
tūras baudītājam Helmaram 
Rudzītim tāda sleja būtu bijusi 
gluži pa prātam. 

Helmars Rudzītis augstu vēr-
tāja un cienīja savus autorus. 
Grāmatu Draugs neizdeva nevie -
nu manuskriptu, iekams izde-
vējs pats vai viņa zinīgā dzīves-
biedre Austra Rudzīte to nebija 
izlasījuši un akceptējuši, cenz-
damies iejusties arī modernā-
kos meklējumos, dzeju ieskaitot. 
Kad Grāmatu Drauga publicētā 
autore, jau iepriekš minētā Ilze 
Šķipsna, strauji progresējuša 
vēža pieveikta, 1981. gadā šķīrās 
no šīs saules, kollēģu un draugu 
pulks vēlējāmies viņu pieminēt 
literāri mūzikālā pēcpusdienā 
Ņujorkas 5. Avēnijas eleganti 
senlaicīgajā Ukraiņu kultūras 
apvienības namā,  Helmars Ru -
dzītis bez vilcināšanās apsolījās 
segt visus izdevumus.  Bet, kad 
tajā pašā sarīkojumā dzima doma 
ierosināt Grāmatu Draugu izdot 
skaistu piemiņas grāmatu, Hel -
mars Rudzītis ideju apsveica. Bet 
tūdaļ man pieprasīja, lai vis-
pirms izsūtu aicinājumus inte-
resentiem, kas ar konkrēti atsū-
tītiem čekiem garantētu  grāma-
tas izdošanas izdevumus. Ne vel ti 
viedā esejiste Zenta Mauriņa 
(1897-1978) viņu savlaik bija 
nosaukusi par komercģēniju, 
kuŗā iemājo patiess gara gaismas 
nesējs. Mūsu „kampaņa” izdevās 
lieliski, un šoreiz arī Helmars 
Rudzītis tūdaļ deva signālu Grā-
matu Drauga zaļajai gaismai. 
Grāmatu gatavojot, sadarbo ša-
nās bija jauka, jo Helmars Ru -
dzītis vienmēr bija džentlme -
nis. Lai viņa dibinātais un gadu 
desmitiem prasmīgi vadītais, 
un tagad prasmīgi turpinātais 
Laiks latviešiem kalpotu vēl 
daudzus, daudzus gadus!

ELEONORA ŠTURMA

Laika ilggadējā autore Eleonora Šturma

bez izņēmumiem!) recenzētu 
visas latviešu mākslinieku iz -
stādes (un plašās kopizstādes), 
kas tolaik notika vai ik pār ne-
dēļas.Bija reize, kad arī no iz -
devēja Helmara Rudzīša saņēmu 
„speciāluzdevumu” – recenzēt 
nevis izstādi, bet mūsu izcilā 
scēnografa Evalda Dajevska 
(1914-1990) gleznoto skatuvis-
ko ietērpu Annas Brigaderes 
lugai „Princese Gundega un 
karalis Brusubārda”.

Kad abi ar vīru trīs gadu des-
mitus tā cītīgi bijām Laikam 
rakstījuši, draugi mūs mudināja 
ierosināt Helmaram Rudzītim 
izdot mūsu kritiku kopojumu 
grāmatā. Kādās viesībās pie vīna 

kopojuma vēsturisko nozīmi to -
brīd viņš nesaskatīja, totiesu, 
Latvijai atgūstot neatkarību, in -
terese par trimdas kultūras no -
risēm un to dokumentāciju 
kļuva aktuāla. 1997. gadā kāds 
jauns mūzikologs Romāns Ko -
ļeda akadēmiskā grada iegūšanai 
Latvijas Mūzikas akadēmijā iz -
strādāja pētniecības darbu par 
Arnolda Šturma publikācijām 
Laikā no 1956. līdz 1996. gadam, 
darbu akadēmija pieņēma ar 
uzslavu. 2004. gadā šis darbs, 
tāpat kā nozīmīgāko kritiku 
atlase un citu autoru raksti par 
Arnoldu Šturmu tika sakopoti 
mūzikas vēsturnieka Oļģerta Grā-
vīša sastādītā grāmatā „Arnolds 
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(Turpināts no 3. lpp.)

Jaundibinātais trio – čellists Juris Ķeniņš, vijolniece Laura Zariņa, pianists Pēteris Zariņš

Latvijas Mākslas akadēmijas jau -
najā korpusā 26. septembrī tika 
pasniegta pirmā Nikolaja Bul-
maņa (Kanada) stipendija ma -
ģis trantūras I kursa studentei 
gleznošanā Zanei Isakai.

Studente nāk no Alūksnes, ar 
ko viņa lepojas, kaut arī jau ilgi 
dzīvo Rīgā. Kā viņa atzinās, sko -
las gados papildus mācījusies mū -
zikas skolā, bet par gleznošanu 

Zane Isaka – pirmā
Nikolaja Bulmaņa stipendijas ieguvējaMĀRIS

BRANCIS

Zane Isaka. Bez nosaukuma. Jaukta technika/audekls 123x246cm, 
2014

Zane Isaka. Bez nosaukuma (kāpu studija). Eļļa/audekls 60x60cm, 
2014

Reiz viņa aizgājusi draudze-
nei līdz uz Guntara Gabrāna zī -
mēšanas studijas nodarbībām. 
Redzētais pamudinājis apgūt 
zīmēšanu sava prieka pēc, taču 
viņai zīmulis un papīrs tā iepati-
cies, ka nolēmusi iestāties Lat-
vijas Mākslas akadēmijā. Šī ga  da 
pavasarī jau iegūts bakalaura 
grads glezniecībā, bet patlaban 
Zane ir I kursa studente maģis-

lietās kaut ko tādu, ko citi neredz. 
Tā ir ļoti patīkama sajūta. Tā no -
tiek jebkurā sfērā – ja esi kom-
petents, tu ieraugi vairāk nekā 
citi. Tas ir ļoti egoistiski. Tajā 
pašā laikā, ja tu strādā un kādu 
tas vēl uzrunā, tas ir skaisti.”

Uz jautājumu, kas Zanei glez-
niecībā ir svarīgs, viņa atbildēja: 
„Tā kā man ir ielikti labi pamati 
zīmēšanā, man patīk zīmējums, 

ne akadēmiskais zīmējums. Ne 
figūras, bet pati zīmēšana. Jau-
nos studentus neinteresē reālis-
tisks zīmējums, bet gan ekspre-
sija. Reālistiskais zīmējums pra sa 
laiku, bet tam vairs neviens ne -
grib veltīt savu laiku. Gleznošanā 
man patīk ainava.” Tāpēc baka-
laura darbu Zane izstrādāja pie 
Alekseja Naumova, arī tagad 
viņa par meistaru izvēlējusies 

šo gleznotāju, jo viņš ļoti labi 
vada, ir saprotošs, atsaucīgs, 
jebkuŗā laikā gatavs palīdzēt.

Diemžēl neiznāca redzēt ne -
vienu darbu oriģinālā, bet no 
darbiem, ko viņa atsūtīja parau-
gam, jūtams, ka topošā māksli-
niece ainavā cenšas atklāt savas 
izjūtas, kādus iekšējus pārdzīvo-
jumus, kas atklājas krāsu sali-
kumos, tonālās niansēs, ritmos. 
Tas, ko viņa attēlo, ir noskatīts 
dabā, tik vēlāk izteikts krāsās, 
kuŗās parādās tā brīža emocijas. 
Savukārt kāpu studija vēsta, ka 
jaunā māksliniece spēj ieraudzīt 
un uzlikt uz audekla kaut ko vēl 
nenojaustu, nenojaušamu. Tas 
ir daudzsološi.

Iepazinusies ar Nikolaja Bul-
maņa darbu mākslas kritikā, 
jādomā, viņa grāmatā ‘No vie-
nas puses tā...”, jaunā māksli-
niece, kuŗa nodarbojas ar glez-
niecību, nav zaudējusi interesi 
par teoriju. Teorija viņas ieskatā 
ļauj palūkoties uz pašas veikumu 
no cita skatu punkta un ieraudzīt 
turpmāko attīstības virzienu. 

Zanes Isakas ceļš mākslā ir 
tikai sācies. Kā veidosies viņas 
individuālais skatījums uz pa -
sauli, rokraksts mākslā, par to 
varēsim pārliecināties turpmāk. 
Meklējumu ceļu droši vien pa -
līdzēs mērot arī Nikolaja Bul-
maņa stipendija.

nav domājusi. Iestājusies Lat vi-
jas Kultūras akadēmijā kultūras 
menedžmenta speciālitātē, jo gri-
bējusi savu dzīvi saistīt ar kul-
tūru. Laika gaitā viņa sapratusi, 
ka ar teoriju vien nepietiek, ka 
gribas pašai ko radīt.

trantūrā.
Glezniecība viņas ieskatā ir 

liels darbs ar sevi: „Tu iedziļinies 
sevī, it kā skaties uz sevi no 
malas, savās problēmās. Glezno-
šana man ir brīvība. No savas 
pieredzes zinu, ka es saskatu 

Dalībnieki apsolīja, ka šī nebūs 
vienīgā reize, kad viņi uzstājas kā 
ansamblis, ka viņiem ir  cerība šo  
sekmīgo mūzicēšanu atkārtot.

Pamatīga slodze bija vijolniecei 
Laurai Zariņai. Bez spēlēšanas 

trio un sestdienas kamermūzikas 
koncerta viņa ar orķestri mēģi-
nāja tagad atdzimušo Jāņa Kal-
niņa vijoļkoncertu. Tas tika at -
skaņots tajā pašā dienā, kad no -
tika kamermūzikas koncerts, tur -
klāt tā Latvijā bija arī 12. Saeimas 
vēlēšanu diena. Jāņa Kalniņa kon-

 certs ir lielisks, tas ir komponista 
spēka gadu meistardarbs ar pras-
mīgi izstrādātām idejām, reizēm 
komisks, reizēm nopietns, vietām 
bravūrīgs, bet viscaur romantisks, 
pievilcīgs un saistošs. Vijolniece 
īsā laikā bija iemācījusies gandrīz 
pusstundu gaŗo koncertu no gal-

vas. Izpildījums bija vienkārši 
fantastisks, orķestris kā iejūgts  
zirgs, sekojot diriģenta norādīju-
miem, maigi veicot pavadījumu, 
bet, kur vajadzēja, tas skrēja kā 
tīrasiņu kumeļš. Bravo!

Vidzemes kultūras centrs Cēsis 
piedāvāja ne tikai jauku kamer-
zāli, bet arī pilnīgi jaunu teica-
mas akustikas lielo zāli, kur jau 
bija spēlējis Liepājas simfoniskais 
or  ķestris, Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris un pēc 
nedēļas gaidīja Gidona Krēmera 
viesoša nos ar Kremerata Baltica.  

Unikālais vakars lielajā zālē sā -
kās ar pirmatskaņojumu, tas bija 
Lolitas Ritmanes jaundarbs – lie-
 liskā “Uvertīra gaismai”, dinamis ku 
un trāpīgu ritmu pilna kompo-
zicija, kuŗā gaŗas, plūs to šas frazes 
savstarpēji kontrastēja krāsainā 
instrumentācijā. Ja Lo   lita Ritma ne 
pārstāvēja jaunāko, ko piedāvājuši 
mūsu komponis  ti, tad Bruno 
Skulte bija no tās paaudzes, kas 
atstāja Latviju kā nobrieduši un 
pieredzējuši māk slinieki. “Nerrs” 
ir krāsaina po   ema, kas vietām 
asociējas ar Richardu Štrausu, vie-
   tām ar Gustavu Mā  leru. Maestro 
Rubiķis atklāja daudzkrāsaino 
„Nerra” komisko būtību.  

Otra koncerta puse bija veltīta 

JURIS ĶENIŅŠ

Visas pasaules latviešu mūziķi
runā vienotā valodā

diviem “kanadiešiem” – Tāl ival-
dim Ķeniņam un viņa audzēk-
nim Imantam Ramiņam. Varbūt 
ir pārsteidzoši, ka Tālivalža Ķe -
niņa 1972. gadā rakstītā 4. sim -
fonijā, kas veltīta latviešu Dzies mu 
svētku simtgadei, lietota mūzikālā 
valoda, kas ir stipri modernāka 
par daudzu jaunāku komponistu 
lietoto. Katrā ziņā tas orķestran-
tiem bija prasīgākais skaņdarbs,  
un šeit atkal orķestris manāmi 
uzticējās diriģentam. I. Ramiņa 
1995. gada “Odiseja”, (komponista 
vārdiem, “ģimenes odiseja kaŗa 
un bēgļu gados”), tajā liela no -
zīme tautasdziesmai “Ej, saulīte, 
drīz pie Dieva”. Abi šie skaņdarbi 
sniedz atbildi uz jautājumu: “Cik 
latviski ir komponisti ārpus 
Latvijas”?

Aplausi Cēsīs negribēja rim-
ties, nākamā dienā Rīgā tie bija 
vēl kuplāki, kad koncertu atkār-
toja stāvgrūdām pilnā Mūzikas 
akadēmijas Lielajā zālē. 

Koncerti, ko bija sarīkojuši lat-
viešu mākslinieki no četrām val-
stīm, bija baudāmi ar prieku. Sa -
skaņā ar PBLA konferences temu 
“Latvija ārpus Latvijas” varējām pār-
 liecināties, ka mūsu mūziķi go  dam 
nes Latvijas vārdu visā pasaulē, 
runājot vienotā mākslas valodā.
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Latvijas bērnu kvartets „Re re” 
piedalās Kids Euro Festival 
Vašingtonā

Bostonas Pensionāru sanāk-
smēm, kas notiek katra mēneša 
pēdējā otrdienā pulksten divpad-
smitos dienā, ir raksturīgs ska-
ļums un čala. To var sadzirdēt jau 
parakstoties apmeklētāju reģistrā, 
ko ar pedantisku kārtību ved Juris 
Veidiņš. Čala dažkārt ir tik spē-
cīga, ka talkā  jānāk sanāksmju 
„kārtības sargam” Ivaram Lavi ņam, 
lai varētu sadzirdēt runātājus. Viņa 
balsij nav vajadzīgs pastiprinā-
jums. Pēc mācītāja Jāņa Keggi lūg-
 šanas vārdiem, priekšniece Dzidra 
Knecht iepazīstina ar mūsu pa -
valsts Goda konsulu Tāli Sēju. 
Viņš saistošā stāstījumā izskaidro 
konsula izvēles procesu un ar 
amatu saistītos pienākumus. Viņš 
arī aprāda lietas, kas neietilpst 
viņa darbības jomā, iekaitot juri-
diskos padomus. Konsuls ir pa -
dots Latvijas Ārlietu ministrijai. 
Tas ir neatalgots postenis. Pēc 
saimnieciskās krizes budžets tika 
samazināts arī Ārlietu ministri-
jai. Šajā sakarā radās doma pa -
plašināt Goda konsulu tīklu.  Ame-
 rikā tādu pašlaik ir 17. Konsuls 
Tālis Sēja bijis uz neseno Goda 
konsulu konferenci Rīgā, kur da -
lībnieku skaits  no visas pasaules 
bijis pāri simtam. Viens no kon-
sula galvenajiem mērķiem ir vei-
 cināt sadarbību saimnieciskā 

BOSTONAS 
PENSIONĀRI ČALO 

UN KLAUSĀS
Viesojas Goda konsuls Tālis Sēja

sfērā starp Latvijas uzņēmējiem 
un Masačusetas štata uzņē mē-
jiem. Viņš minēja arī pāris gadī-
jumus, kur tas sekmīgi izdevies. 
Klusums publikā liecināja, ka visi 
uzmanīgi klausās stāstījumā. Kā 
pateicība sekoja priekšnieces aici-
nājums Tālim Sējam kā pirma-
jam doties pie ēdienu galda. Mal-
tītēm pensionāru sanāksmēs ir 
liela nozīme. Un kā gan nē? Uz 
katra galda ir sarkanvīna un balt-
vīna pudele izvēlei. Tad seko pus-
  dienas ar pašu latviešu cepto maizi. 
Pēc apsveikumiem ir torte, kūkas 
un kriņģeļu dzeltenmaize, kafija, 
sulas. Tas viss par piecu dolaru 
ziedojumu. Šoreiz pat tos nav jā -
maksā, jo kāds no pensionāriem, 
anonīmi un bez īpašas nozīmes 
pusdienas izmaksājis visiem klāt-
esošajiem. Ir dzirdēts teiciens, ka 
latvieši esot lieli izēdāji. To nu 
gan atļaušu izlemt citiem. Veicas 
arī kopējā dziesmu dziedāšana. 
Te palīdz Viļa Treimaņa dāvi nā-
tās, glīti iesietās dziesmu brošūras 
viņa paša redakcijā, tāpat Regīnas 
Dreimanes klavieŗu un Juŗa Men-
kes flautas pavadījumi. Sarīkoju-
mam tuvojoties beigām, atkal 
atgriezusies čala, nu jau apmieri-
nātās un priecīgās balsīs.

IVARS GALIŅŠ

Latvijas bērnu 
kvartets „Re – 

re!” piedalās 
festivālā 

Vašingtonā

No 24. oktobra līdz 9. novem-
brim ASV galvaspilsētā Vašing-
tonā jau septīto reizi norisinās 
Ei  ropas Bērnu festivāls, kuŗā 
pie  dalās mākslinieki no visām 
Eiro pas Savienības (ES) dalīb-
valstīm.

Šogad Latviju festivālā pār stā-
vēja bērnu vokālās studijas „Tev 
un Man” kvartets „Re – re!” tās 
va  dītājas un koncertprogram-
mas veidotājas Igetas Gaiķes 
vadībā. Kvarteta dalībnieces – 
Elizabete Lukaševica, Elizabete 
Bele, Ro  ber ta Kumsāre un Ro -
berta Dže sika Larka – Vašing-
tonā klausī tājiem piedāvāja 
stundu gaŗu kon cert pro gram-
mu, kuŗā tika izpil dītas gan 
latviešu folkloras dziesmas, gan 
pasaulē pazīstamas po  pulāras 
dziesmas bērniem.

Kopumā kvartets „Re – re!” 
sniedza četrus koncertus: kul-
tū ras un izglītības centrā 

Mūsu iemīļotā koŗu diriģente, 
mūziķe Fanija Matīss, dz. Hart-
manis, pēc trauksmainiem un 
pilnvērtīgiem deviņdesmit septi-
ņiem nodzīvotiem mūža gadiem, 
13. oktobrī savā mājā Sietlā, Va -
šingtonā, aizvēra acis uz mūžu.

Par viņas spožo devumu lat-
viešu dziesmai daudzie koristi 
un mūzikas draugi, kuŗiem bija 
izdevība dziedāt un darboties 
viņas izcilā vadībā, ir ļoti pateicīgi. 
Pateicīgi ir arī visi, kuŗi ir bijuši 
klausītāju un vērotāju pulkā.

1917. gada 26. augustā sauli aiz-
ēnoja briesmīgais Pirmais pa  sau-
les kaŗš, kas smagi skāra arī Lat-
viju un latviešu tautu. Jau marta 
mēnesī bija nogāzts Krievijas cars, 
un visa krievu okupētā territori-
ja, ieskaitot Latviju, sāka vārīties 
boļševiku revolūcijas gaisotnē.

Paliels latviešu kapteiņa Jāņa 
Hartmaņa kuģis viņa vadībā 
1917. gada augusta pirmajās die-
nās slīdēja starp daudzajām Igau-
nijas salām ceļā uz Somiju – Hel-
sinku ostu. Baltijas jūras mir dzo-
šie ūdeņi likās satraukti, tāpat arī 
kuģa kapteinis.

No kapteiņa kajītes palaikam 
atskanēja sāpīgi vaidi, kas kā 
nazis grieza kapteiņa sirdī. Kad 
pēkšņi atskanēja bērna brēciens, 
kapteinis steigā nodeva kuģa stūri 
savam palīgam un steidzās pie 

ATVADOTIES NO ASV RIETUMKRASTA LATVIEŠU 
IECIENITĀS DIRIĢENTES

FANIJA MATĪSS dzimusi 1917. gada 26. augustā – mirusi 2014. gada 13. oktobrī
savas mūža draudzenes Annas. 
Bija piedzimusi Fannija Hart-
manis – skaista, veselīga kapteiņa 
Jāņa Hartmaņa meitiņa. Vecāki 
no laimes staroja.

Taču ļaunais kaŗš sēja nemieru 
un postu. Kas notiks ar mums, 
kas notiks ar Latviju? Vācu kaŗa-
pulku zābaki jau bija sākuši postīt 
Latviju un 3. septembrī ieņēma 
Rīgu. Šajos trauksmainos laikos 
Latvijas Tautas Padome 1918. 
gada 18. novembrī Latvijas Nacio-
nālajā teātrī, Rīgā, pasludināja 
Latvijas valsts neatkarību.

Pamazām apklusa kaŗa trokšņi 
un, kaŗam beidzoties, Hartmaņu 
ģimene kaŗu bija laimīgi pārdzī-
vojusi un nonākusi pilsētā, kur 
piedzimst vējš – Liepājā. Fanija 
uzauga šajā skaistajā vēja un rožu 
pilsētā, 1936. gadā pabeidza Lie-
pājas valsts ģimnaziju. Viņa ar 
lielu dedzību jau no bērnu die-
nām pievērsās klavieŗu spēlei un 
mūzikas studijām. Drīz vien viņa 
izcēlās kā iecienīta pianiste un 
sastrādājās un koncertēja ar citiem 
latviešu mūziķiem, it sevišķi ar 
Viktoru Baštiku un Arvīdu Jan-
sonu, kuŗš vēlāk kļuva par pa -
saules mērogā slavenu diriģentu. 
Turpinot studijas, Fanija iestājās 
Skolotāju institūtā Cēsīs un 1939. 
gadā to absolvēja un ieguva 
skolotājas tiesības.

Kad Fanijai, tāpat kā daudziem 
jaunajiem latviešiem brīvajā Lat-
vijā, sāka piepildīties skaistie nā -
kotnes sapņi, tad tiem, jau sākot 
ar 1939. gadu, nežēlīgu svītru pār-
vilka nedaudzu neģēļu izraisītais 
Otrais pasaules kaŗš.

1944. gadā Fanija ar savu mā -
miņu un jaunāko brāli Filipu, 
bēgdami no komūnisma, no Lie-
pājas atstāja Latviju, laimīgi pār-
dzīvoja kaŗu un, kad beidzot 
apklusa kaŗa trokšņi, nonāca 
Rietumvācijas pilsētā Libekā, kur 
sākās viņu trimdas gaitas.

Fanijas tētis, būdams zinīgs 
Liepājas ostas loču kapteinis, uz -
ticīgi palika savā vietā un vairs 
nepaguva izbēgt no komūnistu 
okupantiem. Viņam izdevās sarak-
stīties ar savu ģimeni, taču satik-
ties vairs neizdevās. Jānis Hart-
manis mira Liepājā 1964. gadā.

Latviešu bēgļu nometnē Fanija 
iepazinās ar brašu latviešu virs-
nieku, mākslinieku Rūdolfu Ma -
tīsu un 1947. gadā slēdza mūža 
derību. Abi tautā iemīļotie māk-
slinieki laulībā pavadīja 61 gadu. 
Kad 2008. gadā mūžībā aizgāja 
Rūdolfs Matīss, viņš atstāja man-
tojumā mūsu tautai skaistas māk-
slinieciski, rūpīgi stiklā veidotas 
latviskas lampas un dažādus citus 
stiklā izstrādātus mākslas darbus.

Matīsi Amerikā ieceļoja 1951. 
gadā, atvedot līdzi Fanijas mā  mi ņu 
un savu pirmo meitiņu Marutu, 
kuŗa šodien strādā galvenā va  dī-
bas lokā Nordstrom veikalu tīklā  
Sietlā. Matīsu pirmie 8 trimdas 
gadi tika pavadīti Portlandē, 
Oregonā, kur piedzima viņu jau-
nākā meitiņa, Dr. Vita Matīsa, šo -
dien labi pazīstama un iecienīta 
polītoloģe un profesore gan 
Šveicē, gan Latvijā.

Mūsu ģimenes draudzība ar šo 
jauko, izcilo ģimeni sākās Port-
landē un ilgusi jau vairāk nekā 
60 gadus. Matīsi ir bijuši ļoti 
vērtīgi latvieši Amerikā gan ar 
savu pienesumu latviešu neatka-
rības atgūšanā, gan ar latviskās 
kultūras kopšanu un tālākvei-
došanu.

1959. gadā Rūdolfam piedāvāja 
labu darbu Boeing lidmašīnu 

firmā, līdz ar to Matīsi pārcēlās 
uz šo pilsētu. Fanija iestājās Va -
šingtona valsts universitatē un 
drīz ieguva BA gradu mūzikas 
izglītībā, pēc tam strādāja Puy-
alup pilsētas skolā, kur mācīja 
mūziku un apmācīja koŗus. Par 

ar milzu spēku un varenību! Ko -
ristus bija pārņēmusi Fanijas lielā 
degsme un diriģēšanas māka. 
Mēs dziedājām ar tādu sajūsmu, 
ko gŗūti aprakstīt. Publika ilgi, 
ilgi to ar aplausiem novērtēja.

1975. gadā ASV Rietumkrastā 

nodibināja latviešu vasaras vidus-
skolu Kursa. Par pirmo mūzi kas 
skolotāju Kursā tika aicināta 
Fanija Matīsa.

Devītajos Rietumkrasta Lat-
viešu Dziesmu svētkos 1982. ga  dā 
Portlandē, Oregonā, Fanija Ma -
tīsa iedvesmoti diriģēja Al  berta 
Jēru ma aranžēto tautasdziesmu 
„Ej, saulīte, drīz pie Dieva”. Diri-
ģente par solistēm bija pieaici-
nājusi divas jaunas studentes ar 
ļoti dzidrām balsīm – Andru Zom-
  meri un Lolitu Ritmani. Viņa no 
dziedātājiem izvilināja tik skais-
tas, neaizmirstami izteiksmīgas 
balsu skaņas, ko papildināja va -
renais tautasdziesmas teksts. Ne -
kad neaizmirsīšu šo izjusto, vare-
ni skaisto dziedājumu.

Ir ļoti skumji atvadīties no 
izciliem latviešiem un draugiem, 
taču, atceroties viņu devumu 
Latvijai un latviešu tautai, kā arī 
personisku draudzību, kas mūsu 
dzīves ir padarījusi  saulainākas 
un priecīgākas, varam Fanijai 
Matīsai teikt lielu, mīļu paldies 
par šīm dāvanām.

THEARC, Vašingtonas Anne 
Beers publis kajā skolā, presti-
žajā Kenedija Centrā (The 
Millennium Stage, The Kennedy 
Center), kā arī Vašingtonas ap -
kārtnes latviešu namā Rokvillē, 
Merilendā. Kvar tets „Re – re!” 
izpelnījās neviltotu publikas 
atbalstu un priecēja klausītājus 
ar profesionālu snie gumu un 
krāšņiem tērpiem. Kvarteta 
dalībnieki viesojās arī Latvijas 
vēstniecībā, kur tikās ar vēst-
nieku Andri Razānu un vēst-
niecības darbiniekiem. 

Festivāla ietvaros notiek vai-
rāk nekā 80 pasākumi dažāda 
ve  cuma bērniem iecienītākajās 
Va  šingtonas norises vietās. Ei -
ro   pas Bērnu festivālu atbalsta 
ES dele gācija ASV un Eiropas-
Amerikas Kultūras fonds 
(European-Ame rican Cultural 
Foundation).

abām jaukajām meitiņām palī-
dzēja rūpēties Fanijas māmiņa 
Anna Hartmane.

Fanija Matīsa efektīgi vadīja 
Takomas latviešu kori no 1961. 
līdz- 2001. gadam. Viņa bija koŗu 
virsdiriģente sešos Amerikas Rie -
tumkrasta Latviešu Dziesmu 
svētkos.

Kad ilggadīgo Takomas koŗa di -
riģenti Faniju Matīsu un Sietlas 
koŗa ilggadīgo diriģentu Pēteri 
Galiņu 13. Rietumkrasta Latviešu 
Dziesmu svētkos, kas notika 
1999. gadā „Pie Tūkstoš Ozo-
liem” (Thousand Oaks), Kalifor-
nijā, aizvadīja pensijā, viņus go -
dināja Dziesmu Svētku padome, 
koristi un svētku viesi.

Fanija bija izcila diriģente. Rū -
pīga, precīza, laipna un iedves-
mojoša.

Nekad neaizmirsīšu, kā piekta-
jos Amerikas Rietumkrasta Lat-
viešu Dziesmu svētkos 1972. ga -
da vasarā Vankuverā, Britu Ko -
lumbijā, viņa diriģēja Jāņa Nor-
viļa aranžēto tautasdziesmu “Rīga 
dimd.” Rīga patiešām dimdēja – 

ANDRIS RITMANIS
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PĀRDOMĀM PIRMS ZIEMAS SAULGRIEŽIEM

Eva Mārtuža Krustpils tautastērpā

Tas ir latviešu – gudru cilvēku – Dievs!
Saruna ar rakstnieci Evu Mārtužu

Kā tev radās interese par 
dievturību un cik sen jau par to 
interesējies?

Man bija jāraksta pārdomas 
par ES, ANO un UNESCO do  ku -
mentos formulēto katras tautas 
unikālitāti. Tad nu es sāku domāt, 
kas ir latvieša absolūtā vienreizība, 
ko aizsargā visaugstākajā iespē  -
jamā līmenī hartas, deklarācijas, 
likumi, pasaules nemateriālā man-

tojuma fonds. Laikam manā dzīvē 
tad bija pienācis brīdis, kad jau-
tāju sev, vai es pati gribu būt uni-
kāla. Es – latviete – starp desmi-
tiem Eiropas tautu. Lai mani ne -
sauc vienkārši par eiropieti, kuŗai 
vienlīdz ar citām Eiropas tautām 
pieder klasiskais Mocarta, Bētho-
vena, Vāgnera, Verdi, Brāmsa, Vi -
valdi, Šopēna u.c. (līdzīgi var sarin-
dot daudzu rakstnieku, glezno-
tāju, dizaineru, architektu vārdus) 
mantojums. Ar šo vispārējo – visai 
Eiropai kopīgo, stipri vien līdzīgo 
kultūras izpausmes formu – es 
esmu eiropiete un kā tādu mani 
atpazīst citu pasaules kultūru 
vidū. Bet es – latviete? Kas mani 
padara īpašu? Kas dara skotus, 
norvēģus, zviedrus, poļus, indiā-
ņus, ungārus, ķīniešus un citus 
par sava īpašā apzīmējuma nesē-
jiem? Kas kopējā multipasaulē 
ne  ļauj katrai atsevišķajai tautai 
kļūt par lielceļa putekli starp pu -
tekļu miljardiem? Kas mūs – lat -
viešus – padara ne ar vienu citu 
nesalīdzināmus? Tā ir senbaltu kul -
tūra, mūsu tautasdziesmas, dejas, 
mūsu izcilie cimdu, segu, dvieļu, 
galdautu, seģeņu un brunču raksti. 
Mūsu oriģinālitāte izpaužas Vis -
pārējos dziesmu un deju svētkos. 
Bet vai tautasdziesmās atstāto dzī -
ves filosofiju, ikdienas gudrības, 
mūsu Dieva dziesmas māca skolā, 
vidusskolā, augstskolā? Vai neatka-

rīgās Latvijas izglītības pamatdoku-
mentā ir noteikts, ka mums jāie-
pazīst sevi, jāmācās baltu tautu vēs -
ture? Jāapzinās sevi kā vienreizēju 
tautu ar vissenāko valodu uz 
zemeslodes un tautasdziesmās 
saglabātām aizlaiku zinībām.

No kādiem avotiem smēlies 
informāciju par to?

Pirmais iespaids bija iepazīšanās 

mošanās Monreālā pie Paliepas 
Jāņa – zinātnieka, kas izpētījis 
dainu saknes, tās senumu un ar 
kuŗa paustajām atziņām rēķinās 
pasaules zinātnieki. Viņš sevi ir 
nodēvējis par laimīgo dievturi: 
“Savās grāmatās un apcerēs Bras-
tiņu Ernests latviešu tautu ir rak-
sturojis kā laimīgāko tautu virs 
zemes. Tai piederot cilvēka dzīves 

ietekmē tavu ikdienas dzīvi?
Dievturība nav dogmu mācība. 

Dievturība ir dzīves un dzīvības 
mīlestība, darba mīlestība, atpū-
tas un prieka mīlēšana, dzīvošana 
dabiski un ētiski tīri. Ir jādomā 
labas domas, jātur vesels ķerme-
nis, visu mūžu jāmācās. Jālasa 
tautasdziesmas. Cik brīnišķīga ir 
Kārļa Skalbes sev pašam visbūtis-
kāko tautasdziesmu izlase! Es arī 
vēlos tādu sastādīt, un tā būs ma -
na Augstā Gudrības grāmata, 
mana ikdienā reālizētā viedība.

Vai piedalies dievtuŗu sarīko-
jumos?

Jā, nometnēs, dievtuŗu kopsapul-
cēs, pasākumos, saietos, vakar-
ēša nās un dabas ritu godos. Īpašs 
pārdzīvojums man bija Toronto 
Burtnieku draudzes ielūgums 
teikt dižrunu Hamiltonā XIV 
Latviešu Dziesmu svētku laikā. 

Dievturības paziņojumos bie -
ži lasāms, ka dievturība ir īstenā 
latviskās identitātes izpausme. 
Kā to var komentēt?

Tā ir taisnība. Tautas dziedā-
šana, tautasdziesmu lasīšana, skan-
dēšana, Jāņu, Miķeļdienas, Veļu 
laika, Ziemas un Vasaras saul grie-
žu – dabiskās atjaunotnes un at -
dzimšanas – svinēšana, tautas-
deju dejošana, audumu aušana, 
adīšana – ak, vai! – uzskaitījums 
izvēršas ļoti apjomīgs – tā ir lat-
viskās identitātes izpausme. Tā ir 
Dieva turēšana godā. 

Vai Latvijā dzimis un dzīvo-
jošs krievs var kļūt dievturis?

Esmu poliete, kas ceturtajā pa -
audzē dzīvo Latvijā. Cilvēks ir kul -
tūrvides veidojums. Es dzīvoju 
Latvijā un esmu latviete. Un ik -
viens, kas dzīvo Latvijā pēc vai -
rākām paaudzēm var kļūt diev-
turīgs cilvēks. 

Kāda ir dievturības kā reli-
ģijas nozīme? 

Lielai daudzmiljonu nācijai viens 
miljons pasaulē aizklīdušu vai sa -
vā zemē dzīvojošu savas tautas 
oriģinālajā senkultūrā neizglītotu 
cilvēku ir kā piliens jūrā. Latvie-
šiem – senās baltu kultūras pēcte-
čiem – tas draud ar katastrofu. Jo 
mana latvietība ir mana vienrei-
zība. Manas no zemapziņas dzīlēm 
atbrīvotās asaras, kad dzirdu tau-
tasdziesmas, kad redzu dejās izde-
jotos baltu rakstus, kad dziedu 
Latvijas himnu, kad apzinos, ka 
esmu latviete: “Tas nav nekāds na -
cionālais šovinisms,” reiz teicis dzej -
nieks Andejs Eglītis. „Iznīdējot to, 
mēs iznīdējam paši sevi.” Dabiski, 
ka mēs to nevēlamies. 

Un vēl gribu atgādināt jūdaisma 
reliģijas likteni; kristieši to kā pa -
gānu reliģiju centās nīdēt visiem 
spēkiem ilgu gadsimtu gaŗumā, 
gan pasludinot tos par Dieva dēla 
slepkavām, gan nievājot viņu ticī-
bu. Bet jūdi visā pasaulē ir jūdi 
un viņus kopā tur viņu ticība, tā 
vieno un neļauj viņiem izkust tautu 
multikulturālajā gaļas mašīnā. 
Izkust un zaudēt savu identitāti 
nozīmē būt aitai aitu barā. Bet es 
esmu un palieku latviete, jo man 
ir manu senču senču dainās at -
stātais latviešu Dievs.

Evu Mārtužu uzklausīja
LIGITA KOVTUNA

Vij, Dieviņ,
zelta viju

Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgaŗām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.

Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgaŗām Tēvu zemi,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.

Vij, Dieviņ, zelta viju
Visgaŗām manu sētu,
Lai nenāca sveša salna
Manā sētā ziedu raut.

ar Inesi Spuri no ASV – brīnišķīgu 
latvisku dvēseli, kuŗas uzskatus 
plaši izmantoju, rakstot un veido-
jot tēlus romānā „Pēteŗa zvērests”. 
Otra bija tikšanās ar Kanadas diev-
tuŗu sadraudzes vadītāju Marutu 
Voitkus-Lūkinu, piedalīšanās viņas 
vadītajās dievtuŗu nometnēs, ap -
jēga, cik svarīgi zināt savas zemes 
vēsturi un laika gaitā iepotētos mī -
tus par mūsu senatni, par fizisko 
veselību kā garīgā spēka avotu, 
lat visko galda kultūru; ēšana, tās 
nozīmi, latviešu ēdienu būtību utt., 
radošo iztēli un izdomu cilvēka 
dzīvē, dziesmas nozīmi cilvēka gara 
attīrīšanā, garīgās tīrības, apskaid-
rības atjaunošanā, dejas kā dienas 
sliktās enerģijas izdancotājas, pozi-
tīvās attīrīšanās veidu; atjaunot sevī 
darbu kā svētdarīšanu, darbu kā 
tikumu nevis ciešanas (krieviski 
stradatj – ciest): strādāt – darīt, 
labi darīt. Muļķītis pie princeses 
tiek ar darīšanu, darbu, gudrību, 
mīlestību. Un visbeidzot mana cie-

un Pasaules tvērums, kā arī Dieva 
atskārsme, kādu citām tautām 
vairs neesot. Izņemot Tālos Austru-
mus, citu tautu kultūras vaibsti tika 
iznīcināti Tuvo Austrumu militā-
rās reliģijas izplēšanās rezul tātā 
apmēram 1500 gados. Man, kad 
vēl jauns biju, šāds apgalvojums 
likās pārspīlēts. Tagad, kopš esmu 
iepazinis Pasauli un daudzas etnis-
kas kopienas, to kultūras vaibstus 
un, turpat, viena gadsimta dzīves 
pieredzi, varu piekrist Brastiņu Er -
nesta latviešu tautas raksturoju-
mam. Līdz ar piederību latviešu 
tautai arī es esmu kļuvis par vienu 
no ‘laimīgiem dievturiem’. Kā tāds 
es atgriezīšos drīzumā pie Zemes 
Mātes, kura mani barojusi un 
dzīvu turējusi, ar kuras klātbūtni 
es jau iepazinos ganu gaitās, kad 
mani sirds puksti, uz zaļās zemes 
segas guļot, vienojās ritmā ar 
Zemi – Dabu – Dievu.”

Vai un kā ikdienā praktizē 
dievturības idejas? Vai tās kā 

Milvoku vēlēšanu iecirknis 4. 
oktobrī vēra durvis plkst. 7 no rīta, 
un ap to pašu laiku ieradās pirmie 
balsotāji Tija un Miķelis Abuls, abi 
Amerikā dzimuši Latvijas pilsoņi 
un aktīvi latviešu sabiedrības 
darbinieki, kuŗi savu latvisko iz -
glītību ieguva Gaŗezera Vasaras 
vidusskolā, kuŗu arī ir absolvējuši 
trīs viņu bērni. Tūlīt no rīta arī 
tika uzklāts kafijas galds ar mājās 
ceptiem gardumiem, par ko rū  -
pējās Aina Venta ar palīdzēm Bri-
 gitu Apalsch, Ērika Blija, Evija 
Haydin, un Sandra Kalve. Balso-
tāji ieradās ne tikai no Milvokiem, 
bet arī no citām pilsētam. Starp 
balsotājiem bija arī divas tautietes 
no Rīgas, kuŗas vēlēšanu laikā at -

Sandra Mednis un Edmunds Mednis sakārto balsošanas materiālus

radās Madisonā, Viskonsīnā, dar  -
ba komandējumā. Šīs divas tautie-
tes mēroja ceļu no Madisonas uz 
Milvokiem, jo uzskatīja balsošanu 
par nopietnu pienākumu. Pusdie-
nas, desiņas un kāposti, tika pa -
sniegtas no 12:30 līdz 2:00, un 
par tām gādāja Milvoku Organi-
zāciju apvienība. Vēlēšanu iecirk-
ni vadīja Sandra Medne, un ar 
sekretāra Vitauta Beldava palī-
dzību viss noritēja raiti. Vēlēšanu 
rezultāti tika laicīgi nosūtīti Cen-
trālajai vēlēšanu komisijai Rīgā. 
Pārējie vēlēšanu iecirkņa darbi-
nieki  bija Edmunds Mednis, 
Maija Strēlnieks, Vilnis Strēlnieks 
un Aina Venta.

M. S.

12. Saeimas vēlēšanas 
Milvokos
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Kas atgriežas Latvijā, 
un kas aizbrauc?

Ekspertu ieskatā šobrīd no ārzemēm uz dzīvi Latvijā atgriežas, 
pirmkārt, tie cilvēki, kuŗiem pietrūkst latviskās vides un kuŗi ir 
emo cionāli un nacionāli noskaņoti  pēc savas būtības. Otrkārt, tie, 
kam nav veicies svešatnē atrast labu darbu un tur iedzīvoties. 
Treškārt, tie, kas grib citā valstī iegūtās zināšanas likt lietā Latvijā, 
un, ceturtkārt, tie vecāki, kuŗiem jāsāk laist bērnus skolā un jā -
izšķiŗas, vai tā būs latviešu skola vai kāda cita mācību iestāde. 

Tas par pārbraucējiem.  Bet kā ir ar tiem, 
kuŗi AIZBRAUC un neatgriežas? Kāpēc 
aizbraucēji lielākoties ir jauni cilvēki 
spēka gados, kuŗi varētu veicināt Latvijas 
ekonomiku, varētu būt garants  pensiju 
sistēmai  un demografiskās situācijas uz -
 labošanai? Vai aizbraukšanu iespējams 

apturēt?  Par šiem un citiem jautājumiem 
žurnālā Mājas Viesis savu viedokli izteicis 

sociālantropologs Klāvs Sedlenieks (attēlā).
Viena no Latvijas iezīmēm ir sociālā nevienlīdzība, un, ja tā ne  -

tiks samazināta,  aizbraukšana diemžēl turpināsies. Motīvāciju  
aizbraukt rada nospiestība un dzīve diskomfortā. Kāpēc lai cilvēki 
atgrieztos, ja Latvijā nav  ekonomiskas augšupejas un nav darba vie-
tu, kuŗas ir samērā labi atalgotas un kuŗās nepieciešams darbaspēks 
ar tādām prasmēm, kādas vajadzīgas  darbam Īrijā vai Vācijā? Ne 
jau tie nebūtiskie pasākumi, kas ietverti Reemigrācijas atbalsta pa  -
sā  kumu plānā, veicinās atgriešanos. Reemigrācijas plāns izplēn vēl 
neīstenots, jo nevēršas pie problēmas pēc būtības, kas ir ekonomiska 
un sociāla, nevis birokratiska rakstura. 

Gunāram Birkertam - Ministru 
kabineta Atzinības raksts

Nolemts Ministru kabineta At  -
zi   nības rakstu pasniegt Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) ar  -
chitektam Gunāram Birkertam. 

Apbalvojumu Birkertam pasniegs 
par izcilu radošo ieguldījumu 
Gaismas pils projekta izstrādē un 
par būtisku ieguldījumu projek -
ta īstenošanā. Birkerta projekts 
Latvijas architektūru ir darījis 
pazīstamu arī pasaulē. Turklāt 
Gaismas pils ir kļuvusi par Rīgas 
simbolu un  ceļ nācijas pašapzi-
ņu, kā arī saliedē sabiedrību un 
paveŗ iespējas nebeidzamam izzi-
ņas procesam.

***
Dombrovskim piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis

Ordeņu kapituls nolēmis par 
nopelniem Latvijas valsts labā 
pie  šķirt Triju Zvaigžņu ordeņa      
2. šķiru bijušajam Latvijas Mi  -
nist ru prezidentam, nu jau Ei   ro-
pas Komisijas (EK) viceprezi-
dentam eiro un sociālā dialoga 
jautājumos Valdim Dombrov- 
s kim (Vienotība). 

Valdis Dombrovskis

***
Atbalstīta valdības 

veidošanas gaita
Valsts prezidents Andris Bēr - 

z  iņš tikās ar valdību veidojošo 
partiju pārstāvjiem un pauda at  -
balstu partiju virzībai uz valdī -
bas apstiprināšanu Saeimā, kas 
notiek 5. novembrī. Jaunajā  Mi  -
nistru kabinetā būs deviņi ie -
priekšējie ministri un pieci jaun-
pienācēji. Ministru prezidente - 
Laimdota Straujuma (Vieno  tī  ba),  
ārlietu ministrs  - Edgars Rin  kē -
vičs (Vienotība),  finanču ministrs - 
Jānis Reirs (Vienotība), aizsar dzī-
bas ministrs – Raimonds Vējonis 
(ZZS), kultūras ministre – Dace 
Melbārde (Vienotība),  satiksmes 
ministrs - Anrijs Matīss  (Vieno  tī-
 ba), iekšlietu ministrs – Rich    ards 
Kozlovskis (Vienotība), lab -
klājības ministrs – Uldis Augulis 
(ZZS), zemkopības ministrs – Jā -
 nis Dūklavs (ZZS), tieslietu mi -
nistrs – Dzintars Rasnačs (Na  -
cionālā apvienība), ekonomikas 
ministre – Dana Reizniece-Ozo-
 la (ZZS), izglītības un zinātnes 
ministre – Mārīte Seile (Vieno-
tība), veselības ministrs – Guntis 
Beļevičs (ZZS), vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības mi -
nistrs – Kaspars Gerhards (Na -
cionālā apvienība).     

***
12. Saeimas vēlēšanu rezultātus 

Latgalē neatcels
Augstākā tiesa (AT) noraidīja 

partijas Saskaņa pieteikumu pil -
nīgi vai daļēji atcelt 12. Saeimas 
vē   lēšanu rezultātus Latgalē. Pie -
teikuma pamatā bija aizdomas 
par vēlētāju balsu pirkšanu Sa -  
ei mas deputāta Dzintara Zaķa 
(Vie   n otība) labā. 

AT skaidroja, ka vēlēšanu re  -
zul  tātus ir pamats atcelt, ja  kon -
s  tatēti vēlēšanu rezultātus ietek  mē  -
joši pārkāpumi. Saskaņas  iesnieg-
 tie  pierādījumi nav pietiekami, 
lai šīs lietas ietvaros konstatētu 
pārkāpumus, kuŗi būtu ietekmē-
juši vēlēšanu iznākumu kādā 
vēlēšanu iecirknī vai Latgales 
vēlēšanu apgabalā kopumā.

***
12. Saeima sanāk uz pirmo sēdi

4. novembrī uz pirmo sēdi sa -
nāca 12. Saeima. Jauno deputātu 
pirmie darbi bija svinīgā solīju -
ma došana un Saeimas Prezidija 
ievēlēšana.

12. Saeimā pārstāvēti seši polī -
tiskie spēki. Frakciju lieluma se  -
cībā tie ir sociāldemokratiskā 
partija Saskaņa, Vienotība, Zaļo 
un Zemnieku savienība, Nacio -
nālā apvienība Visu Latvijai/Tēv-
zemei un Brīvībai/LNNK, Latvi-
jas Reģionu apvienība un partija 
No sirds Latvijai.

Darbu 12. Saeimā turpinās  ie  -
priekšējās - 11. Saeimas 59 depu-
t āti. Kopumā jaunajā parlamentā 
strādās 81 vīrietis un 19 sievietes. 
12. Saeimas deputātu caurmēra  
vecums ir 49 gadi. Vecākais de -
putāts ir 75 gadus vecais Andris 
Buiķis,  jaunākais - Jānis Upenieks, 
kuŗam ir pilni 25 gadi.

***
 Cik čakli strādājusi 

11. Saeima?

• Pēc Saeimas Preses dienesta 
sniegtās informācijas, 11. Saeima 
kopš sanākšanas 2011. gada 17. 
oktobrī kopumā pieņēmusi 129 
jaunus likumus un veikusi gro-
zījumus 781 likumā. 

• 11. Saeimas pilnvaru laikā no -
 tikusi 151 Saeimas sēde. No tām 
118 bija kārtējās, bet 27 ārkārtas 
sēdes. 11. Saeimā noti kušas sešas 
svinīgās sēdes.   

• Izskatīšanai 11. Saeimas ko  -
mi  sijās kopumā nodoti 1158 li  -
kumprojekti, no tiem 855  iesnie-
 dzis Ministru kabinets, 173 – Sa  -

eimas komisijas, bet 123 – Saei-
mas deputāti. 11. Saeimā septi  -
ņas likumdošanas iniciātīvas bija 
iesniedzis Valsts prezidents. 11. 
Saeima otrreiz caurlūkojusi sep -
tiņus likumus.     

• 11. Saeimas sēdēs debatēs 
visvairāk runājuši Andrejs Elks-
niņš (Saskaņa) – 227 reizes, Ilma 
Čepāne (Vienotība) – 167 reizes, 
Ivars Zariņš (Saskaņa) – 160 rei -
zes, Igors Pimenovs (Saskaņa) – 
119 reizes un Kārlis Seržants 
(ZZS) - 117 reizes.

***
ASV arī turpmāk sūtīs uz 
Baltijas valstīm kaŗavīrus 

Latvijas viesis - ASV aizsar  dzī -
bas sekretāra  padomnieks De -
reks Šolē ar Latvijas amatperso-
nām pārrunāja aktuālus jautāju-
mus. 

Aizsardzības ministrs Raim  onds 
Vējonis (ZZS) un ASV aizsar-
dzī bas sekretāra padomnieks 
Dereks Šolē piedalījās kopīgā 
preses konferencē Aizsardzības 
ministrijā // Foto: LETA

Aizsardzības ministrs Rai m onds 
Vējonis izteica pateicību par ASV 
klātieni  reģionā un norādīja uz 
Latvijas un ASV partnerības lielo 
nozīmi. „ASV ir mūsu galvenais 
stratēģiskais partneris gan NATO 
ietvaros, gan arī divpu sējā sadarbī-
bā,” sacīja Vējonis.

Dereks Šolē uzsvēra, ka Saeimā 
vienbalsīgi pieņemtais lēmums 
palielināt aizsardzības budžetu ir 
kritiski nepieciešams un ļoti bū  -
tisks. „Es pateicos par milzīgo 
dar  bu, ko Latvijas kaŗavīri ir 
ieguldījuši Afgānistānā un arī  
turpmāk ieguldīs, dienot NATO 
apmācības un atbalsta misijas 
Resolute Support sastāvā,” Latvijas 
ieguldījumu atzinīgi novērtēja 
Šolē. Runājot par Krievijas agre-
siju Ukrainā, Šolē apliecināja, ka 
ASV kopā ar Latviju un pārējām  
Baltijas valstīm stingri atbalsta 
Ukrainas iedzīvotājus un Poro-
šenko valdību. Kamēr vien Krie-
vija turpinās šo ceļu, tā saskarsies 
ar pieaugošu polītisko un ekono-
misko izolāciju.

***
Latvijas ūdeņu tuvumā  

Krievijas kuģi un lidaparāti
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 

30. oktobrī  Baltijas jūrā septiņu 
jūras jūdžu attālumā netālu no 
Latvijas territoriālajiem ūdeņiem 
pamanīja Krievijas bruņoto spē -
ku kuģus – Stereguščij  klases 
fregati Stoikiy un Tarantul klases 
korveti. NATO patruļlidmašīnas 
virs Baltijas jūras neitrālajiem 
ūdeņiem pie Latvijas territoriālo 
ūdeņu robežas konstatēja daudz-
funkciju iznīcinātāju Su-27 un 
transporta lidmašīnu Il-76. Ko  -
pumā pie Latvijas ūdeņu robežas 
manīti 16 Krievijas militārie 
lidaparāti.

***
Eiropā reģistrētie 

jaundzimušie Latvijas pilsoņi
LR Ārlietu ministrijas Konsu -

lārais departaments paziņojis par 
Latvijas Republikas pilsoņiem, 
kuŗi dzimuši laika posmā no 
2004. gada 1. janvāŗa līdz 2013. 
gada 31. decembrim Eiropas Sa  -
vienības, Eiropas Ekonomiskās 
zonas dalībvalstīs un Šveices 
Konfederācijā.

Visvairāk Latvijas Republikas 
pilsoņu pēdējo desmit gadu laikā 
pasaulē nākuši Lielbritanijā –      
11 140 bērni, seko Īrija ar 4025 
bērniem un Vācija ar 1220 bēr - 
n iem. Savukārt vismazāk Latvijas 
Republikas pilsoņu šai laika pe -
riodā dzimis Chorvatijā (pieci 
bērni), kā arī Slovēnijā un Ru -
mānijā (katrā valstī pa vienam 
bērnam). Igaunijā pasaulē nācis 
691, Lietuvā - 80 mūsu valsts pil-
soņi. Lichtenšteinā pēdējo des -
mit gadu laikā nav piedzimis 
neviens Latvijas pilsonis. Kopu-
mā laika posmā no 2004. gada      
1. janvāŗa līdz 2013. gada 31. 
decembrim Eiropas Savienības, 
Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstīs un Šveices Konfe de-
rācijā dzimuši un Latvijas kon-
sulārajās pārstāvībās reģistrēti    
21 168 Latvijas pilsoņi.

***
Polītisko represiju upuŗu 

piemiņas dienas 
Sanktpēterburgā

Latvijas Republikas ģenerāl-
kon sulāta Sanktpēterburgā pār -
stāvji kopā ar Sanktpēterburgas 

administrācijas, Sanktpēterbur -
gā akreditēto ģenerālkonsulātu 
pārstāvjiem un Sanktpēterburgas 
Latviešu biedrību 30. oktobrī  
pie  dalījās polītisko represiju upu-
ŗu piemiņas dienas sarīkojumos 
Ļevašovas memoriālajā kapsētā 
(Levashovo Memorial Cemetery; 
Левашовское мемориальное 
клад бище). Piemiņas sarīkojuma 
dalībnieki nolika ziedus repre-
sēto latviešu piemiņas vietā.

Ļevašovas memoriālā kapsēta 
ir piemiņas vieta polītisko repre-
siju upuŗiem, kuŗi apbedīti no 
1937. līdz 1954. gadam. Pēc ofi -
ciālas informācijas, memo riālajā 
kapsētā apbedīti vairāk nekā 47 
tūkstoši cilvēku, tostarp daudzi 
minētajos gados Ļeņingradā dzī-
vojošie latvieši.

***
Latvijas vēstniece apmeklē 

Ļvivas apgabalu un 
Ivanofrankivsku

Latvijas vēstniece Ukrainā Ar -
gita Daudze darba braucienā ap  -
meklēja Ļvivas apgabalu un Iva-
nofrankivsku. Kopā ar vēstnieci 
uz valsts  rietumu apgabaliem de -
 vās dokumentālās  filmas “Saru -
nas par Ukrainu” veidotāji Atis 
Kli movičs un Kaspars Braķis. 
Ļvi   vas apgabala apmeklējuma   
or  ganizēšanā aktīvi palīdzēja 
go da konsuls Volodimirs Gar-
cula.
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Latvijas Republikas vēstniecī-
bas Apvienotajos Arabu Emirātos 
(AAE) pagaidu pilnvarotais liet-
vedis Rūdolfs Brēmanis piedalī-
jās Latvijas stenda atklāšanā Du  -
baijas pilsētā notiekošajā dizaina 
izstādē Downtown Design 2014. 

Brēmanis pastāstīja, ka, saņe-
mot daudz komplimentu no vie-
tējiem apmeklētājiem, jāsecina, 
ka augstas kvalitātes dizaina pre-
c es ir viens no perspektīvāka -
jiem potenciālajiem virzieniem 
sadar bī bai ar AAE, jo šajā valstī 
un re   ģionā plaša mēroga nekus-
tamo īpašumu objektu būvnie-
cība un labiekārtošana norit īpaši 
aktīvi.

***
Londonā latviešu jauno 

zvaigžņu koncerts 
Sounds of Latvia

Londonas Gildholas mūzikas un 
drāmas skolas (Guildhall School 
of Music and Drama) liela jā kon-
 certzāle notika Latvijas vēst nie cī-
bas Lielbritanijā, Eiropas kultū ras 
galvaspilsētas nodibinājuma Rīga 
2014 un „Latvijas Koncertu” orga-
nizētais koncerts Sounds of Latvia.

Koncerta apmeklētāju pulkā 
varēja sastapt ārvalstu diplomātu 
korpusa, Lielbritanijas parlamen-
ta un Vestminsteras lordmēra 
pārstāvjus, Londonas orķestŗu 
un koncertzāļu vadītājus. Mūzi-
kas aģentiem, žurnālistiem, kā arī 
Lielbritanijā mītošajiem tautie-
šiem bija arī  iespēja iepazīties ar 
izcilām latviešu klasiskās mūzi -
kas zvaigznēm. Koncertā pieda-
lījās arī  jaunā, ļoti spožā pianiste 
Aurēlija Šimkus, vijolniece Elīna 
Bukša, kā arī akordeoniste Kse-
nija Sidorova. Koncertu atklājot, 
Latvijas vēstnieks Lielbritanijā 
Andris Teikmanis pauda prieku 
par iespēju Londonā ienest Rī -
gas – Eiropas kultūras galvas pil-
sētas garu un dāvāt šo izcilo 
zvaigžņu koncertu.

***
Latviešu bērnu un jauniešu

 talantu konkurss „Protu?Protu!”
Īrijas salas ziemeļos - Ziemeļīri-

 jas pilsētā Portadown, City Hall 
telpās notika kārtējais latviešu 
bērnu talantu konkurss “Protu? 
Protu!”, ko organizēja Latviešu 
biedrība Īrijā (LBĪ). 

Ar panākumiem lepojās Dub-
linas, Droghed, Portadown, Port -
laoise un Navanas latviešu bērnu 
nedēļas nogales skoliņas, Dub-
linas bērnu deju kopa “Dzirna-
viņas” un mūzikas studija “Mazais 
letiņš” - kopumā apmēram asto ņ -
desmit bērni, viņu vecāki un, 
protams, čaklās skolotājas. Dip-
lomus saņēma visi sarīkojuma 
da   lībnieki. Tā bija lieliska iespēja 
satikties latviešu bērniem no 
visas Īrijas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

tiesiskās attiecības birojā un ne  -
pieņemt piedāvātos amatus pēc 
birojā veiktās reorganizācijas. 

***
Latvijas „melnajā sarakstā” 
vēl viens Krievijas aktieris 

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs Latvijai nevēlamo personu 
sa   rakstā  - „melnajā sarakstā” ie  -
kļā vis vēl vienu Krievijas māksli-
nieku. Tas ir Michails Porečen-
kovs. Tīmekļa vidē parādījās vi  -
deo materiāls, kuŗā redzams, kā 
Krievijā pazīstamais aktieris Po  -
rečenkovs apmeklē promaska-
viskos kaujiniekus Donbasā un 
ar  lielkalibra ložmetēju apšauda 
Ukrainas spēku pozicijas. Latvi-
jas ĀM ieskatā tādējādi ir pār-
kāptas starptautiskās normas, 
ņemot vērā, ka šim cilvēkam gal-
vā bija ķivere ar uzrakstu “Prese”, 
kas var radīt maldinošu iespaidu 
par viņa piederību pie plašsazi-
ņas līdzekļiem. Jau iepriekš tā 
dē   vētajā melnajā sarakstā ar Rin-
kēviča lēmumu iekļauti  Krievijas 
mākslinieki  Josifs Kobzons, Vale-
 rija, Oļegs Gazmanovs un Ivans 
Ochlobistins.

***
Laikmetīgās mākslas mūzejs 
taps par privātiem līdzekļiem
30. oktobrī  svinīgā ceremonijā 

kultūras ministre Dace Melbār -
de (VL/TB/LNNK) un Latvijas 
Laikmetīgās mākslas mūzeja fon-
da padomes locekļi Ināra un Bo  -
riss Teterevi, Ernests Bernis un 
Oļegs Fiļs parakstīja nodomu 
pro tokolu par Latvijas Laik me -
tīgās mākslas mūzeja būvniecī-
bas ieceres īstenošanu.

“Ja šī iniciātīva dos rezultātu, 
tad to vērtēju par brīnišķīgu,” sa  -
cīja Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja (LNMM) direktore Māra 
Lāce. Viņa norādīja, ka šādi mo  -
deļi, kur sadarbojas valsts un 
privātie investori, ir ļoti attīstīti 
Amerikā, kā arī daudzviet Ei -
ropā. Šī tendence kļūstot arvien 
redzamāka. Pēc Lāces domām, 
svarīgi būs tas, kādi cilvēki vei -
dos mūzeja saturu. Mūzeju bū -
vēs par privātiem līdzekļiem, to 
paredzēts pabeigt 2021. gada 18. 
novembrī. Mūzejs taps kvartālā 
starp Hanzas, Pulkveža Brieža un 
Skanstes ielu. Financējumu mū  -
zeja būvniecībai nodrošina Lat-
vijas Laikmetīgās mākslas mū -
zeja fondā iemaksātā nauda. Šo 
fondu dibinājuši ABLV Charitab-
le Foundation  un Borisa un Inā-
ras Teterevu fonds, tajā iemaksā-
jot 30 miljonus eiro.

***
Latvijas dizainu iepazīst 

Dubaijā

Par sava darba pirmo prioritāti 
Mežviets min sagatavošanos Lat -
vijas prezidentūrai Eiropas Sa -
vienības padomē.

***
Vaira Vīķe-Freiberga diskutē 

Eiropas lekcijā Hāgā
28. oktobrī Hāgā, Klosteŗbaz-

nīcā (Kloosterkerk) notika Eiro -
pas 13. lekcija, kuŗas tema šogad 
ir „Eiropa pasaulē: miers un 
drošība”.

Vaira Vīķe-Freiberga

Lekcija ir populāra, tā piesaista 
izcilus un labi zināmus vieslekto-
rus no visas pasaules. Šoreiz tajā 
uzstājas bijusī Latvijas  Valsts pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga un 
Briseles Mūsdienu Ķīnas studiju 
institūta līdzdibinātājs Džona -
tans Holslāgs. Abi goda viesi dis-
kutēja par Eiropas Savienības  
miera un drošības lomu starp-
tau  tiskajā kontekstā. Aptuveni 
treš daļa lekcijas apmeklētāju bija 
studenti, kā arī jaunieši, kas mā  -
cās vai strādā  Nīderlandē, tostarp 
daudzi latvieši.

***
KNAB pamet 

sešas amatpersonas
Korupcijas novēršanas un ap  -

kaŗošanas biroju (KNAB) nolē-
mušas pamest sešas amatperso-
nas, tostarp pieredzējusī biroja 
Korupcijas novēršanas nodaļas 
vadītāja Diāna Kurpniece. 

Amatpersonas no Korupcijas 
novēršanas nodaļas, Darbības 
no   drošinājuma nodaļas un Juri-
diskās un personālvadības noda-
ļas nolēmušas neturpināt darba 

nieks Eiropas Padomē, tāpēc val-
 dība vienojās valdē iecelt paš-
reizējo Latvijas vēstnieku Eiro -
pas Padomē Rolandu Lappuķi.

***
Stiprinās Latvijas un 
Brazīlijas sadarbība

Latviju un Brazīliju saista lielā 
latviešu diaspora - teju 20 000 
mūsu tautiešu dzīvo šajā Latīņ - 
a me  rikas valstī. Tas ir būtisks 
pa   mats abu valstu sadarbības 
stiprināšanai. 

Par Latvijas un Brazīlijas sa -
darbības paplašināšanu  Saei mas 
priekšsēde Solvita Āboltiņa ru  nā-
ja ar Brazīlijas Federātīvās Re   pub  -
likas ārkārtējo un pilnvaroto vēst  -
nieku Latvijas Republikā Marku -
su Vinisu Pintu Gamu,  kas Saei-
mas namā bija ieradies iepazīša-
nās vizītē (attēlā).

 ***
Apstiprināts jauns Drošības 

policijas priekšnieks
Pēc ilggadējā Drošības polici -

jas (DP) priekšnieka Jāņa Reinika 
lēmuma doties izdienas pensijā 
valdība apstiprināja amatā jaunu 
DP vadītāju  - Normundu Mež -
vietu (attēlā). Mežviets jaunos 
darba pienākumus sāks veikt ar 
8. novembŗi.

Latvijas vēstniece Ukrainā  Ar -
gita Daudze sarunājas ar Iva  no-
frankivskas apgabala valsts ad -
ministrācijas priekšsēdi Oļe gu 
Gončaruku  un apgabala domes 
priekšsēdi Vasīliju Skripinčuku 

***
Latviju pārstāvēs 

Eiropas Padomes Attīstības 
bankas valdē

Latviju Eiropas Padomes At    tīs-
tības bankas valdē turpmāk pār -
stāvēs pašreizējais Latvijas vēst -
nieks Eiropas Padomē Rolands 
Lappuķe (attēlā no kreisās).

Līdz šim Latviju Eiropas Pa  -
domes Attīstības bankas valdē 
pārstāvēja 2009. gadā ar Minis- 
tru kabineta rīkojumu ieceltā Lat -
vijas vēstniece Eiropas Padomē 
Aiga Liepiņa, taču viņas pilnva-
ras beidzās šī gada 14. augustā. 
Tradicionāli Latvijas intereses 
Eiropas Padomes Attīstības ban-
kas valdē pārstāv Latvijas vēst -

Latvijas Investīciju un attīstī -
bas aģentūras (LIAA) un sešu 
Latvijas dizaina nozares uzņē-
mumu Studio Natural, Anna 
Kilpe, Angels Glass Design, Hu  -
gu, Ars Tela un Maffam Freedom 
vienotais stends
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Nu tagad Mārim Krautmanim 
un citiem NRA slejiniekiem būtu 
jāaizveŗas: briesmīgais kosmo po-
  līts Džordžs Soross, kas šo pub li-
 cistu acīs ir mefistofelisks ļaunu-
ma iemiesojums, The New York 
Review of Books (NYRB) jaunā-
ka jā laidienā nācis klajā ar raks -
tu (Mosties, Ei     ropa), kuŗā viņš 
brīdina, ka Ei   ropai jārēķinās ar 
izaicinājumu no Krievijas puses, 
kas apdraud pašu tās eksistenci. 
Viņaprāt Krie vijas drauds vērsts 
pret vērtībām un principiem, kas 
ir Eiropas Sa  vienības pamati. 
Alternātīva, ku   ŗu sniedz Krievija, 
balstās uz spēka lietošanu, kas 
izpaužas rep  resijās iekšzemē un 
agresijā ārzemēs, – tas ir pretstats 
tiesiskumam.

Krievija, konstatē Soross, iz -
manto Eiropas un ASV apņem-
šanos izvairīties no jebkādas 
tiešas militāras konfrontācijas ar 

Soross, brīvība, Ukraina
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Krieviju. ASV prezidents Obama 
noraidījis Ukrainas prezidenta 
Po    rošenko lūgumu piegādāt por-
 tātīvās raķetes Javelin, kas varē -
tu noderēt, aizturot uzbrūkošus 
tan  kus. Džordžs Soross apsveic 
jauno Ukrainu, kas dzimusi Mai-
dana mītiņos. Maidana pretestī-
bas kustības priekšgalā bija 
„pil soniskās sabiedrības zieds” 
– jau ni cilvēki, daudzi no tiem 
stu dējuši ārzemēs, un tiem 
korupcija derdzas. Antisemītiski 
eks trē misti Maidanā bija mazā-
ku mā. Soross atgādina, ka viņš 
jau 1990. gadā, pirms Ukraina 
kļuva neatkarīga, tur nodibinā-
jis fon du, kur darbojas tikai 
ukraiņi.

Eiropas Savienības dalībval - 
s tīm (tātad arī Latvijai - F.G.) jā  -
mostas un jārīkojas kā valstīm, 
kas netieši piedalās kaŗā, raksta 
Soross, uzsveŗot: glābdama Uk -

rai nu, Eiropas Savienība glābj 
pati sevi.

Vai tad tiem, kas tik ļoti nīst un 
aprej Sorosu, varētu būt iebil-
dumi pret viņa aicinājumu, lai 
rie tumvalstis sparīgāk pretojas 
Krie vijas agresijai?

Manuprāt Sorosa ierosmes   
visā pēcpadomju telpā – „At   vēr-
tās sabiedrības institūti”, fondi 
un stipendijas kalpo svētīgam 
mēr ķim – stiprināt demokratis-
kās brīvības un tiesiskumu, vie-
dokļu apmaiņu, vārda brīvību.

Atjaunotajā Latvijas Republi -
kā šī brīvības gaisotne tagad de  -
vusi iespēju drosmīgu Krievi jas 
žurnālistu kopai Gaļinas Timče n -
ko vadībā pārcelties uz Rīgu un 
tur nodibināt neatkarīgu tīmekļa 
portālu Meduza, paliekot ārpus 
Putina Krievijas represīvo orga -
nu loka. Man jau gadījās lasīt šai 
portālā lielisku reportāžu par 

stāvokli Kazachstānas ziemeļ-
aust  rumos, kur dzīvo daudz 
krie  vu un gruzd separātisks no -
skaņojums.

Cerēsim, ka Kazachstānas 
zie   meļaustrumos spriedze ne -
nove dīs līdz stāvoklim, kuŗā 
nokļuvu ši Ukrainas dienvid-
austrumi...

Ukrainas parlamenta (Radas) 
26. oktobŗa vēlēšanu rezultāti rā -
 da, ka šīs valsts iedzīvotāju vai -
rākums atbalsta virzību uz Ei - 
  ro pu, rietumniecisko izvēli. Ie -
zīmē jas koalicija starp diviem 
vadošiem spēkiem – premjērmi-
nistra Jaceņuka Tautas fronti 
(22,17 % balsu) un prezidenta 
Po    rošenko bloku (21,8 %). Iz   teik  ti 
liberālā parija Samopomošč (Paš-
 palīdzība), kuŗas bastions ir Ga  -
licijas mētropole Ļviva, ieguva 
11%, vēl divas partijas, kas dar-
bojas Maidana garā, saņēma ko -

pā ap 12%. Ļoti nozīmīgs ir   
fakts, ka t.s. Opozicijas bloks,    
kas „šķielē uz austrumiem”, iegu-
vis tikai 9,3 %. Ārpus parlamenta 
palika labējie radikāļi no partijas 
Svoboda (4,7 %.). Pravij Sektor, 
kas Maskavas acīs ir „banderie -
šu briesmoņi”, palika ārpusē ar 
nieka 1,8 %. Arī komūnisti pa -
lika ārpusē (3,8 %).

Putins joprojām mērķtiecīgi 
atbalsta krievvalodīgās šķelt-
nie  ciskās t.s. Doņeckas un Lu -
han s kas „tautas republikas”. Kļu-
  vis zināms, ka Kremlis oficiāli 
atzī š ot separāto vēlēšanu rezul-
tātus šajos veidojumos.

Tātad Maskava vēlas piešķirt 
šiem veidojumiem tādu pašu 
sta tusu kā Piedņestrai, Dien-
vid  osetijai un Abchazijai.

Iznāk, ka Putins savu graujošo 
darbību turpina, kamēr ASV un 
Eiropai vēl jāpamostas?

Brīdī, kad šis laikraksta numurs 
nonāks lasītāja rokās, ja vien ne -
notiks nekas negaidīts, Latvijas 
Republikai būs jauna valdība. Sa  -
runas par to bijušas gaŗas un mo  -
košas, taču galu galā polītiķiem     
ir izdevies sadalīt ministrijas un 
pienākumus. Ministru prezidente 
joprojām būs Laimdota Strauju-
ma (Vienotība, V), amatu saglabās 
iekšlietu ministrs Richards Koz -
lovskis (V), ārlietu ministrs Ed  -
gars Rinkēvičs (V), aizsardzības 
mi   nistrs Raimonds Vējonis (Zaļo 
un zemnieku savienība, ZZS), 
zem  kopības ministrs Jānis Dūk-
lavs (ZZS), kultūras ministre Dace 
Melbārde (Nacionālā apvienība, 
NA) un labklājības ministrs Uldis 
Augulis (ZZS).

Atlikušos ministru portfeļus 
savā pārziņā ņems divi polītiķi, 
kuŗiem Ministru kabinetā jau 
kādreiz ir bijusi pieredze, – vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Kaspars Gerhards 
(NA, kādreizējais ekonomikas     
un arī satiksmes ministrs) un ties-
lietu ministrs Dzintars Rasnačs 
(NA, savulaik to pašu amatu ie -
ņēma Andŗa Šķēles un Guntara 
Krasta vadītajā valdībā).

Savukārt par vairākiem jaunie-
nācējiem ir pietiekami nopietni 
jautājumi. Sāksim ar ZZS izvirzī -
to ekonomikas ministri Danu 
Reiz  nieci-Ozolu. Viņas nominā-
cija kon  krētajam amatam visno -
taļ skaidri illustrē mūsu valsts 
polītiķu attieksmi pret interešu 
konfliktiem. Proti, uzvārdu “Ozols” 
kādreizējā šacha čempione ir ie -
guvusi tāpēc, ka viņas vīrs ir 
Andris Ozols, bet Andris Ozols 
vada Latvijas Investīciju un attīs -
tības aģentūru (LIAA). LIAA sa  -
vu kārt ir Ekonomikas ministrijas 
pakļautībā. Tātad sieva būs atbil-
dīga par to, ko dara vīrs. Laimdota 
Straujuma gan ir norādījusi, ka 

Latvijas jaunā valdība: vai pagaidu variants?
šādos apstākļos LIAA pārrau dzī-
bu vajadzības gadījumā uz   ņem - 
s ies viņa pati, bet, pirmkārt, būtu 
taču jādomā, ka valdības vadītājai 
tāpat ir pietiekami daudz darā -
mā, un, otrkārt, vai tiešām zaļie 
zemnieki minētajam amatam ne  -
varēja atrast kādu, kas nav pa -
kļautas iestādes vadītāja laulātā 
draudzene, un pašai Reizniecei-
Ozolai piemeklēt citu amatu?

Jaunais veselības ministrs būs 
Guntis Belēvičs (ZZS), ārsts un far-
maceits, un viņam Latvijā pieder 
ievērojama aptieku ķēde. Jaun ais 
ministrs gan ir solījis, ka visas 
savas īpašumtiesības tai laikā, kad 
viņš būs ministrs, tiks nodotas 
trastā (pārvaldīšanā), taču arī šeit 
var rasties diezgan lielas aizdo -
mas par ietekmējamību un ie   tek-
mēšanu. Ticu, ka ministrs būs 
god  prātīgs, bet kas notiks, piemē-
ram, tad, ja nāksies atvērt Latvijas 
farmācijas likumu? Pat ja īpa šum-
  tiesības būs nodotas trastā, vai tie -
šām viņš spēs būt pilnīgi neitrāls 
arī tad, ja attiecīgie lēmu mi viņa 
aptiekām nenāks par labu? Te 
atkal rodas jautājums par zaļo 
zemnieku kandidāta piemērotību.

Gaužām nepateicīgo izglītības 
ministra darbu jaunajā Ministru 
kabinetā uzņemsies Mārīte Seile 
(V). Pēdējo gadu laikā viņa bijusi 
pazīstama kā Iespējamās misijas 
programmas vadītāja. Program-
mas ietvaros dažādu profesiju pār -
stāvji apgūst skolotāja profe siju 
atsevišķā (tātad nevis augstskolas) 
programmā un tad divus gadus 
strādā kādā skolā. Doma ir izglī -
tības sistēmā ieviest jaunas zinā -
šanas un jauna veida skolo tā  jus. 
Programma bijusi gana veiks mīga, 
kopš 2008. gada tajā pieda lījušies 
120 daždažādu profesiju pārstāvji. 
Nelaime tikai tāda, ka Seilei ir vi -  
sai maza pieredze tieši skolotājas 
amatā, piedevām viņas vadītā mi -

nistrija ir Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZS), un vēl pirms val-
dības apstiprināšanas valsts zināt-
nieki ir pauduši bažas, ka zināt-
niskajā jomā jaunajai mi  nistrei va -
rētu trūkt attiecīgu zināšanu.

Cilvēks, par kuŗu nekādu jau  tā -
jumu būtībā nav, ir Vienotības iz  -
vir zītais finanču ministra amata 
kandidāts Jānis Reirs. Iepriekšējā Sa   -
e imā viņš vadīja Budžeta un fi - 
n  anču komisiju, ir bijis īpašo uz   de-
  vumu ministrs elektroniskās pār   -
val des nozarē. Jādomā, ka Reirs tur -
pinās sava priekšteča Andŗa Vilka 
tau  pīgo attieksmi pret valsts bu -
džetu.

Tieši tas jaunajai valdībai radīs 
visai lielas klapatas. Pirmais dar -
biņš pēc valdības apstiprināšanas 
būs ķeršanās pie 2015. gada valsts 
budžeta. Jau tagad ministrijas ir 
iesniegušas finanču prasības, kas 
tālu pārsniedz budžeta iespējas. 
Sevišķi tas sakāms par IZS un par 
Veselības ministriju, jo abos gadī -
jumos vajadzības, it īpaši domā -
jot par skolotāju, ārstu un medi -
cīnas māsu algām, ir visnotaļ spie-
 dīgas. Valdībai nāksies domāt par 
aizsardzības budžeta paaugsti nā-
šanu, kas apsolīta NATO aliansei 
tāpēc, ka tā patlaban krietni pa  -
līdz sargāt mūsu valsti, bet Lat -
vijas aizsardzības budžets ne tuvu 
nav organizācijas prasītajiem di -
viem procentiem no IKP. Nau - 
das valstij ir tik, cik ir. Tautsaim-
niecības izaugsme pēdējo gada 
ceturkšņu laikā ir krietni samazi-
nājusies, un tas arī nozīmēs zemā-
kus budžeta ienākumus no no -
dokļiem. Viegli nebūs.

Krietni liels jautājums attiecībā 
uz pašu Saeimu būs par dāmu, 
kuŗa brīdī, kad lasītājs būs saņē-
mis šo laikraksta numuru, vis ti-
camāk, būs parlamenta priekšsē-
de. Tā ir NA pārstāve Ināra Mūr-
n iece, un apvienībai amats tika 

apsolīts tāpēc, ka tā netika pie ie  -
kārotajām ministrijām. Te jautā-
jums būs par Mūrnieces un vi -     
ņas pārstāvētās partijas attieksmi 
pret 16. martu. Citugad Mūrniece 
šajā datumā ir gājusi pie Brīvības 
pieminekļa, lai godātu Latviešu 
leģionu. Un, kā zināms, šis ir jau-
tājums, kas citur pasaulē un it 
īpaši Krievijā izraisa visai lielu un 
visai negātīvu rezonansi. Atce rē-
siemies, ka pērn toreizējais vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Einārs Cilinskis pat 
atteicās no amata, lai piedalītos 
at   tie cīgajos notikumos. Saeimas 
priekšsēdis ir valsts otra augstākā 
amatpersona. Laimdota Strauju-
ma jau valdības veidošanas laikā 
norādīja, ka nevienam no viņas 
va   dītās valdības ministriem ne  -
būs atļauts piedalīties 16. marta 
norisēs. Tātad jādomā, ka tas pats 
attieksies arī uz Saeimas spīkeri, 
bet vismaz pagaidām Mūrniece 
neko par to nav teikusi.

Daudzu novērotāju ieskatā šī 
būs īslaicīga valdība, par kuŗu aiz-
ejošais ministrs Andris Vilkas 
prognozējis, ka tā būšot “liekulības 
un stagnācijas koalicija”. Ar mi -
nistru portfeļu pārdalījumu īste -
ni mierā nav ne ZZS, ne NA. Va  -
rētu būt liels kārdinājums kaut 
kad paredzamā nākotnē censties 
šo valdību gāzt un tās vietā veidot 
citu, vēl jo vairāk tāpēc, ka Vieno -
tība tomēr ir saglabājusi būtiskā-
kos ministru portfeļus. Arī pati 
Vienotība vairs nav tā, kas tā kād -
reiz bija, jo partijas iekšienē notiek 
manāmas batālijas. Sava loma no -
tiekošajā ir arī aizejošajai Saei -  
mas priekšsēdei Solvitai Ābolti -
ņai, kuŗa pēc palikšanas aiz svīt -
ras oktobŗa vēlēšanās tomēr ir ie  -
guvusi vietu parlamentā un tikai 
tāpēc, ka viņu apsteigušais depu - 
 t āts Jānis Junkurs vai nu brīvprā-
tīgi, vai spiests ir nolēmis no Sa -

eimas locekļa mandāta atteikties. 
Joprojām arī gruzd paliels skan-
dals par balsu pirkšanu Latgalē it 
kā par labu Vienotības pārstā vim 
Dzintaram Zaķim. Tāpēc daudzi 
novērotāji domā, ka Laim dotas 
Straujumas valdība izvilks laiku, 
līdz Latvija būs Eiropas Savienības 
prezidējošā valsts, un pēc tam po -
 lītiķi sāks meklēt jaunu variantu.

Nezinu. Jaunajā Saeimā patie-
šām ir dažādas iespējamas val  -
došās koalicijas kombinācijas, ku  -
ŗās Vienotība nepiedalītos vispār. 
ZZS, NA, Latvijas Reģionu apvie -
nībai (LRA) un partijai No sirds 
Latvijai (NSL) Saeimā ir 53 man -
dāti, tur sanāktu vairākums arī 
bez Saskaņas. Taču LRA un NSL 
pagaidām ir pilnīgi nepārbaudīti 
spēki un nav skaidrs, vai no tiem 
iznāks lietaskoks. Turklāt valdību 
mainīšanā Latvija sāk atgādināt 
Italiju un ne jau pozitīvā nozīmē. 
Laimdotas Straujumas vadītais 
Ministru kabinets kopš Latvijas 
Republikas neatkarības atjau  no-
šanas būs jau deviņpadsmitais. 
Nav noliedzams, ka jaunajā val-
dībā dažādi kašķi un rīvēšanās ir 
jau ieprogrammēta, taču ļausim 
kabinetam strādāt un pierādīt, uz 
ko tas ir spējīgs. Jācer, ka partijas 
un ministri darbam pieies prāg-
matiski un konstruktīvi. Lielas 
cerības gan nav, jo kārtējo reizi, 
valdību veidojot, polītikāņi nevis 
nosprieda, kas katrā ministrijā ir 
darāms, un pēc tam piemeklēja 
piemērotāko kandidātu, bet gan 
vispirms sprieda par personāli -
jām un tikai tad par darāmajiem 
darbiem. Protams, ačgārni, bet 
tāda nu ir mūsu polītiskā iekārta. 
Taču Latvija patlaban dzīvo diez-
gan sarežģītos apstākļos gan iekš -
polītiskā, gan ārpolītiskā nozīmē. 
Nestabila valdība mums nupat ir 
vajadzīga apmēram tikpat, cik ve -
ģetārietim ir vajadzīgs cīsiņš.
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Vai bieži gadās, ka tēva 150. 
gadskārtā dēls financē un arī 
atklāj viņam piemiņas zīmi? Un 
vēl – tieši tēva, Lāčplēša Kaŗa 
ordeņa kavalieŗa, pulkveža Anša 
Zeltiņa (1863-1942) dēļ viņa dzim-
  tā vieta Liezēres pagastā tagad 
ie    saukta par Mandžūriju. Toreiz 
Kaļēnu mājas administrātīvi atra -
dās Mēdzulas pagastā. Liezēres pa -
 gasta kapos dzimtas apbedījumi 
sakopti tieši ar dēla Nameja Zelti-
ņa palīdzību. Tur gan nemeklēsim 
A. Zeltiņu, jo viņš kā Lāčplēsis 
atdusas Rīgā, Brāļu kapos, 400. 
apbedījuma vietā. Tieši 150 gadu 
piemiņas dienā atceres brīdi ka -
pos noorganizēja Latvijas valsts 
aiz  sar dzības fonda „Lāčplēsis” 
prezidents Jānis Ivars Kasparsons 
(1933), Nopelniem bagātais ener-
go  celtnieks.

Nomaļajā Mandžūrijā kādrei   zē-
jās kalēja mājas Kaļēni nav sa   gla-
bājušās, piemiņas zīmi nolēma     
uz  stādīt pie kādreizējās Vecpiebal-
gas draudzes skolas (iesvētīta 1864. 
ga   dā, to sagrāva soda ekspedīcija 
1906. gadā) mantinieces Vecpie-
balgas vidusskolas atjaunotās ēkas. 
Draudzes skolu A. Zeltiņš beidzis 
ar izcilību, tālāk mācījies Viļņas 
kaŗaskolā. Ar 1901. gadu sekoja 
die   nests Harbinā, Krievijas robež -
sardzē. Bijis bagāts, ķīnieši viņu 
ļoti cienījuši, pratis ne vien ķīnie -
šu valodu, bet vēl piecas valodas. 

JAUNA PIEMIŅAS VIETA LĀČPLĒSIM

Bijis ļoti taisnīgs, par smagiem 
noziegumiem licis cirst galvu gan 
ķīniešiem, gan krieviem. Mandž  ū-
   rijā Ansis Zeltiņš dienēja no 1901. 
līdz 1916. gadam, apbalvots ar vai-
  rākiem Annas un Vladimira orde-
 ņiem, par nopelniem Ziemsvēt -     
ku kaujās - ar Juŗa zobenu. Pulk ve-
dim atvadoties no Mandžūrijas, 
ķīnieši viņam uzdāvināja karogu 
ar uzrakstu „Taisnīgs kā svari” (nav 
saglabājies). Šie vārdi tagad lasā  -
mi uz tēlnieka Jāņa Strupuļa vei     -
do  tās piemiņas plāksnes, ko pie 
skolas atklāja 2014. gada 15. ok -
tobrī.

Latvijā Ansis Zeltiņš bija 4. Vid -
ze   mes strēlnieku pulka koman  die-

 ris. Toreiz viņa pulkā dienēja rakst-
nieks Aleksandrs Grīns, kas savu 
komandieri pieminējis „Dvē  seļu 
puteņa” desmit lappusēs. Sprie dī -
sim paši, cik taisnīgs bijis pulkve-
dis „ar iedzelteno, Mandžūrijas vē -
  ju un sniegputeņu ārdēto seju”. 
Kad klusā laikā pazudusi bataljona 
labākā šautene – vinčestrs, koman-
 dieris ar „iesirmo bārdiņu un bar -
gu, mazliet piesarkušu, krunkai -  
nu seju, kuŗā nikni deg acu guns”,  
draud vainīgo nodot tiesai. Citē-
jam „Dvēseļu puteni” ar strēlnieka 
Salas ziņojumu: „Esmu vainīgs, 
bet man likās, ka galu galā būšu 
pareizi darījis: vecus, krietnus ka  -
ŗavīrus mēdz apglabāt ar godu, 

virsniekiem dod kapā līdzi viņu 
ieročus, un virsleitnants Vanags 
bija pelnījis, ka liek zārkā viņa šau-
 teni, ar kuŗu tas nolaidis no kājas 
četrdesmit deviņus vāciešus. Tas, 
no kuŗa lodes viņš krita, bija Va  -
naga četrdesmit devītais...” Tad no -
dreb sirmās koman dieŗa ūsas, no -
raustās seja, – un, izlaizdams spie  -
ķīti no rokas, tas apskauj un no  -
skūpsta Salam abus vaigus. „Tu esi 
labi darījis,” viņš saka, un balsī tam 
mana vieglu drebēšanu.”

Pulkveža Anša Zeltiņa piemiņas 
vietas autors tēlnieks Jānis Strupu-
lis 1995. gadā izveidojis arī barel-
jefu rakstniekam A. Grīnam Rīgā, 
Baznīcas ielā 4a.

Pagājušā gada vasarā arī Alek - 
s andrs Grīns tika pie jaunas pie  mi-
ņas vietas – pie viņa vasaras mīt  nes 
Matīšu pagasta Pikātos tika atklāts 
piemiņas akmens. Par A. Zeltiņa 
attieksmi pret A. Grīnu liecina v   i-
ņa dēla vārds. Dēls piedzima Zaļe-
 nieku pagasta Vidzemes strēlniekos, 
kur rakstnieks bieži ciemojās pie 
pensijā aizgājušā Anša Zeltiņa.         
A. Grīna pirmais, ar Kultūras fonda 
godalgu apbalvotais romāns „Na  -
meja gredzens” bija iznācis 1932. 
gadā. Kad Namejs piedzima, māte 
reiz pulkvedim prasījusi, par ko     
lai dēlu audzina. Par kaŗavīru? 
Atbilde bijusi: „Par zinātnieku, in  -
ženieri.” Tas piepildījās, dēls Na -
mejs Zeltiņš (1935) ir profesors, 

ilgi strādājis Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas Fizikālās enerģētikas in - 
s ti  tūtā. Viņš ir Pasaules Enerģēti -
kas padomes Latvijas Nacionālās 
komitejas vadītājs.

Vidzemes strēlnieki ir kādreizējās 
Degu muižas kungu māja. A. Zel  -
tiņš pats te nodarbojās ar lauk-
saim niecību, palīdzēja divi algoti 
laukstrādnieki – puisis un meita. 
Pulkvedis pats vienmēr ko darīja, 
gāja lietišķā darba solī. Viņa sieva, 
turpat 30 gadus jaunāka, uz lauka 
negāja, rūpējās par kārtību  mājās, 
gatavoja garšīgas maltītes.

Piemiņas bareljefa atklāšana pie 
Vecpiebalgas vidusskolas tika rū  -
pīgi sagatavota. Tā nedrīkstēja no   -
tikt jaunā mācību gada sākšanās 
brīdī, skolēniem jau iepriekš bija 
jāsaprot, kāds cilvēks šeit kādreiz 
mācījies. Lai arī smidzināja lietus, 
piemiņas brīdis bija  labi apmek-
lēts, stāvēja jaunsargu goda sardze, 
bija pat šauteņu salūts. Piedalījās 
no Rīgas atbraukušie Valsts ai z -
sardzības fonda „Lāčplēsis” pār -
stāvji. Tēlnieka Jāņa Strupuļa vei -
doto piemiņas vietu iesvētīja mā -
cītājs Edijs Kalniņš.

Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdei Ellai Frīdvaldei An   der-
sonei par atbalsta sniegšanu ba  -
reljefa uzstādīšanā un par novada 
attīstības veicināšanu tika pasnieg-
ta Valsts aizsardzības fonda „Lāč-
plēsis” Goda zīme.

SIGURDS RUSMANIS

Franciskas Ermleres Jūgenda pa -
  sāža, ko apgāds piedāvā kā otro 
romānu autores romānu ciklā 
Rīgas detektīvs, gan ievēro, gan 
parodē detektīvromānu ieražas. –

Lietai līdzēts, ja sacerējuma dar  -
bība centrējas daudziem lasītājiem 
labi pazīstamā apkārtnē. Gandrīz 
katrs rīdzinieks un lielā daļa tūris-
tu taču pazīs Rīgas krāšņāko un 
viengabalaināko jūgendstila ielu, 
Alberta ielu. Pirmajā rindkopā pa -
 jūsmojusi par „sagumušajiem titā-
niem, kuŗi balsta mazos balkoni-
ņus, par bioloģiski nepareizu vī   -
teņaugu ieskautajiem logiem un 
par falšā augšējā stāva tukšajiem 
logu caurumiem”, rakstniece jau 
dažas lappuses tālāk rada sprie   -
dzes pilnu pamatsituāciju: kādā 
Alberta ielas namā, ko Goldmanis  
nupat nopircis no Ešota, pagrabā 
uziet iemūrētu mūmiju. Līķa tu   -
vumā atrod kapsulā ievietotu raks-
 ta galu, kur paskaidrots, ka jaunās 
meitenes līķis pārņemts no 1847. 
gadā nojauktā Pankūku bastiona, 
kas atradies vietā, kur vēlāk uz -
celts pirmais vācu teātris, tagadējā 
Opera. Alberta ielas nama būvnie-
ki 1900.gadā, sekodami senai tra -
di cijai, „celtniecības upuri” pārve -
duši turp kā garantu, ka ēka nesa-
bruks. Pirmā intriga tad nu ir: vai 
šajā pavadrakstā stāstīta patiesība 
un līķa izpēte atstājama archaio-
logu kompetencē jeb vai raksts ir 
fiktīvs, meitene par līķi pārvērsta 
jaunākā laikā un tālab archaiolo  gu 
vietā iesaistāma policija.

 Indukcijas un dedukcijas, skaid-
rojumi un risinājumi romānā ir 
itin šerlokholmsiski, pat ja reizēm 

Nelietības un sirdsskaidrība
Franciska Ermlere, Jūgenda pasāža, ar apgāda „Mansards” imprintu Veranda, 2014.g., 272 lpp. 

Anna Brigadere, The Annele Trilogy (Anneles triloģija), triloģijas „Dievs. Daba. Darbs” tulkojums angļu valodā, 
tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller, izdevējs Ytterli Press Minesotā, ASV, 2014.g., 660 lpp. EDUARDS SILKALNS

drusku naīvi, bet naīvumā nav 
vainojama autore, drīzāk jau tad 
viņas romāna pirmā persona 
Andrejs Vanags. Noskatījies pa lo   -
gu uz Goldmani un Ešotu, Vanags 
savam šefam, advokātam Salēvi-
čam atklāj atziņu, ka Goldmanis ir 
pilsētnieks, toties Ešots – lauci -
nieks. Kā viņš pie tādas atziņas 
no   nācis? – Lūk:

Pēc apaviem. Viņi abi ir tajā ve  -
cumā, kad cilvēks sāk interesēties 
par sevi un negrib neko lieku nest. 
Ešota apavu zoles biezums un rel-
jefs vēstī, ka viņš paredz varbūtību, 
ka viņam kādā brīdī nāksies iziet 
dabas stichijā, toties Goldmaņa 
plānās zoles paredz tikai pārvie  to -
šanos pa civīlizācijas sliedēm. (16. lpp.)

 Kad Tiesu medicīnas eksperti ze 
samērā vēlu (tikai 134.lpp.) rāda, 
ka archaiologierm Alberta ielas na    -
mā nav ko meklēt un ka iemūrētā 
meitene būs nonāvēta ne agrāk   
par 1990./91.gadu, Vanags ar pārāk 
vieglu roku izslēdz neskaitāmus 
potenciālus slepkavas: 

Kāpņu telpa tika slēgta. Arī pa  -
domju laikos. Tātad slepkava būs 
bijis no pašu mājas ļaudīm. (156.)

Autore saprot, ka romāna per -
sonām brīžiem jāatslābinās pa   - 
š iem un jāļauj atslābināties lasītā-
jiem ar pamata sižetam galīgi ne  -
vajadzīgu, tomēr atspirdzinošu ik -
dienas sīkumu atzīmēšanu, nu 
kaut vai tējas dzeršanu: personāžs 
dzeŗ gan melno un zaļo (36.), gan 
aveņu ( 95.) tēju.

Tā kā mudžeklis vaininieku 
meklēšanas un apstākļu noskaid-
rošanas gaitā sanāk itin liels un 
noteikti sagādās grūtības ar izse  -

ko šanu nerutinētiem detektīvro -
mānu lasītājiem, Ermlere vietām 
(105.-106., 228.-29.) summē iz  -
mek lēšanas gaitā jau noskaidroto 
un vēl izpētījamo. Apjukušā lasī-
tāja garastāvoklis noteikti uzlabo-
sies, redzot, ka izmeklētājam Va -
na  gam neklājas vieglāk, ja jau viņš 
saka:

Man joprojām nav atbildes uz 
ne  vienu jautājumu. (185.)

Kā jau tas ar detektīvromāniem 
mēdz būt, Jūgenda pasāžu  lasot, 
lasītājiem visvairāk nāksies iedar -
bināt smadzeņšūniņas, kādas jā -
liek lietā, risinot krustvārdenes vai 
sudoku mīklas. Jākombinē! Tiem, 
kas daiļliterātūrā meklē arī daili, 
nāksies apmierināties ar dažiem 
jaukiem jūgendstila architektūras 
„skaistuma, kas spītīgi nepadodas 
prātam” (9.) iegleznojumiem vār -
d  os, piemēram, - ar apaļo spirāles 
kāpņu notēlojumu (162.). Citiem, 
kas varbūt kopš jaunības pazīst 
Ftiča Bārdas dzejisko jautājumu, 
kādām rozēm – baltām vai sarka-
nām – „dvēs’le” vairāk līdzinās, va   -
rētu patikt Franciskas Ermleres 
izdomātais dvēseles salīdzinājums 
ar jūgenda namu, kam „skaista 
fasāde bet melns, nokūpējis iekš-
pa galms” (182.). Visi ārzemju cie -
miņi, kuŗus pa Alberta ielu esmu 
izstaidzinājis, par namu fasādēm     
ir jūsmojuši, vienīgi  bijušais darba 
kol lēga  ģeografs Tonijs bija iein -
teresēts iemest aci arī kādā iekš  pa -
galmā. Necik runātgribīgs par tur 
ieraudzīto nolaistību viņš nebija.

Cilvēkiem, kas vēlas, lai viņu la -
sāmvielā būtu arī kāds sabiedrisks 
skanējums, ne tikai individuālu 

likteņu apskate, apmierinājumu 
sagādās tekstā sastopamās dau  -
dzās  atsauces uz 1990. -1991. ga  -
du, kad līdzās nacionālam pacē - 
lu  m am  Latvijā valdīja arī liela ne  -
drošība par turpmāko, daudzviet 
kārīgi centieni nodrošināt perso-
niskajai  dzīvei nepelnīti greznus 
pamatus, kas jaunajā sabiedriskajā 
iekārtā neļodzītos, un visiem pār -
ejas laikiem raksturīgas nelietības, 
nelietības...

***
Pilnīgs pretstats Jūgenda pasā -

ž ai ir Annas Brigaderes Dievs. Da -
ba. Darbs. Triloģija, kuŗas pirm -
publi cējumi parādījās 1926. - 1933. 
ga    dā, bet kuŗas darbība noris 1861. 
ga  dā dzimušās rakstnieces bērnī -
bā un jaunībā. Vai nu tas tā bija,   
vai nebija, bet mēs mēdzam 19. 
gadsimta Latvijas lauku ļaudis iz -
tēloties par sirdsskaidrākiem, po -
zitīvu īpašību dāsnāk apveltītiem 
cilvēkiem nekā tiem, kas viņiem 
nākamajā gadsimtā sekoja. Par 
latviešu lauku cilvēku sava veida 
apoteozi var uzskatīt Poruku Jāņa 
1896. gada stāstu Sirdsšķīsti ļau-
dis. Guntis Berelis savā Latviešu 
literātūras vēsturē  (1999) Brigade-
res triloģiju ne vien sauc par auto-
res ētiskās programmas izklāstu, 
bet piedēvē tai lielu lomu arī tau-
tiskajā jomā: tā tikusi uzskatīta 
„par vienu no iespējamajiem lat-
viskuma kodiem”. Ja nu kādu lat-
viešu daiļprozas darbu var saukt 
par klasisku, tāda neapšaubāmi ir 
Brigaderes triloģija.

Tiecamies iedomāties -  jo kāds 
darbs „latviskāks”, jo grūtāk tas pa -

kļaujas tulkošanai citās valodās. 
Paši smejamies, ja no tautasdzies-
mas rindas Līsti, līsti, lietutiņi kā  -
dam tulkotājam angliski sanācis 
Sprinkle, sprinkle, little drizzle. Aug - 
s  tākā atzinība tāpēc izsakāma ASV, 
Minesotā, dzīvojošajai Ilzei Kļavi-
ņai Mueller par visu trīs Dievs. 
Daba. Darbs. daļu nevainojamu 
tulkojumu angļu valodā ar nosau-
kumu Anneles triloģija un papildu  
virsrakstu Grāmata jauniem un 
veciem. Sīkiem, maziem burti  - 
ņ  iem iespiesta un rotāta daudziem 
Džemmas Skulmes zīmējumiem, 
kas par laikmetu un tā garu sniedz 
arī vizuālu liecību, grāmata ietie -
cas jau septītajā lappušu simtā. 

Kas būs lasītāji? Vai tie būs mūsu 
valodas prasmi zaudējušie, anglis-
ki runājošās zemēs dzīvojošie lat -
viešu izcelsmes bērni, kuŗus viņu 
vecāki un/vai sestdienas/svētdie-
nas skolu skolotāji pirmoreiz vai 
vēlreiz no jauna centīsies pietuvināt 
viņu latviskajām saknēm? Vai tie 
būs citu tautību bērni un jaunieši? 
Mazo burtu, grāmatas fiziskā svara 
un svešādās vides un tālā laikmeta 
dēļ  par to ļoti jāšaubās. Lielie ie -
guvēji būs citu tautu literātūrzi-
nātnieki un pētnieki, kuŗu uzma-
nība pievērsta vienas vai vairāku 
mazo tautu rakstniecībai. Tādi būs 
arī vēsturnieki, kas speciālizējušies 
19. gs. agrāku sabiedrību sociālajā 
vēsturē. Nezinu, kāds bijis grāmatas 
metiens, bet, pat ja desmit vai div-
desmit šādu profesiju cilvēki grā-
matā kaut cik rūpīgi ielasīsies un   
to izpētīs, tulkotājas milzīgais, ap -
brīnojamais darbs nebūs bijis 
velts.

Tēlnieks Jānis Strupulis
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Litu Beiri, Starptautiskā Bal -
ti jas baleta festivāla direktori, 
žurnālisti visbiežāk intervē pa  -
vasaŗa pusē, kad tuvojas gada 
lielais notikums – kārtējais fes -
ti vāls. Nākamajā pavasarī tas no  -
tiks jau divdesmito reizi. Tas 
nozīmē, ka eksbalerīnas izsap-
ņotais un iedibinātais sarīko-
jums Latvijas kultūras dzīves 
kopainā jau kļuvis par neatņe -
mamu sastāvdaļu. Cik daudz 
pūļu, spēka un satraukuma tas 
prasījis no pašas direktores un 
viņas vistuvākajiem palīgiem, 
tas lai šoreiz paliek „aiz kadra”. 
Ar Litu Beiri sarunājamies ru  -
denī, kad darba nemaz nav kļu-
 vis mazāk kā festivāla norises 
dienās. Domās, iecerēs un plā -
nos direktore jau dzīvo divdes-
mitajā festivālā, turklāt ikdie  -
nā viņa veic vēl vienu svarīgu 
darbu – Lita ir Latvijas Profesio-
nālā baleta asociācijas vadītāja. 
Šīs sabiedriskās organizācijas 
darbības lokā ir rūpes par cil -
vē kiem, kas sava mūža labāko 
da   ļu ir veltījuši dejas mākslai. 
Mūsu saruna aizsākās tieši par 
jaunumiem asociācijas darbā.

Šovasar mēs piedzīvojām lielu, 
patīkamu pārsteigumu – pirmo 
reizi visā asociācijas divdesmit ga -
   du darbības laikā saņēmām ba   gā-
tīgu ziedojumu, ko saviem kād  -
reizējiem kollēgām dāvāja kād  -
rei  zējais Latvijas baleta dejotājs 
un Rīgas Choreografijas skolas 
paidagogs Valentīns Cukanovs. 
Pirms 27 gadiem viņš kopā ar 
dzī   vesbiedri dejotāju Virgīniju 
Stankēviču tika komandēts dar -
bā uz Vīni, lai celtu līmeni turie-
nes baletskolā. Komandējums 
„ieilga”, un tā šis baleta  pāris pa  -
li  ka ārzemēs. Pirms dažiem ga -
diem Profesionālā baleta asociā-
cija, atceroties Valentīna Cuka -
no va spožo paidagoga darbību 
Rīgas baletā, izvirzīja viņu Helē-
nas Tangijevas Birznieces balvai. 
Šo pagodinājumu savam skolo-
tājam uz Austrijas galvaspilsētu 
toreiz aizveda viņa audzēknis, 
kādreizējais baleta premjērs Ge  -
nādijs Gorbaņovs. Kad Teātŗa 
dar binieku savienība šo prēmiju 
pasniedza nākamreiz, Cukanovs 
ieradās Rīgā, lai apsveiktu jauno 
laureātu, savu audzēkni, ta   gad 
baleta repetītoru Modri Ce   ru. 
Šovasar Valentīns Cukanovs at -
kal bija Rīgā. Viņš man  piezva-
nīja – vajagot steidzami satik - 
 t   ies. Kad tikāmies, viņš paziņoja, 

Divdesmitais festivāls būs!
Ar Sarptautiskā Baltijas baleta festivāla direktori un Profesionālā baleta asociācijas vadītāju Litu Beiri 

sarunājas Gundega Saulīte

ka grib baleta asociācijai ziedot 
kādu naudas summu, ko ietei-
cams izlietot kādreizējo kollēgu 
veselības uzlabošanai. Viņš zinot 
mūsu veselības aprūpes problē -
mas, zinot arī to, ka bijušos de   jo -
tājus piemeklē tūkstoš un viena 
vaina un ka, to ārstējot, vajadzīgi 
līdzekļi, tāpēc nolēmis ziedot.

Tas viss notika ātri un vienkār-
ši, bez jebkādām ceremonijām. 
Protams, esam bezgala pateicīgi, 
tas taču bija īsts pārsteigums, un 
par to ir jārunā kā par cēlu rīcī -
bu. Cilvēks, kas to var atļauties, 
grib palīdzēt saviem kādreizē-
jiem kollēgām. Domājot par šo 
skaisto rīcību, es vēlreiz pateicos 
Valentīnam Cukanovam un vi  -
siem, kas vēlas darīt ko līdzīgu 
un, iespējams, iedvesmojušies no 
šī gadījuma, nākotnē arī rīkosies 
tāpat.

Kā tu pati vērtē aizvadīto 19. 
Starptautisko Baltijas baleta 
festivālu?

Šogad 19. festivāls bija ļoti 
grūts. Tas bija laikā izstiepts, no  -
tika piecas lielas izrādes, bija pie -
cas trupas, un piektā izrāde acīm-
 redzot mums bija par grūtu. Es 
nozvērējos turpmāk festivāla 
laikā vairāk par trim izrādēm ne -
plānot. Līdz ar viesu trupu izrā -
dēm mums taču ir vēl citas ak  -
tīvitātes, ir arī galā koncerts, ir 
izstādes, koncerti… Tomēr mēs 
dzīvi esam palikuši un dzīvojam 
ar domām par divdesmito festi -
vālu. Ar to gribas apliecināt, ka 
Latvijā ir izveidojusies zināma 
stabilitāte un ka profesionālā 
dejas māksla ir sabiedrībai vaja-
dzīga. Ar savas pastāvēšanas ga -
dadienu gribam atgādināt, ka 
rēgulāras rūpes par mākslas sa   rī-
kojumiem nebūt nav mazāk sva-
rīgas kā rūpes par vienreizējiem 
šo  va tipa sarīkojumiem, kas pra -
sa un arī saņem lielus līdzekļus. 
Šī nesamērība mūsu kultūras 
dzīvē vēl joprojām ir aktuāla. 
Amatie ŗ  us, neprofesionāļus ceļ 
kā zvaigz  nes debesīs, bet, kad ie  -
rodas pa   tiešām pasaules līmeņa 
zvaigz nes, vajadzība financēt šā -
dus sa  rīkojumus tiek apšaubīta. 

Uzturēt festivāla rēgulāritāti 
divdesmit gadu gaŗumā ir iz -
devies.

Jā, mēs neesam izlaiduši ne -
vienu gadu! Ik pavasari atgādi-
nām dejas mākslas daudz  veidī -
bu, īstenojot festivāla devīzi „No 
klasikas līdz avangardam”.

Abi ar dzīvesbiedru Gunti 
Gai līti jūs vasarās saimniekojat 

Jaunpiebalgas Skrāģu krogā, 
kur iekārtots opera „Baņuta” 
mūzejs. Vai šovasar laukos iz  -
devās arī atpūsties?

Tur darbu ir tik daudz, ka mēs 
mēdzam jokot – pēc Piebalgas 
jā   brauc uz Rīgu atpūsties.

Augustā Skrāģu krogā notika 
ikgadējais lielais koncerts „Ba   ņu-
 tas” autoru – operas komponis -  
ta Alfrēda Kalniņa un libretista 
Artūra Krūmiņa 135 gadu atce -
rē. Man patīk vērot, kā cilvēki no 
tuvākas un tālākas apkārtnes sa -
plūst uz šādu sarīkojumu, kā vi  -
ņos nobriedusi nepieciešamība 
to apmeklēt. Lauku vidē, kur kla u -
sītāji netiek bieži lutināti ar lī -
dzīgiem notikumiem, šādi kon-
certi izvēršas gaidītos un sirsnī-
gos kopā būšanas brīžos.

Pirms gada pirmo reizi ap  mek-

lētājus uzņēmām arī nu jau tra -
dicionālajā Mūzeju naktī maijā. 
Viss notika sveču gaismā, bija 
silti un sirsnīgi.

Aizvadītajā vasarā mums 
abiem ar Gunti pienāca Igauni  -
jas prezidenta Hendrika Ilvesa 
uzaici  nā  jums viesoties kaimiņ   ze    -
mē. No visas pasaules bija saai  -
ci  nāti cil vēki, kuŗi kas ko vēr tīgu 
pa   veikuši Igaunijas vals ts labā. 
Gunta Gailīša nopelni kul   tūras 
pieminekļu saglabāšanas un at   -
jaunošanas jomā ir atalgo ti ar 
Māras zemes ordeni, arī es es  mu 
strādājusi Igaunijā, veidojot ie  -
studējumus Vanemuines teātrī 
Tartu. Trīs dienu gaŗumā bija 
iespēja iepazīties ar jaunā kajiem 
notikumiem un sasnie gumiem, 
notika semināri, iz  braukumi, 
pieņemšanas un spe ciāli šim 

forumam sarīkots koncerts. Ap  -
būra Igaunijas prezidenta perso -
nība un erudīcija, viņa prasme 
sarunāties ar viesiem. Man šķiet 
apbrīnas vērta prezidenta Ilvesa 
stāja, viņa taisnā mugura un pārl-
iecība, arī visa šī sarīkojuma tāl-
redzīgi apzinātais mērķis.

Ik pa brīdim Lita atgriežas pie 
nākamā festivāla aprisēm, viņa 
uzsveŗ: ieceres vēl tikai rūgst kā 
ie    jauta mīkla, briest kā pumpuri 
pavasarī, vēl ir pāragri tās izklās -
t īt, idejām un plāniem ir jāiz kris-
tallizējas.Viņai nedod miera arī 
no  domi, kas prasās īstenojami 
pašas iedibinātajā Rīgas baleta 
teātrī kuŗš pagaidām ir tikai pro-
jektu teātris un dzīvo no projekta 
līdz projektam. Tur svarīgi ir      
kopt sadarbību ar citiem cho-
reografiem, jo Litu nebaida kon -
kurence, viņa ir gatava sadarbī -
bai ar citām personībām, lai dejas 
mākslas piedāvājums tikai ba  gā-
tinātos.

Šis gads un nākamais ir Raiņa 
un Aspazijas gads, bet mēs taču 
nevaram radīt tikai par godu kā  -
dai jubilejai. Blaumaņa gads, pie  -
m   ēram, jau ir beidzies, bet man 
vēl arvien nedod  mieru Kris  tīnes 
un Edgara mīlestības stāsts Juŗa 
Karlsona mūzikā. Māks lu taču 
nevar vērtēt un radīt tikai tad, 
kad kādam dižgaram ir jubileja. 
Tā nevajadzētu būt, mēs taču 
izvēlamies to, kas konkrētā brīdī 
katram ir aktuāls. Tāpēc, es ceru, 
šo ieceri izdosies īstenot dejas 
tēlos. Kad? To rādīs laiks.

Lita Beiris: Ar festivāla pastāvēšanas 20. gadadienu gribam atgādi -
nāt, ka rēgulāras rūpes par mākslas sarīkojumiem nebūt nav mazāk 
svarīgas kā rūpes par vienreizējiem šova tipa sarīkojumiem, kas prasa 
un arī saņem lielus līdzekļus. Šī nesamērība mūsu kultūras dzīvē vēl 
joprojām ir aktuāla. Amatieŗus, neprofesionāļus ceļ kā zvaigznes de -
besīs, bet, kad ierodas patiešām pasaules līmeņa zvaigznes, vajadzība 
financēt šādus sarīkojumus tiek apšaubīta. 
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PAULS
 DAMBIS

Oktobris ir rudenīga slapjuma, 
pilošu koku un pilošu degunu 
mēnesis. Dienā saulīte nedaudz 
iepriecina acis ar krītošo lapu 
krāšņumu, bet gaŗie vakari atnāk 
ar padziļinātu tieksmi filozofēt. 
Varbūt tāpēc tieši šis mēnesis at   -
nāca ar neskaitāmiem garīgiem 
un pusgarīgiem koncertiem. Va   -
rētu domāt, ka garīgā enerģija, vi -
su gadu spundēta, tagad spontāni 
laužas ārā: „Augstā dziesma” 21. 
oktobrī, „Vox. Senie garīgie (un   
ne tik senie) dziedājumi” 22. ok  -
tobrī, garīgās mūzikas koncerti 
vi    sa mēneša gaŗumā Kuldīgā,  
Cē s īs, Rēzeknē un citur. Ierasts     
ir  teiciens, ka rudens ir pārdomu 
laiks. Nu jā! Pārdomas par savu 
vietu mūžīgi mainīgajā laikā. Un 
pārdomām meklē glābiņu kon-
certos Latvijas dievnamos. Baznī-
ca ir ideāli akustiska vide mūzi -
kai, protams, ne pārmēru ritmi  zē-
tai un intelektuālizētai. Tik ide āla 
akustika, kāda ir Rīgas Domā vai 
Sv. Pēteŗa baznīcā,  nav nevienā 
Rī    gas koncertzālē. Baznīca apzi-
nās mūzikas spēku, tāpēc gadsim-
tiem ilgi tikuši izkopti šī garīgās 
mūzikas fainomena veidi un for-
mas. Sākot ar gregoriskajām mo  -
nodijām, līdz prāta – jūtu augs  tā -
kajiem sasniegumiem Renesanses 
meistaru mūzikā.

Hārvarda universitātes profe-
sors Tals Benšahars ir pierādījis, 
ka ticīgi cilvēki dzīvo ilgāk, veiks -
mīgāk un labāk. Mūzika baznīcā 
kalpo par garīgās terapijas ele-
mentu, tā līdzsvaro, nomierina 
(šodien dažreiz arī satrauc) un 
emocionāli nostabilizē.

Andrim Dzenītim ir cits skaid-
rojums: „Noteiktas skaņu augstu-
ma vibrācijas labvēlīgi ietekmē 
konkrētus enerģētiskus punktus – 
čakras. Tās sniedzot garīgo ap  -
skaidrību.”

Vienalga, vai tā būtu terapija      
vai „čakras”, garīgā mūzika mūsu 
dzīvē ir nepieciešama, un tā ie  -
ņem svarīgu vietu latviešu mūzi-
kā. Un latviešu komponisti pēdē-

Vai garīgums nevar kļūt par  
konjunktūras zīmi?

jos gadu desmitos to cītīgi kopj.
Trešdien, 22. oktobrī,  Rīgas Do -

 mā Tenso dienu (mūsdienu ko  -
ŗu mākslas demonstrējumu)  
nobeiguma koncerts „Vox”.

Tenso dienas ir starptautiska ko   -
ŗu mākslas parāde, ko pirms vai -
rā  kiem gadiem organizēja un vei-
doja lieliskais diriģents Kaspars 
Putniņš. Viņa iepriekšējo gadu 
pieredzi pārņēma Latvijas Radio 
koŗa diriģents Sigvards Kļava, 
kon  traversiāla personība, taču 
labs organizētājs.

Tenso dienu nobeigums  Rīgas 
Domā tika pieteikts kā „Senie 
garīgie dziedājumi, Vox” ar Fran -
cijas koŗa Musicatreize (?), Radio 
koŗa, Valsts orķestŗa  Simfonietta 
Rīga un katoļu priesteŗu pieda -
līšanos. Taču priesteŗa dziedāti 
psalmi diezin  kā neiederējās ko -
pējā koncerta noskaņā, tāpat kā 
Andreja Selicka bizantiskā fanta-
zēšana viņa „Vakarēdiens Para-
dīzē”. Ak vai! Man bail no šādi 
izprastas „paradīzes”!

Kataloniešu komponista Ber -
na ta Vivankosa Paradisus voci  
veselas stundas gaŗumā brīžiem 
iemidzināja, brīžiem pamodinā ja. 
Iemidzināja no pag. gs. 60. gadu 
avangardistu (L. Nono, G. Ligeti 
u.c.) arsenāla aizgūtie koŗa iz  -
teiksmes līdzekļi – saucieni, no   -
pūtas, klusa skaņu „pukstēšana”, 

pēkšņi izkliedzieni utt. Paši par 
sevi tie nav peļami, ja vien auto-
ram ir pietiekami talanta tos pras-
mīgi izmantot. Pārmērīgā vilk-
šana, klusuma ekspluatēšana bija 
liecība par komponista fantazijas 
minimumu. Par stilu nerunājot. 
Mūsdienu postmodernam kom-
ponistam to pārmest būtu ne  -
krietni. Taču kamdēļ šis autors? 
Vai Kļavas kungam pret šo kata-
lonieti būtu īpašas simpatijas? 
Katalo ni jas separācija? Un kāpēc 
ne ka   ta  loniešu Federiko Mompū 
(Mom pou) vai Manuels Blanka-
fūrs (Blan   cafort), vai, „sliktākā” 
gadījumā, spāņu Kristobals Hal  f  -
tera vai Luijs  de Pablo. Abu pēdējo 
komponistu daiļradē garīgajai 
mūzikai ir svarīga  loma.

Par vakara kulmināciju izvērtās 
Pēteŗa Vaska „Klusuma auglis” 
korim ar orķestri, 2012. gads. Īsais, 
koncentrētais talanta aplieci nā -
jums atstāja ļoti spēcīgu emocio-
nālu pēcgaršu. Ar vienkāršiem, 
Vas  kam raksturīgiem orķestŗa un 
koŗa līdzekļiem panākts tas, kā -
dēļ klausītāji nāca uz šo koncertu.

Ērika Ešenvalda „Debesu litā -
nija” ar angliskotu F. Bārdas dze  -
ju koŗa un orķestŗa pavadījumā, 
ar katoļu priesteŗa dziedājumu 
gan sākumā, vidū, gan beigās 
„Ap    žē  lojies par mums!” – „Lūdzi 
par mums!” (Mātes Terēzes vārdi, 

latviski) lieliski inkrustēja šo ma -
sīvo viendaļīgo skaņdarbu. Viss labi 
pār  domāts, līdzsvarots, īpaši skaistā, 
nedaudz mistiskā izskaņa darba 
beigās liecināja, ka komponists 
daudz strādā, domā, meklē un arī 
atrod. Kaut gan domāju, ka kom-
ponistam derētu kādu laiku pie -
klust. Pārdomāt, izvērtēt, paeks  pe  -
rimentēt savā darbistabā un pēc 
tam ko jaunu un negaidītu, pār -
steidzošu piedāvāt klausītājiem.

Ieskaņojuma un „dzīvā” atska-
ņojuma tradicijas Baltijā aizsākās 
ar tālajiem 60. gadiem, kad lietu-
viešu komponists Broņus Kuta-
vičus mūs pārsteidza ar savām 
„Dzjūku variācijām”. Sens lietu-
viešu teicējas balss ieskaņojums  
un orķestŗa fantazijas ar spožu 
Čurļoņa šīs pašas tautasdziesmas 
apdari korim, iespaids bija apdul l i-
  nošs. Šodien šo paņēmienu iz -
manto katrs otrais komponists. 
Arī Ēriks Ešenvalds.

Trešdien, 29. oktobrī,  Rīgas Do -
 mā Sakrālās mūzikas koncertā 
Valsts Akadēmiskais koris „Lat-
vija”, diriģents M. Sirmais, čelliste 
Marta Sudraba, ērģelniece K. Ada-
 maite un saksofonu kvartets at  -
skaņoja latviešu un ārzemju au  -
toru darbus. Par garīgiem ne visus 
varēja nosaukt. 

Džona Tavenera 1995. gadā sa -
 cerētais Swati („Svētais”) tipisks 

komponista 90. gadu darbiem. 
„Sargājošais Dievmātes šķid r -
auts” korim un čellam un „Svē-
tais” - abi gan izteiksmes līdzekļu, 
gan mūzikālās izdomas ziņā stipri 
līdzīgi. Atcerēties neiespējami.

Ērika Ešenvalda In Paradisum, 
2012. gads, „Eņģeļu balsis un spār-
 nu vēdas” tikai ar stipru pie spie-
šanos varēju saklausīt. Varbūt es   mu 
netaisns, bet šis opuss komponis-
tam ir kā „dežūrgabals”, lai neat-
teiktu pasūtinātājam. Mūzikālās 
vērtības mazāk nekā „Debesu li  -
tānijā” un citos darbos. Lai autors 
man piedod! Esmu liels viņa  ta  -
lan  ta cienītājs un tāpēc  pārdzīvo-
ju viduvējo veiksmi. Komponists  
ir pierādījis sava talanta lielumu 
citos pēdējā laika darbos.

Gijas Kančeli „Bezjēdzīgais kaŗš” 
(gruzīnu val. Amad Ohi) grū   ti ie  -
kļaujams garīgo darbu sa   rakstā. 
2005. gadā sarakstītais opuss ir kā 
Gruzijas kaŗa reminiscence, taču 
bez sāpīga traģisma, bez gruzīniskā 
mūzikālā mantojuma zīmēm. Ja 
vien par tādām neuzskata  četru 
skaņu – zilbju va  riējumu: re-do:-si-
la: Amad Ohi. Šī četru skaņu dia -
toniskā mantra paliek prātā, un tā 
ir varbūt šī dar  ba lielākā vērtība. 
Taču mūzi kas stilistika – sākot ar 
gruzīnu 70. – 80. gadu kino mūzi-
ku, kuŗu daudz un talantīgi sace-
rēja Kan čeli, beidzot ar Arvo Pērta 
un Pēteŗa Vaska vokāli instrumen-
tā  lajiem atklājumiem, bezgalīgi 
eks  pluatētajām pauzēm, atstāja da -
 lītu iespaidu. Būtu jānoklausās      
vēl reiz. 

Richarda Dubras jaundarbs 
korim, sitamiem instrumentiem, 
divām  trompētēm, čellam un ēr  -
ģelēm kā ierasti – monumentāls 
un pamatīgi izvērsts. Accedite 
Gentes - nāciet, tautas! Autora kon-
  cepcijā akcents no katoļu garīgā 
dziedājuma novirzījies uz polī -
tiski ētiskām problēmām mūs-
dienu Latvijā. Mūzika Dubras 
„minimālisma” tradicijās ie  smar-
žoja ar Igora Stravinska „Psalmu 
simfonijas” motoriku un kulmi-
nāciju virzību. Asprātīgu risinā ju-
mu - putnu balsu imitēšanu korī 
autors apvieno ar dvēselīgu čella 
temu, to papildina soprānu kvar-
tets. Skan debešķīgi. Taču daudz 
kas dzirdēts agrākos šī komponis -
ta darbos: kulmināciju gatavoša-
na, klasterakordi („čupskaņi”, kā 
teica Andris Vītoliņš), arī kulmi-
nāciju raksturs jau iepriekš jau -
šams. Protams, autoram grūti aiz-
 bēgt no sevis. Taču jāuzmanās no 
zināmu patiesību atkārtošanas. Kat-
 ram mūsu dzīves mirklim jādzimst 
no jauna. Dzīvē un mākslā.Akadēmiskais koris Latvija ar Māri Sirmo (otrā rindā otrais no kreisās)

Gija KančeliBernats Vivankoss
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Vai Tu jau esi domājis, ko Tu, 
Ta    va ģimene un draugi darīs      
2015. gada jūlijā? Mēs piedāvā -
jam no 19. līdz 26. jūlijam pie  da-
līties Pasaules latviešu ģimeņu 
saietā 3x3 Priekuļos, lai būtu ko  -
pā ar sirdsmīļiem cilvēkiem un 
stiprinātu savu latviskuma apziņu.

Mēs esam Ieva un Eduards  - 
jaunieši 23 gados, kuŗu dzīves pie   -
redze kopā veido teju pusmūža 
vecuma pieredzes bagātu cilvēku. 
Ieva ir programmas “Iespējama 
misija” skolotāja un nu jau otro 
gadu strādā Rīgas Doma koŗa 
skolā par latviešu valodas un lite -
rātūras skolotāju. Eduards savā ik  -
dienas dzīvē strādā par šoferi un 
projektu vadītāju dizaina un poli-
grafijas firmā, šobrīd ir sācis iz    -
mēģināt spēkus mazā privātā un 
radošā biznesā. 

Eduardam latviskums jau ie   -
likts šūpulī un vienmēr uzskatīts 
par pašsaprotamu. Ieva savas iden-
  titātes nostiprināšanā devusies jau 
agrā bērnībā, cīnoties ar pārdzī  -
vojumiem, ka uzvārds ir pārāk 
“krievisks” un ka tētis dzimis un 
pirmos septiņus dzīves gadus pa  -
vadījis Sibirijā. Kopīgās skolas gai-
tas no vidusskolas līdz pat augst-
skolai palīdzējušas latviskumu 
izzināt kopā. Abi esam ieguvuši 
ba  kalaura gradu Latvijas Kultū -
ras akadēmijā, studējot speciālitā -
tē “Tradicionālā kultūra un lat  vie-
šu folklora”, – studiju gadi abiem 
li  kuši pašsaprotamo latvietību ie -
tērpt vārdos un darbos

Ar 3x3 pieredzi no mums     
abiem bagātākais ir Eduards, viņš  
3x3 kustībā ir jau kopš  dzimša-

Jaunā paaudze vadīs Trīsreiztrīs Priekuļos

nas. Ilgus gadus  braucis līdzi ve -
cā kiem uz 3x3 saietiem, taču lai  -
ka gaitā kļuvis arī par 3x3 darba -
spēku – vairākkārt asistējis tētim 
Jānim Atim Krūmiņam Vilku mā  -
cībā, pēcāk arī pats vadījis Te   ātŗa 
un sporta ievirzi, kā arī piecas rei-
zes veicis daždažādus  amatus sa   -
ieta organizācijas darba grupā. 
Ieva 3x3 atklājusi pirms septi - 
ņ iem gadiem, un par to jāpateicas 
tieši Eduardam un visai plašajai 
Krūmiņu dzimtai. Arī Ieva no da -
 lībnieces  izaugusi par 3x3 darba -
spēku,  divreiz vadījusi ievirzes – 
½ x ½ un Jauniešu klubu, kā arī 
trīs reizes strādājusi darba grupā. 
Nu mums pirmo reizi uzticēts 
vadīt 3x3 saietu.

Mums 3x3 ir svarīgs tāpēc, ka 
šeit lielā, piesātinātā devā var   
smelties iedvesmu bērnu patrio-

tiskajai audzināšanai. Mums pa  -
šiem savu bērnu vēl nav, taču 
mūsu dzimtajās ģimenēs ienāk 
mazi jauni cilvēciņi, kuŗu au   dzi -
nāšanā arī mums katram doda -
ma sava ārtava. Turklāt patriotis -
kā audzināšana ir būtisks faktors 
mūsu profesionālajā dzīvē – Ieva 
skolā vada folkloras pulciņu un 
audzina klasi, mācot mīlēt sevi, 
savas dzimtās mājas un savu tau-
tu, savukārt Eduards patriotis-
kumu nes tālāk tautā, dziedot 
folkloras kopā “Vilkači”.

Latvijā ikgadēji norisinās divi 
3x3 saieti. Pirmais notiks no 28. 
jūnija līdz 5. jūlijam Viļānos.  Otrā 
3x3 saieta mājvieta, ko izraudzī jā -
mies par trīsreiztrīsnieku kopā bū -
 šanas vietu gan piemērotās in   fra   - 
s  truktūras un skaistās dabas, gan 
atsaucīgo un ieinteresēto prie ku -

liešu dēļ, būs Priekuļi. Priekuļi at  -
rodas pāris kilometru attālumā    
no Cēsīm, taču saieta laikā bau-
dīsim tieši Priekuļu vidi, kultūru 
un piedāvātās bagātības. Terri  to-
riālo reformu rezultātā 2009. ga -
dā Priekuļi ir kļuvuši par nova -     
da centru, ietveŗot sevī  Priekuļu, 
Lie pas, Mārsnēnu un Veselavas pa -
     gastu. Priekuļu novada vārdu Lat-
  vijā un pasaulē nes Valsts Prie ku -
ļu laukaugu selekcijas institūts   
(t.s. selekcijas stacija), kas ir vecā -
kā šā   da tipa iestāde Latvijā. Savu 
ār ta vu novada populārizēšanā     
de vis arī Priekuļu technikums,     
kas darbību  uzsācis vairāk nekā    
pirms 100 gadiem. Kampu – Ģū  -
ģeru senkapi šo novadu dara īpa -
ši pievilcīgu folkloras un vēstu -    
res pētniekiem, – šajā senajā lat ga-
ļu kapulaukā, iespējams, rodams 
mūsu sarkanbaltsarkanā karoga 
šūpulis. 

Par saieta temu esam izvēlēju - 
š ies visiem tik mīļo vārdu “mājas”. 
Mājas ir vieta, kuŗā jaunais cilvēks 
piedzimst, izaug, kā arī vieta, no 
kuŗas aizejam un kuŗā mēdzam 
arī atgriezties. Mājas ir mūsu no  -
vads un dzimtene. Ne velti māju 
izjūta pavada cilvēku no dzimša-
nas līdz pat aiziešanai “mūža 
mājās”. Priekuļu 3x3 saieta laikā 
centīsimies izprast, ko mums kat-
ram nozīmē šis it kā visiem sapro-
tamais,  tomēr tik neaptveŗamais 
vārds “mājas”. 

Dienas darbus aizvadīsim Prie -
kuļu vidusskolas mājīgajās telpās. 
Nakšņošana paredzēta Priekuļu 
technikuma dienesta viesnīcā. Ne      -
pieciešamības reizē būs iespēja 

apmesties viesnīcā “Tigra” vai kā -
dā attālākā viesu namā.

Darbošanās saietā notiks trijos 
cēlienos – rīta, pēcpusdienas un 
pie   vakares ievirzēs. Ievirzes vadīs 
paši trīsreiztrīsnieki, Latvijā un 
pasaulē pazīstami lektori un arī 
sava amata meistari no Priekuļu 
novada. Savas piederības apziņu 
stiprināt varēs vairāk nekā 45 ie  -
virzēs,  piemēram, Folklorā, Vilku 
mācībā, Latviskajā virtuvē, Polī  ti -
kā, Rotkalšanā, vairākās deju un 
kustību ievirzēs, Pļavas mācībā un 
daudzās citās; vakaros – latviska-
jos dančos, tiekoties ar interesan-
tiem cilvēkiem, un “nīkšanā” ar 
skaistajām latviešu dziesmām.

Priekuļu novada ģerbonī attēlo-
tā saule ar ciparnīcu ietveŗ sevī  do  -
mu par izaugsmi un katra mirk -     
 ļa izdzīvošanu. Ar lielu pārliecību 
gribam teikt, ka šajā prieka pilna -
jā nedēļā mums būs iespēja ie   -
rakstīt jaunas, nozīmīgas lappuses 
lielajā Laika grāmatā visiem ko -   
pā – Latvijas un ārzemju latvie-
šiem. Darīsim to ar prieku, un 
bū  sim latvieši ar prieku!

Ārzemju dalībniekus kā uz šo,  
tā Viļānu 3x3, kas notiks no 28. 
jūnija līdz 5. jūlijam, lūdzam pie -
teikties līdz 1. maijam pie Arnolda 
Ruperta, e-pasts liga3x3@iserv.net, 
2141 Brunsink N.E., Grand Rapids, 
MI 49503, USA, tālr. (616)456-
8023.  Dalības maksa ir US $350,- 
(277 EUR) personai (bērniem līdz 
7 gadiem puscena)), bet nepār - 
  s  nie dzot $800, - (592 EUR) kodol-
ģi  menei.

Uz tikšanos priekpilnajā nedēļā 
Priekuļos!

IEVA PLORIŅA,
EDUARDS KRŪMIŅŠ, 
Priekuļu 3x3 saieta vadītāji

Priekuļu 3x3 saieta vadītāji Ieva Ploriņa un Eduards Krūmiņš

Ikvienam bērnam savulaik bijis 
sapnis jeb nākotnes vīzija kļūt       
par direktoru vai nu saldējuma, 
vai   arī saldumu fabrikā, jo tad   
pie kārotajiem našķiem varēs tikt, 
kad vien būs vēlēšanās. Pavisam 
nesen radās iespēja nokļūt AS 
„Laima” šokolādes mūzejā Rīgā. 
Staigājot pa ekspozīcijas telpām, 
uz mirkli šķita – tas ir tieši tas,   
par ko sapņots bērnībā! Visapkārt 
tik kārdinoši smaržo, var pacie nā-
ties gan ar šokolādes konfektēm, 
gan zefīru, gan padzerties karsto 
šokolādi. Kas gan varētu būt vēl 
labāk!

AS „Laima” šokolādes mūzejs 
tiešām ir ievērības cienīgs. Tajā 
var uzzināt ne tikai daudz intere-
santa par pašu fabriku un pro -
dukciju, ko tā ražo kopš 1870. ga  -
da, bet arī saprast, ar ko no ci   tām 
atšķiŗas kvalitātīva šokolāde, ku  -
ŗu vienīgo Latvijā un pat Baltijā 
gatavo no īstām kakao pupām. 
Jāpiebilst, ka kārdinošā smarža, 
kas darbadienās jūtama pa visu 
Miera ielas kvartālu, kur atrodas 
AS „Laima”, izdalās, kad tiek 
grauz dētas kakao pupiņas.

Ieejot „Laimas” šokolādes mū  -
zejā, vispirms fuajē pie letes, kas 
veidota kakao pupas veidolā, sa  -
gaidīs kāda no trim projektu va  -
dītājām, nevis gīds, jo mūzejā tādu 
vispār nav. Šo rindu autori sagai-
dīja un par šokolādes fabrikas 
vēsturi pastāstīja Agnese Kvedere.

Mūzeja apmeklējums ir kā liels 

Uz „saldumu pilsētu” 
pēc prieka un jautrības!

piedzīvojums – ne tikai ekspozī -
cijas apskate, bet interaktīva līdz-
dalība, gan iepazīstot „Laimas” 
šo  kolādi, gan pašiem to pagata-
vojot mūzeja šokolādes darbnīcā. 
Agnese sarunas gaitā atklāj, ka vi  -
ņai vismīļākie apmeklētāji, kuŗi 
tieši vai līpot klāt, esot bērni. Tā ir 
auditorija, kas uzdod vismazāk 
gaidītos jautājumus. Pāris reižu 
kopā ar mazajiem apmeklētājiem 
viņa esot smējusies, ka šokolāde 
pat mūzeja darbiniekus ir pārņē-
musi pilnīgi, jo projektu vadītājai 
ir brūni mati, brūnas acis, brūns 
rokas pulkstenis un auskariņi. 
„Ģi   menes ar bērniem, kam tieši 
mūsu mūzejs ir paredzēts, no va  -
dī tāja sagaida, ka viņš zinās gan 
uzņēmuma vēsturi, gan cenas 
pro   dukcijai, gan mācēs pastāstīt 
par šokolādes ražošanas iekār -
tām. Man reiz jautāja, vai esmu 
konditore,” stāsta Agnese. Var just, 
ka viņa savu darbu veic no sirds, 
jo par katru mūzeja eksponātu – 
vai tā būtu vairāk nekā simt gadu 
veca šokolādes lellīte, iecienītās 
satikšanās vietas – „Laimas” pulk -
s teņa – makets ar mūzeja apmek -
lē tāju fotografijām vai arī kakao 
pupiņas, kas ir „Laimas” šokolā-
des pamatu pamats, – Agnese 
prot stā stīt ļoti aizrāvīgi. „Mani 
pašu profesionālajā jomā visvai-
rāk interesē šokolādes tirgus ten-
dences,” atzīst projektu vadītāja.

Mūzejā ierīkota arī radošā šo  -
kolādes darbnīca, kur ikviens ap -

meklētājs, iepriekš piesakoties, 
pats var pagatavot šokolādes kon-
fektes. Šo darbnīcu ir iecienījuši 
arī kāzinieki, viņi ar vislielāko       
az   artu izveido, piemēram, ar kon-
fektēm piepildītas šokolādes sir -
dis. Vēl darbnīcā tiek svinētas kā -
zu jubilejas, vecmeitu un vecpuišu 
ballītes, bērnu dzimšanas dienas 
un citi svētki. Agnese pati vada 
darbnīcu kāziniekiem, kāzu ju   bi-
leju un vecmeitu ballīšu viesiem. 

„Laimas” šokolādes mūzejs ir po -
pulāra to laulāto pāŗu gadadienas 
svinību vieta, kuŗi svin  sesto kāzu 
jubileju, ko tās dēvē par „cukura 
kāzām”. Tas ir likumsakarīgi, jo  
uzņēmuma „Laima” devīze skan: 
„Izvēlies mīlestību!”

Projektu vadītāja ir novērojusi, 
ka, apmeklējot šokolādes mūzeju 
un līdzdarbojoties kādā no pie dā -
vātajām aktīvitātēm, vai tā būtu 
darbnīca vai garšu laboratorija, 

cilvēki kļūst jautri un apmieri nāti 
pat tad, ja mūzejā ienākuši īgni.  
„Tā ir viena no šokolādes po   zitī -
vajām īpašībām – laimes hormona 
veicināšana,” viņa smejoties saka.

„Man ir patiess prieks, ka dau-
dzi bērni tieši mūzejā pirmoreiz 
nobauda, kā garšo īsta šokolāde 
un cik ļoti šī garša atšķiŗas no šo  -
kolādes produkta, kas par lētu 
nau du nopērkams veikalos. Zinu, 
ka mazie apmeklētāji mājās vēl   
ilgi stāsta par karamelēm un ze -
fīriem; savukārt pieaugušie, ieejot 
veikalā, sāk novērtēt mūsu pro-
dukcijas cenu. Piemēram, zinot, 
ka torte „Cielaviņa” ir „Laimas” 
mei staru roku darbs, cilvēki to sāk 
vērtēt pavisam citādi.”

„Laimas” šokolādes mūzejs Lat-
vijā ir unikāls ar savu interaktīvi-
tāti, kas nozīmē, ka apmeklētājs ir 
nevis pasīvs vērotājs, bet gan tiek 
aicināts līdzdarboties, sākot ar fo  -
tografēšanos, lai bildes pašam par 
prieku pēc tam  parādītos „Lai-
mas” pulksteņa maketā vienā no 
ekspozīcijas telpām, un beidzot     
ar īstas šokolādes gatavošanu. Pie 
katra mūzeja eksponāta ir iespē-
jams līdzdarboties; nospiežot at -
tiecīgās pogas, var noskaidrot visu, 
kas vien  interesē. Vēl mūzejā ir 
iespējams uzzināt konfektes „Sere-
nāde” recepti un noskatīties Kas-
para Gobas filmu „Saldumu pil sē-
ta” par saldumu fabriku “Laima”, 
kā arī nobaudīt patiesi labu 
„Laimas” šokolādi.

Šokolādes mūzejs Miera ielā // Foto no Agneses Kvederes personīgā archīva

UZZIŅAI
Kas ir īsta šokolāde?
Īsta šokolāde tiek gatavota no kakao pupiņām. Izvēloties šokolādi, vien-
mēr jāņem vērā kakao saturs. Jo augstāks kakao saturs, jo pilnvērtīgāka 
šokolāde. Turklāt šokolādes produkti, kuŗu ražošanai izmantotas aug -
stas kvalitātes izejvielas, maksā nedaudz vairāk nekā tie, kuŗus  arī dēvē 
par šokolādi, bet kuŗu cena ir samērā  zemāka. „Laimas” šokolāde tiek 
gatavota no kakao pupiņām, kas importētas no Ganas Afrikā.
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV) 
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 41) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Pruss. 4. Marss. 
6. Tanagra. 7. Palanga. 8. 
Dunalka. 10. Dioptrija. 13. 
Ikebana. 15. Stagars. 17. Toska. 
19. Platmale. 20. Apollons. 21. 
Saime. 23. Galeras. 26. Sakuras. 
29. Groteskas. 30. Senjora. 31. 
Unikāla. 32. Komētas. 33. Servi. 
34. Septs. 

Stateniski.  1. Piltene. 2. Stadija. 
3. Kasātors. 4. Madijas. 5. Solvita. 
7. Parki. 9. Alods. 11. Kalambūrs. 
12. Balalaika. 14. Kupleja. 16. 
Rūpnīca. 17. Treks. 18. Agave. 
22. Intervēt. 23. Grīgs. 24. 
Lemings. 25. Sirtaki. 26. Satuss. 
27. Radiāns. 28. Sarma.      

Bauskā notika konference jauniešiem Karjēras un attīstības 
prog rammā Start Strong  („Sāc pārliecinoši”), kuŗā ar priekšlasījumu 
uzstājāsAmerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstnieka vietniece Šā   -
rona Handsone-Dīna, iepazīstinot ar pamata kritērijiem veiksmī   - 
gas karjēras sākšanā un sava tēla pilnveidošanā, par prasmēm  ko   -
mūnikācijā starp darba devēju un ņēmēju un daudz ko citu. Vizītes 
laikā viešņa tikās arī ar Bauskas novada domes priekšsēdi Raiti 
Ābelnieku, lai vienotos par turpmāko sadarbību.

Daugavpili darba vizītē apmeklēja Amerikas Savienoto valstu 
(ASV) vēstniecības delegācija, ko vadīja  preses un kultūras atašejs 
Kathy Giles-Diaz. Notika oficiāla pieņemšana pilsētas domē. Viesi ti -
 kās ar skolu paidagogiem, uzņēmējiem, apmeklēja Latgales centrālo 
bibliotēku, kur atrodas arī ASV informācijas centrs, kā arī Marka 
Rot ko mākslas centru. ASV atašejs izteica vēlmi veidot ciešāku sa -
darbību ar Marka Rotko mākslas centru.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs 12. novembrī pulksten 
18.00 aicina uz Latvijas stāstu vakaru. 1918. gada 18. novembrī, kad 
tika proklamēta Latvijas valsts, Ministru prezidents Kārlis Ulmanis 
paziņoja, ka „Valmieras delegācija ar tirgotāju Kampi un Dr. Ziediņu 
nodevuši Latvijas valsts idejai pirmo materiālo pabalstu – 5000 rub ļu”. 
Valmierietis Jānis Lapiņš pirmo reizi darināja Latvijas karogu sar-
kanbaltsarkanās krāsās, kādu to pazīstam šodien. Būs arī citi stāsti.

Cēsīs 26. oktobrī 100 gadu jubilejā tika sveikta Elza Kļaviņa. 
Līdz ar Sociālā dienesta sarūpētajiem ziediem un torti viņa saņēma 
arī Cēsu novada pašvaldības pabalstu 100 eiro apmērā, kas tiek pie  -
šķirts visiem simtgadniekiem veselības saglabāšanai un uzlabošanai. 
Jubilāre dzīvo privātmājā Cēsīs, kas celta kopā ar dzīvesbiedru un 
dēlu, kuŗi jau ir mūžībā. Elza Kļaviņa bijusi čakla rokdarbniece. Viņas 
darinātais latviešu tautastērps nodots mazmazmeitai. 

Madonas novada Sarkaņu bibliotēkā uzstādītas slavenā novad-
nieka, audēja un konstruktora Pēteŗa Viļumsona pirms 100 ga -
diem darinātās  pusautomatiskās stelles, ko novada dome iegādājusies 
par 2000 eiro. Šādas stelles nu jau kļuvušas par lielu retumu, bet tautas 
daiļamata meistarēm tās joprojām ir neaizstājamas unikālu rakstu 
aušanā. 

Ventspilī 11. novembrī notiks vairāki Lāčplēša dienai veltīti sa  -
rī  kojumi. Kultūras centrā būs skatāma monoizrāde „Kaŗavīrs”. Rāts-
laukumā būs Zemessardzes 46. kājnieku bataljona un Valsts ro  bež -
sardzes Ventspils pārvaldes robežsargu vienību izstāde, spēlēs pū  tēju 
orķestris „Ventspils”. Notiks svinīga jauno zemessargu uz  ņem šana 
Zemessardzes 46. kājnieku bataljonā. Vakarā lāpu gājiens dosies uz 
Meža kapiem.

Daugavpils universitātes (DU) rektors Arvīds Barševskis 18. 
novembrī saņems Triju Zvaigžņu ordeni (III šķiru)  par nopelniem 
valsts un Latvijas zinātnes labā. Viņš ir DU profesors (kopš 2003.ga   -
da), rektors (2007.), Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondē tāj -
loceklis (2008.), Latvijas Rektoru padomes priekšsēdis (2010.), bio   lo-
 ģijas doktors (1994),  vairāk nekā 150 zinātnisko publikāciju autors. 

Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumi  piedalījās lielākajā Starp-
tautiskajā  pārtikas produktu izstādē „SIAL 2014” Villepinte iz    stāžu 
centrā – Parīzē, Francijā. „Sabiedrība IMS” (no Mērsraga), AS „Brīvais 
vilnis” (Salacgrīva), SIA „Gamma-A”(Rīga), SIA „Karavela” (Rīga)  un 
SIA „Zilā lagūna” (Daugavpils) piedāvāja vairāk nekā 100  vei  du pro -
dukciju – zivju konservus un zivju kulinārijas izstrādā jumus.

Siguldā šī gada pirmajā pusē salīdzinājumā  ar laika posmu pērn 
naktsmītnēs apkalpoto viesu skaits pieaudzis par 27,8%. Palielinājies 
arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centra apmeklētāju skaits 
(par 22% vairāk), no tiem ārvalstu viesi (69,8%) ir bijuši no Vācijas, 
Lielbritanijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Ir vietas, kuŗām piemīt maģisks 
reālisms.

Ejot cauri 100 gadu vecai, kokos 
apslēptai Pirmā pasaules kaŗa ka -
 ŗavīru kapsētai un atrodot kap -
akmeņos latviešu vārdus, sāk mī -
  ties fantazija ar patiesību.

Strēlnieki:
LAIM JAUNSEN; MARTIN 

PITRIN; MARTIN KAULIN; 
ANTON PALEJGA; E. KASTIN.

Tā fonētiski rakstīti iespējamie 
latviešu vārdi cementa lējuma kap-
 akmeņos. Laimonis Jaunzems, 
Mārtiņš Putriņš, Mārtiņš Kau-
liņš, Antons Paleja un E. Krastiņš 
būs dienējuši vai nu cara armijā, 
vai strēlniekos. Nezināmā frontē, 
iespējams, Latvijā, krituši vācu gūs-
 tā. Pārvesti uz Vāciju, Minsteri, 
ievietoti Spitālnama, hospitāļa 
(Haus Spital), gūstekņu nometnē, 
miruši 1918. gadā. Aprakti lau - 
k  os, kādus 3 km uz rietumiem no 
pilsētas.

Jau dažas nedēļas pēc cīņu sā   -
kuma, 1914. gadā, Vācijā sāka ie   -
rasties speciālvilcieni ar nekad 
ne    pieredzētu gūstekņu skaitu. 
Minsterē īsti nezināja, kur šo 
dzīvo kaŗa trofeju novietot.

„Mēs esam purva vidū,” atce -
ras kāds franču gūsteknis. „Ko   -
pu mā esam 1000 krievu, angļu 
un franču ar neizsakāmi riebīgu 
pārtiku.”

Kaŗa gaitā Minsterē izvieto      
90 000 vīrus, uz katru iedzīvo tā - 
ju no sirmgalvjiem līdz bērniem 
viens gūsteknis. No prūšu mili  tā-
rās pārvaldes plānotajām ba   ra  - 
k  ām, saimniecības ēkām un pirt īm 

Aizmirstā kapsēta
Pirmā pasaules kaŗa gūstekņi

sākumā ne vēsts. Bet kopā sa   -
spies  tie  kaŗagūstekņi minsterie  -
šiem top par simbolu vācu trium-
 fam frontē. Gūstekņi noder par 
lētu darbaspēku lauksaimniecī-
bā, uzņēmumos un par sensācio-
nālu atrakciju pilsētas iedzīvo tā -
jiem. Tūlīt, kā raksta pilsētas       
ar    chīvārs Eduards Šulte, gūstekņi 
radījuši  minsteriešos „drudžainu 
interesi”. Arī viņš pats ierodas ar 
fotokameru nometnē un foto-
grafē indiešu sikhus, „sibiriešus” 
un nēģeŗus no kolonijām.

Pilsētnieki, dodamies nedēļas 
nogalēs ar bērniem un ratiņiem 
zaļumos, aplūko arī gūstekņus 
aiz dzeloņdrātīm – viņu acīs it 
bie   ži nekoptos frančus un augst-
prātīgos angļus. Iedzīvotāji ziņ -
kārībā iet tik tālu, ka sagūstītie 

kaŗavīri  maz aizsegtās tualetes 
bedres „pērkonbaļķus” (Donner -
balken) lieto tikai vakaros. „Šie 
labie vācieši nespēja atteikties no 
bezmaksas izrādes,” sacījis kāds 
franču gūsteknis. „Viņi, vērojot 
nometni ar tālskatiem, nepazina 
kaunu.”

Augstākā virspavēlniecība, ne    -
zinādama citu padomu, nosaka 
ap nometni 600-700 metru aiz -
liegto zonu. Un iesaka minsterie-
 šiem pret gūstekņiem izturēties 
ar „cieņas pilnu vienaldzību”. To  -
mēr pilsoņi nevēlas atteikties no 
ieslodzītajiem un aizraujas ar īstu 
„gūstekņu kultu”, kā arī ar „no   -
žēlojamu vāciskuma” noliegšanu.

Kad Sarkanā Krusta dāmas, 
kuŗu pienākumos bija caur brau-
cošām vācu vienībām sniegt  at  -

spirdzinājumus,  joka pēc izgriež 
beļģu gūstekņiem uniformu po   -
gas, tās saskaŗas ar dažu labu go -
dīgu pilsoņu saltu naidu. „Šo ele-
 mentu vārdi ir jāuzzina, tie jāno-
kaunina, jāizlamā, jāsit ar pāta -
gām.” Tā siekalodamās uztraucas 
kāda it kā „daudzu Minsteres 
pilsoņu” parakstīta skrejlapa.

1917. gadā Vācijā sākas bads, 
t.s. runkuļu ziema (Steckrüben 
Winter). Ķeizara Vilhelma II ne  -
pareizās saimieciskās polītikas 
sekas - mirst 700 000 valsts ie  dzī-
votāju.

Mans vecaistēvs, kas ievainots 
kritis austriešu gūstā, stāstījis, ka 
runkuļi bijuši tārpu pilni. Viņš 
tos ēdis, tārpus noskurinādams, 
aizvērtām acīm. Kaŗagūstekņi 
mirst no nabadzīgās pārtikas 
mirst ar tīfu, ievainojumiem un 
infekcijām.

Pēc kaŗa nometnes likvidē. Līdz 

1919. gada beigām vairākums 
transportspējīgo kaŗagūstekņu  
ar kuģiem un vilcieniem atgrie-
žas mājās. Paņemdami līdz grau-
jošā gūsta dvēseliskās sekas.

Kapsētu Spitālnama tuvumā ar 
pieminekli un čuguna vārtiem 
veidojis kāds franču architekts. 
Tur tie ik pa pāŗiem guļ. Vairā-
kumā krievi - Igori, Ivani, Niko -
laji - zem pareizticīgo krustiem. 
Latvieši zem kristīgo (luterticī -  
go – red.) krustiem. Ir arī pa 
Dāvida zvaigznei. Angļi, franči 
savus mirušos pārveduši uz 
dzim teni. Tur - Vācijā palikušas 
tukšas vietas.

Gūstekņu nometne, kuŗā ap  -
glabātie kaŗavīri pavadījuši sa - 
vas pēdējās dienas, izzudusi bez 
pēdām.

Ciemiņ, ja esi nonācis līdz kap-
sētai, izslēdz savu mobilo un pa -
liec kluss.

Minsteres kapi // Foto: Pēteris Purmalis

PĒTERIS PURMALIS

Līmeniski. 1. Bērzu dzimtas 
koks. 6. Augstākas instances 
oficiāls rīkojums padotajiem. 7. 
Dzimtene. 10. Iejūga piederums. 
11. Gaismas trūkums. 13. Mecha-
nikas nozare. 16. Pēkšņas nepār-
varamas bailes, kas rada apjuku-
mu. 17. Rasas klāts. 18. Ārst nie-
ciska un profilaktiska medicī-
niskā palīdzība mājās. 19. Astoņ-
rindu pants dzejā. 21. Kādas 
valsts diplomātiskais pārstāvis 

citā valstī. 25. Antīkie literātūras 
un mākslas darbi. 26. Debess 
ķermenis. 28. Vākt (kopā) pa 
vienam. 29. Kāda cēloņa radītu 
seku rezultāts. 30. Par maksu ie -
gūt tiesības rēgulāri ko saņemt 
vai lietot. 31. Kļūt melnākam. 

Stateniski. 1. Vīrieša vārds 
(dec.). 2. Cilvēks, kas pārzina va -
 lodas mākslinieciskās izteiks  -
mes līdzekļus. 3. Filozofiska mā  -
cība par skaisto, par mākslu un 

māksliniecisko daiļradi. 4. Ejot 
attālināties, doties projām. 6. 
Zirga apkalumi. 8. Griežamo 
darbarīku asā daļa. 9. Dzimte -
nes, savas tautas mīlestība, uz  -
ticība tām. 10. Aicinājums sanākt 
kopā. 12. Aizvērt. 14. Papīra 

sloksnes daļas. 15. Mācēt, 
zināt (kā kas darāms.) 20. 
Ārējā virsma. 22. Pārklāt 
iekšsienas ar apdares ma  -
teriālu. 23. Ķildoties, strī-
dēties. 24. Slimība, ko iz  -
raisa ilgstošs C vitamīna 
trūkums organismā. 27. 
Mūž zaļi acāliju dzimtas 
dienvidu tīteņaugi. 28. 
Šaura auduma vai cita 
mīksta materiāla sloksnes. 
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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@livonija.lv

S A R Ī K O J U M I

(Turpināts 18. lpp.)

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

59 g.v. rīdzeniece
meklē darbu

pensionāru aprūpēšanai ASV.
Ir vīza, šofera tiesības un 

pieredze.
Tālr.: +371 288 61 325

Ja jums patika Ilzes Bērziņas „A True Love Story” un jums patīk mistērijas, 
tad jums noteikti patiks viņas jaunākā grāmata! Locītavu sāpju nomocīta 
un nepakļaujoties ortopēdista uzstājībai, ka viņai nepieciešama operācija, 
rakstniece pievēršas lēnam un gaŗam ārstēšanās procesam, ieskaitot 
pārtikas bagātinātājus, ko pat nav iespējams izrunāt, nepatīkami 
garšojošas zāļu tējas un rēgulārus vingrinājumus baseinā. Tā visa laikā 
viņa pēkšņi atrodas samudžinātā situācijā, kuŗā iesaistīts valzivju bars, 
divi nodevīgi krievi, autovadītājs, kas notriec gājēju un aizbēg, un 
nelaimīga sieviete, kas beigās kļūst par draudzeni. Draudi ir izteikti, bet 
vai dzirdēsim arī šāvienus? Tas viss atkarīgs no Ilzes izmeklēšanas spējām 
un viņas vīra Georga spējas ātri domāt un reaģēt. Vai tas ir īsts notikums, 
vai autores radošās fantāzijas auglis? Tas jāizlemj jums pašiem!

Mistērija vai dzīves īstenība?
Ilze Bērziņa izdevusi jaunu romānu

„The Girl with the Silver Shoes”

Cena $ 20 ASV, $ 25 Kanadā, $ 30 Eiropā un Austrālijā, ieskaitot sūtīšanu
(var sūtīt arī čekus Kanadas dolaros).

Grāmatu var pasūtināt: www.amazon.com,
tieši no autores: www.ilzeberzins.com,

vai rakstiet: 21 Roosevelt Avenue, Waterville ME 04901, USA.

Pērku māju, dzīvokli vaizemi. 
E-pasts: 20151111@inbox.lv, 
tālr.: 20151111

PĒRK

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

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

koŗa koncerts. Profesionālais 
koris 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”, li -
terārs 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 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.

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

16. novembrī 11:00 Latvija 
Valsts proklamēšanas 96 gadu at -
cerei veltīts dievkalpojums, 13:00 
Svētku akts ar Ojāra Celles uz -
runu un Bostonas latviešu skolas 
priekšnesumu. Rīko ALTS un Lat-
 vijas Valsts svētku komiteja Bos  to-
 nā. Ieeja $10, bērniem bez maksas.

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. 
Koncertā dziedās Linda Maruta 
un Čikāgas latviešu koŗi. Sekos 
saviesīga pievakare –jāpiesakās, 
zvanot Rutai Priedkalnei-Zir-
nei, 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-
nājums.
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(Turpināts no 17. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

LABA DĀVANA  DRAUGIEM UN RADIEM ASV un LATVIJĀ!

Losandželosas vīru koŗa turneja Latvijā,
kur varat redzēt un dzirdēt vīrus

14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa, Lestenes Brāļu kapos 
un AVE SOL koncertzālē.

DVD cena US $20 (sūtīšana ieskaitīta gan ASV, gan Latvijā)
čekus rakstīt uz “LA Latvian Mens Choir”

Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505

Pasūtīšanai zvanīt
ASV: 818-585-5748 vai 310-347-1385

Latvijā: Ilzei Kalniņai: 29-786-519
e-pasts: uzdziedasim@yahoo.com

Varat uzdāvināt draugiem Latvijā (PAL formātā), 
iepriekš samaksājot ar US čeku.

“Uzdziedāsim, brāļi!” DVD

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

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

6. decembrī 10:00 –15:00 gads-
kārtējais Ziemsvētku tirdziņš.

7. decembrī pēc dievk. 10:45 
-14:00 Ziemsvētku tirdziņa tur-
pinājums. Abās dienās siltas lat-
viskas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrī-

bā (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 sarīko-
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 organi-
zācijas. Ieeja $25 (tiem, kuŗi iera-
dīsies tautastērpā – $15); labvēļu 
ziedojums – vismaz $50, bērniem 
un studentiem ieeja brīva. Fila del-
fijas Latviešu organizāciju padome 
lūdz arī apmeklēt kopīgo Valsts-
svētku dievk. otrdien, 18. novem-
brī 19:00 Sv. Jāņa dr.dievnamā.

22. novembrī 19:00 Latviešu 
tautasdeju vakars visām paau-

dzēm. Visi mīļi aicināti uz Dzirk-
steles deju vakaru! Sarīkojums 
sāksies 7pm ar vakariņām. 8pm 
būs tautasdeju priekšnesumi, ko 
sniegs Filadelfijas Dzirkstele un 
Klīvlandes Pastalnieki. Program-
mā tautasdejas no šīs vasaras 
Hamiltonas Dziesmu un deju 
svētkiem, kā arī citas iemīļotas 
tautasdejas. Pēc priekšnesumiem 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
aicina uz saviesīgu vakaru – kafi-
jas galds un atspirdzinājumi. De -
jošana līdz agram rītam! Ieejas 
ziedojums, sākot ar $15.

6. decembrī 12:00-17:00 Ziem-
svētku tirdziņš, sekos saviesīgs 
vakars. Ir jau laiks domāt par pī -
rāgiem un piparkūkām! Ziem- 
svētku tirdziņā piedalīsies BAL-
TIC SHOP, kā arī daudzi citi mūsu 
pazīstamie izcilie mākslinieki un 
rokdarbnieki. Būs mūzika, priekš-
nesumi un bērnu stūrītis. Nobau-
diet latviskas pusdienas un pie-
stājiet krogā nogaršot baltiešu 
alu. Izmēģiniet laimi lielajā lote-
rijā! Izloze notiks 16:00. Nepa-
laidiet gaŗām šo vienreizējo un 
jauko dienu! Ieejas maksa $1.

GREENVILLE (SC)
(113 W Mountainview Ave, 

Greenville SC 29609)
18. novembrī 18:30 Latvijas 

Republikas 96. dzimšanas dienas 
svinības. Visi tautieši laipni lūgti 
pie Roberta Kukaiņa, tālr.: 864-
434-1656, e-pasts: Roberts@
kukainis.com

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Apvienotās drau-

dzes zālē (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107)

9. novembrī pēc dievk. Klīv-
landes DV apvien. Vanagi un va -
nadzes rīko Varoņu piemiņas aktu, 
kopā ar 63 gadu darbības atceri. 
Svētku uzrunu teiks vēsturnieks 
un tikko ievēlētais DV ASV 
zemes valdes priekšnieks Andris 
Kursietis. Koncertu sniegs India-
napoles DV sieviešu ansamblis 

IDVASA diriģentes Aijas Brug-
manes vadībā. Mielasts, apbalvo-
jumi. Sarīkojumu kuplinās krāsu 
foto skate. Ieeja $20, studentiem 
$10, skolniekiem par brīvu. Atli-
kums aprūpes darbam. Jūs visus 
ielūdz Klīvlandes DV apvien.
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!

22. novembrī 16:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atcere. Svētku 
runu teiks laikraksta LAIKS re -
daktore Ligita Kovtuna. Kon-
certs – pianists Reinis Zariņš.

ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu namā (115 

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

dienai veltīta mūzikas un dze-
jas pēcpusdiena – „Latvija ru -
dens gaismā”. Uzstāsies flautiste 
Agita Arista (Bostona), pianiste 
Kristīne Griffin (Florida) un dzej-
niece Dace Micāne-Zālīte (Bos-
tona). Programmā latviešu dzeja 
un mūzika. Aicina Daugavas Va -
nagi Ņujorkā. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $20 (uzkodas un dzērie-
ni būs pieejami 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. Koncer-
tēs: Aija Rēķe – vijole, Svens Skrī-
veris –vijole un Sintija Stūre – 
klavieres. Programmā latviešu un 
cittautu komponistu kamermū-
zika. Ieeja $25 (ja pasūta biļetes 
pirms 10.nov.); $30 pie durvīm; 
$75 labvēļu biļetes. Biļetes var 
pasūtināt pie Imanta Kalniņa (42 
Hac  kensack St, Woodridge NJ 
07075). Čeki rakstāmi uz Council of 
American –Latvian Organizations 
of New York, Inc. Lūdzu, atsūtiet 
čeku ar sev adresētu aploksni!

Ņujorkas Latviešu koris ielūdz 
uz ADVENTA KONCERTU, svēt-
dien, 2014. gada 14. decembrī, 
plkst. 10:00 no rīta, Jonkeru diev-
namā, 254 Valentine Lane, Yonkers, 
NY. Programmā: Ilonas Rupaines 
„Kantātes” pirmatskaņojums, In  g  -
māra Zemzaŗa IMANUEL, TU 
AUGSTAIS DIEVS, Valža 
Zilveŗa ZVAIGŽŅU GAISMĀ, 
Kārļa Lāča ZIEMASSVĒTKU 
KANTĀTE. Piedalās Ņujorkas 
latviešu koris, Bronksas kameror-
ķestris, solisti, diriģenti – Andrejs 
Jansons un Laura Padega. Za -
mura. Visi laipni aicināti uz kon-
certu un uz Adventa azaidu! Ieeja 
$25.– un bērniem līdz 13. g. v. 
ieeja brīva. Svētku tirdziņā varē-
siet iegādāties skaistas dāvanas – 
ŅLK tvartus, Ziemeļnovada dā  mu 
komitejas grāmatgalda veltes. 
Būs izvēle no citiem tirgotājiem. 
Maize, pīrāgi, našķi! www.nylat-
vianconcertchoir.org, aijap@
yahoo.com Tel: 516319-9491

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

8. novembrī 10:00 – 17:00 un 

9. novembrī 12:00-16:00 Ziem-
svētku tirdziņš.

16. novembrī 12:00 pēc dievk. 
notiks Latvijas Valsts dibināša-
nas atceres sarīkojums latviešu 
centrā. Svētku runu teiks Dr. 
Jānis Sīpols, dziedās Siguldas 
balsis, būs siltas pusdienas. Ieeja 
$15, skolas bērniem brīva.

No 26. līdz 30. novembrim 
ALJAs 62. Kongress Sietlā. Info: 
www.SeattleKongress.2014.org 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

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

8. novembrī 17:00 šīs sezonas 
atklāšanas sarīkojums – Mārtiņu 
vakars ar pašmāju mākslinieku 
sagatavotu, šiem svētkiem piemē-
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 slave-
nības uz vienas LNO skatuves! 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums $3. Visi laipni aicināti!

18. novembrī 18:00 biedrības 
namā Latvijas Valsts dibināšanas 
96. gadadienai veltīts svinīgs 
vakars ar laikraksta Laiks galve-
nās redaktores Ligitas Kovtunas 
svētku uzrunu, svinīgu mūzikālo 
programmu. Uz Latvijas veselību 
varēs pacelt pa glāzei vīna un 
baudīt svinību kliņģeri. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $5.

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. 9. novembrī 
11:00 dievk. 16. novembrī 11:00 
svinīgs Valstssvētku 96 dievk. 
13:00 Latvijas Valstssvētku atzī m-
ē  šana. 23. novembrī 11:00 Mi  ru-
šo piemiņas dienas dievk. 14:00 
svecīšu svētbrīdis Getzemanes 
kapsētā. 30. novembrī 11:00 
Ad venta 1.svētd. dievk. Māc. 
Kaspars Bērziņš.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857. 
14. decembrī pēc dievk. Ziem-
svētku eglītes sarīkojums. Ziem-
svētku vecītis. 24. decembrī 18:00 
gadskārtējais Ziemsvētku vakara 
svecīšu dievk.

• 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 Thom-
 psen. Info: www.detdrau dze.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. 
notiek 14:00. 16. novembrī dievk., 
māc. Biruta Puike-Wilson. 28. 
decembrī Ziemsvētku dievk., 
māc. Ivars Pelds. Pēc dievk. vien-
mēr kafijas galds ar groziņiem.

• Dienvidkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 16.novembrī 
11:00 dievk., māc. Aivars Ozoliņš. 
30. novembrī 11:00 1. Adventa 
dievk. ar dievg., prāv. Kārlis Žols.

• Džamaikpleinas Trīsvienī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Cong-
regational 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. 
notiek 11:00.   9. novembrī dievk. 
ar Sv.vakarēdienu. 16. novembrī 
11:00 dievk. 18. novembrī 19:00 
Ekumēniskais Valsts svētku dievk. 
23. novembrī 11:00 Mirušo pie-
miņas dienas dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 30. novembrī 11:00 1. 
Adventa dievk. angļu valodā ar 
Sv. vakarēdienu. 7. decembrī 11:00 
2. Adventa dievk. 14. decembrī 
3. Adventa dievk., skolas eglīte. 
Māc. Ieva Dzelzgalve.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 9. novembrī 
10:00 dievk., māc. R.Franklins. 
pēc dievk. kafija. 16. novembrī 
10:00 Valsts svētku dievk., māc. 
G. Puidza. Pēc dievk. Valsts 
svētku sarīkojums Latviešu sa -
bied riskā centra telpās.

• 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 Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 15. novembrī 11:00 ko -
pējs Valsts svētku dievk. ar Vili -
mantikas draudzi; sekos sarīko-
jums, kur svētku uzrunu sniegs 
Vaira Paegle. 22. novembrī 9:00-
14:00 Ziemsvētku tirdziņš; būs 
piparkūkas, tortes u.c. Piedalīsies 
arī Baltic shop. 20. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk., sekos drau-
dzes eglīte. Māc. Daina Salnītis, 
dr.pr. A.Vilinskis, tālr.: 413-568-
9062.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070.
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Mūžībā aizgājis

ARTŪRS CĪRULIS
Dzimis 1920. gadā Palsmanē, Latvijā,

miris 2014. gada 26. septembrī Three Rivers, MI

ANNA ANITA MAZZARIŅŠ,
dzimusi JUŠKO

Dzimusi 1916. gada 21. janvārī Gārsenē, Latvijā,
mirusi 2014. gada 30. oktobrī Macedonia, Ohio

Mūžības ceļos aizgājis mūsu Kopas ilggadīgais seniors,
Fraternita Metropolitana filistrs

AIVARS I. KALNIŅŠ, M.D.
Dzimis 1934. gada 20. martā Bebrenē, Latvijā,

miris 2014. gada 21. oktobrī Ketteringā, Ohio, ASV

Sērās un mīlestībā viņu piemin:
SIEVA DZIDRA

MEITA INGRĪDA AR VĪRU JURI UN MAZDĒLU ĒRIKU
MEITA ASTRĪDA AR VĪRU UĢI, MAZDĒLIEM KRISTAPU UN

ANDRI AR SIEVU MICHELLE UN MAZMEITU LAURU

Mīlestībā un pateicībā
MEITA LAIMDOTA AR MAZDĒLIEM MĀRTIŅU UN MIĶELI

DĒLS HARALDS

Viņu mīļā un sirsnīgā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJU KOPA DEITONĀ (OH)

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Mīļi vārdi, labas domas,
Tie palika virszemē.

Mana mīļā māmuliņa
Mani mīļi audzināja;
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.

Sit tibi terra levis

D I E V K A L P O J U M I

Mūzībā aizgājusi

MIRDZA PASTORS,
dzimusi ANUZIS

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

Mīlestībā viņu piemin:
MEITA SKAIDRĪTE UN BILLS

UN DĒLS PĒTERIS
BRĀLĒNI KĀRLIS UN ALFRĒDS

AR ĢIMENĒM
RADI LATVIJĀ

Lūgšanu kā baltu ziedu
Sūtām līdzi mūžībā.

Prāv. L. Zušēvica, tālr.: 414-
421-3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 
414-536-0358. Info: www.mil-
waukeedraudze.org 

• Mineapoles –St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). 9. no -
vembrī 10:00 dievk.; sadraudzība. 
G. Jātnieka stāstīs par Lāčplēša 
kaŗa ordeni. Iesvētes mācība. 13. 
novembrī 19:00 vakara Bībeles 
stunda māc. Daga dzīvoklī. 16. 
novembrī 10:00 dievk. Valsts 
svētku ietvaros; sadraudzība; DV 
ārkārtas sapulce. 20. novembrī 
11:00 Bībeles stunda. 23. novem-
brī 10:00 Mirušo piemiņas die-
nas dievk. ar Sv. vakarēdienu; 
sa  draudzība un iesvētes mācība. 
29. novembrī 6:30 (no rīta) drau-
dzes izbraukums uz Demoinu, 
Aijovā. 30. novembrī 11:00 1. Ad -
venta dievk.; sadraudzība. 6. de -
cembrī 11:00-15:00 Ziemsvētku 
tirdziņš.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org. 6. novembrī 13:00 latv.centrā 
pensionāru saiets. 23. novembrī 
15:00 latv.centrā Mūžības svētd. 
dievk.

• 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).

9. novembrī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. 16. novembrī 13:00 Prie-
dainē Latvijas Valsts svētku sarī-
kojums; Elmāra Freiberga pie-
miņa. 23. novembrī 13:30 Īst-
bran svikā Mirušo piemiņas die-
nas dievk. ar dievg. 30. novembrī 
dievk. nenotiek.

• 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. (4 Riga Ln, Melville 
NY)

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

8. novembrī 14:00 Manhatenā 
dievk., māc. Saliņš. 9. novembrī 
10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar 
dievg., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. 15. no -
vembrī 14:00 Jonkeru bazn. Valsts 
svētku akts. 16. novembrī 10:30 
Salas bazn. Valsts svētku dievk., 
māc. Saliņš. 18. novembrī 13:00 
Īstoranžā Valsts svētku dievk., 
diak. Kaņeps. 23. novembrī 10:00 
Jonkeru bazn. Mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg., māc. Saivars. 
10:30 Salas bazn. Mirušo piemi-
ņas dievk. ar dievg., māc. Saliņš. 
30. novembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 

bazn. dievk., māc. Saliņš.
• 7. decembrī 10:30 Salas bazn. 

dievk. Ziemsvētku tirdziņš, kuŗā 
varēs iegādāties Salas dāmu ko -
mitejas gatavotos gardumus – 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, Jāņu 
sieru, galertu. Būs arī pelēkie 
zirņi, Laimas šokolādes, grāmatu 
un daiļamatniecības galds. Sekos 
izloze un pusdienas. Visi mīļi 
lūgti un gaidīti!

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus-
ta dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY). 
15. novembrī 14:00 Valsts svētku 
dievk., sekos koncerts un azaids. 
23. novembrī 14:00 Mirušo pie -
miņas dienas dievk. ar dievg. 
Visos dievk. piedalās prāv. Oļ -
ģerts Sniedze un diakone Linda 
Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 21. decembrī 13:00 
Ziemsvētku dievk. ar dievg., ka -
fijas galds. 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Visi 
dievk. notiek sestdienās 12:00. 22. 
novembrī Latvijas Valsts dibinā-
šanas atceres dievk. Svētku pro-
gramma sarīkojumu telpās, pus-
dienas. 20. decembrī Ziemsvētku 
dievk., kafijas galds.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org.  9.novem-
brī Lāčplēšu dienas dievk.. 16. no -
vembrī Valsts svētku dievk.. 23. 
novembrī Mirušo piemiņas die -
nas dievk. ar dievg.. 30. no  vem-
brī 1.adventa svētd. dievk. ar dievg..

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

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: sākot ar oktobri, 
dievk. notiek Mūsu Pestītāja 
(Our Sav ior) bazn. (301 – 58th 
Street S, St. Petersburg, FL 33707), 
Bībeles stundas notiek biedrības 
namā 11:00. 9. novembrī Bībeles 
stunda. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001.

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

613-471-1180, e-pasts: valda43@
yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 
dievk., vasaras mēnešos dievk. 
10:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. Prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net. 
Info: www.dcdraudze.org

• Vilmingtonas latv.ev.lut.dr.: 
Good Shepherd Church (1530 
Foulk Rd.- Rt.261) 7. decembrī 
15:00 dievk., sekos kafijas galds.

• 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, Oak land).

Burlingema, Labā Gana baz-

nīca (301 Burlingame Ave).
Saratoga (12635 Indio Ct, Sara-

toga, CA 95070).
Sakramento Lutheran Church 

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

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

Dāmu volejbolā par tiesībām 
spēlēt finālā (2 no 3 setiem, līdz 
25 punktiem) vispirms cīnījās 
Minesotas “Starts” un Ziemeļ ame-
rikas „Sacepums”. Minesota bija 
uzvarējusi abas spēles pret „Sace-
pumu” sestdien.  Minesota uzva-
rēja pirmo setu, Ziemeļamerika 
otro, un tad „Sacepums” turpināja 
veiksmīgi un uzvarēja izšķirīgo 
spēli. Pēc pārtraukuma notika fi -
nāl spēle starp Kalamazū LSK un 
„Sacepumu”. Kalamazū komanda 
ir spēlējusi kopā vairākus gadus 
un savstarpējā saspēle parādījās 
galarezultātā: Kalamazū uzvarēja  
ar 2:0. Kalamazū LSK spēlēja 
Daren Daiga, Inta Grīnvalde, La -
 risa Grīnvalde, Andra Krautmane, 
Kristīne Krautmane, Lia Kraut-
mane un Lija Krieva; Ziemeļame-
rikas „Sacepums”:  Emilia Antona, 
Marisa Ejupa, Ārija Inveisa, Larisa 
Ješinska, Larisa Kīna, Astrīda 
Kreile un Amanda Lorberga.  

Kungu volejbolā gāja drusku 
interesantāk. Rūdītā Klīvlandes 
komanda uzvarēja pret gados jau-
nāko Vašingtonu, bet tad pus fi-

(Nobeigums. Sākumu skat. Nr. 41)

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

Dāmu volejbolā 1. vietā Kalamazū LSK. No kr.: Lia Krautmane, 
Kristīne Krautmane, Daren Daiga, Lija Krievs, Andra Krautmane, 
Larisa Grīnvalde un Inta Grīnvalde

Kungu volejbolā 1. vietā Toronto komanda 1. rindā no kr.: Markus 
Trence, Aleks Inveiss, Māris Jansons, 2. rindā: Aldis Strīpnieks, 
Pauls Siksna, Kārlis Siksna, Pēteris Dionisio, un Jon Houston

nālos zaudēja pret stipro Toronto 
vienību. Pat ņemot vērā, ka vai-
rāki Kalamazū volejbolisti spēlēja 
basketbolu agrāk no rīta, Kala-
mazū uzvarēja  Čikāgu pusfinālā 
– 2:0. Fināls bija noskaidrots: 
Toronto pret Kalamazū. Bet bija 
vēl jānoskaidro trešā vieta. Či  kā-
gai, iepriekšējā gada meistarsa-
cīkšu uzvarētājiem, bija jāspēlē 

pret gados vecākiem Klīvlandes 
spēlētājiem. Spēle bija spraiga, 
bet vecuma pieredze palīdzēja, 
un Klīvlande ieguva trešo vietu.  

Finālā sacentās Toronto un 
Kalamazū.  Sestdien Toronto bija 
uzvarējusi visas spēles, un sā  ku-
mā izskatījās, ka tā turpināsies, jo 
Toronto viegli uzvarēja pirmo 
setu. Bet Kalamazū sasparojās 
un viegli uzvarēja otro.  Izskatījās, 
ka Kalamazū tāpat turpinās, kad 
tā izvirzījās vadībā ar 14:10.  To -
mēr uzvarēja Toronto – 16:14. 
Toronto spēlēja Pēteris Dionisio, 
Jon Houston, Aleks Inveiss, Māris 
Jansons, Kārlis Siksna, Pauls Sik-
sna, Aldis Strīpnieks, Markus 
Trence; Kalamazū: Mike Daiga, 
Kārlis Dumpis, Matīss Grants, 
Kaldis Grants, Ēriks Krautmanis, 
Ēriks Krievs, Krišs Petrovskis.

Sportistu vakariņas, apbal vo-
šana un balle notika Gaŗezera 
Graša paviljonā, kur pulcējās vai-
 rāk nekā 200 dalībnieku un sporta 
atbalstītāji.  Atzinību par “izcilu 
darbību uz un ārpus laukuma” 
saņēma: basketbolā (Imanta Štāla 

balva) – Ēriks Duņēns, Minesotas 
„Starts”; sieviešu volejbolā (ALAs 
balva) – Larisa Ješinskis, Čikāga; 
vīriešu volejbolā  (DV balva) – 
Ēriks Krievs, Kalamazū LSK. 
Labākā sportista balvu saņēma: 

basketbolā (LKA balva) – Ed. 
Alculumbre, Ņujorkas „Rakte”; 
sieviešu volejbolā (Minesotas 
“Starts” balva) – Kristīne Kraut-
mane, Kalamazū LSK; vīriešu 
volejbolā (Valža Treimaņa balva) – 

Markus Trence, Toronto; un ho -
kejā (ALA sporta nozares balva) – 
Austin Staltmanis, ASV.  Labākie 
gremdētāji šogad bija māsa un 
brālis, sievietēm (Dr. I. Norgello 
balva) – Marisa Ejupa, Ziemeļ-
ame rikas „Sacepums”; vīriešiem 
(Ulža Holandera balva) – Pauls 
Ejups, Kalamazū LSK. Sportis-
kākā vienība vīriešu volejbolā  
(Leo Veisa balva) – Klīvlandes lat-
  viešu atlētikas klubs un basketbolā 
(Mārtiņa Stulpiņa balva) – Čika-
gas vienība. Nobeigumā, skatītāju 
priekšā tika aicinātas arī meistar-
vienības, lai saņemtu Latvijas 
kau sus. Pēc apbalvošanas, sākās 
dejas mūzika, ko atskaņoja DJ 
Ai-Va no Latvijas.  Mūziku varēja 
dzirdēt Gaŗezera apkārtnē līdz 
agram rītam.

Rīcības komitejai palīdzēja vai-
rāki darbinieki, bez kuŗiem meis-
tarsacīkstes nebūtu izdevušās. 
Meistarsacīkšu logo un kreklus 
darināja Jānis Kļaviņš. Laila 
Ejupa rūpējās par kafijas galdu 
un viņai palīdzēja ALJAs valde 
un biedri. Apbalvošanas ballē 
par ēdienu rūpējās Mārīte Grīn-
berga un Ligita Matisone, ar 
palīdzēm, un Laura Konters no 
Mineapoles palīdzēja ar balles 
biļetēm. 

TOMS TRAUTMANIS

Golfa spēles Sietlā

Uzvarētāji. No kr.: Andris Rogainis, Andris Virsnieks, Pēteris 
Barrets, Gunārs Meneks

Visskaistākā komanda. No kr.: Marisa (Way)-Rogaine, Aina, 
Lorberga, Māra Līdace (Breezy) Freimane

Jaukā vasaras sestdienā, 6. sep-
tembrī, Sietlas Latviešu golfa ap -
vienība (SLGA) rīkoja savu 13. 
gadskārtējo golfa turnīru Jackson 
Park golfa laukumā. Tāpat kā 
pagājušā gadā, šogad piedalījās 
72 spēlētāji. Līdz ar vietējiem 
spēlētājiem dalībnieki bija ceļo-
juši arī no Oregonas, Kalifornijas, 
Mičiganas un Ilinoijas pavalsts. 
Katrs cerēja, ka viņa vārds tiks 
ierakstīts čempionu trofejā.

Pēc sacensībām dalībnieki de  vās 
uz netālo Latviešu centru, kur 
viņus sagaidīja garšīgas uzkodas 
un atspirdzinājoši dzērieni, kam 
sekoja steika vakariņas.  Apmek-
lētāji daudz smējās, skatoties dia-
pozitīvus no šīs dienas sacensī-
bām. 

Pēc vakariņām bija loterija, 
dzie dāšana un balvu pasnieg-
šana. 

Pirmo vietu ar 63 sitieniem 
ieguva: Andris Rogainis, Andris 
Virsnieks, Gunārs Meneks un 
Pēteris Barrets; otro vietu ar 66 
sitieniem: Dzintra Dowed, Jay 
Dowed, Allen Wetter un Arthur 
Wakeford.; trešo vietu, ar 67 sitie-
niem: Krišjānis Pružinskis, Jūlijs 
Pružinskis, Dylan Johnson un 
Chris Kenagy. 

Balvu vietā SLGA ziedoja nau-
du latviešu organizācijām, $100 
katrai: tautasdeju grupai ,,Tre-
deksnītis”, Sietlas latviešu skoliņai 
un Amerikas Latviešu jaunatnes 
apvienībai (ALJA). Sietlas Lat-
vie šu jaunatnes apvienība šogad 
rīko ALJAs kongresu Sietlā no 
26. līdz 30. novembrim.

Kā vienmēr SLGA nevarētu šo 
turnīru rīkot bez daudziem pa -

līgiem, kas ziedoja naudu, laiku 
un darbu, lai sacensības veiksmīgi 
izdotos. Liels, liels paldies rīko-

tājiem, palīgiem un dalībnie-
kiem!     

IMANTS LEITIS


