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Norībēja tautu istabiņa
Aizritējuši 16. Rietumkrasta 

Latviešu Dziesmu svētki un 
piepildījušies it visi laba vē -
lējumi un ceļavārdi, ko pub-
licējām mūsu pašu Laikā, kā arī  
tie, kas lasāmi svētku „Vadonī”. 
Svētki bija patiešām labi 
izdevušies. Un kā mēdz jokot, 
arī Visaugstais tais dienās bija 
latvietis – saule rotājās pār 
Silīcija ieleju kā koša tautumeita, 
laikapstākļi un dzīves ritums 
raisīja smaidus un prieku. 

Domāju, ka piekritīsiet – 
Dziesmu svētki sākas ar „Va -
doni”, un tas svētku rīkotājiem 
sanācis nu ļoti labs – informā-
cijā bagāts, labi pārskatāms, 
kvalitātīvā izpildījumā. Paldies 
redaktrisei Tairai Zoldnerei, 
Laika cītīgai autorei, un viņas 
komandai! Padomāts arī par to, 
lai tālumnieki būtu informēti 
par pašu notikuma vietu –  
Sanhosē. Un vēl – norišu vietas 
pašā pilsētas sirdī, viss pa rokai, 
ērti un skaisti. Jūs jautāsiet, vai 
tiešām tik saldi, vai nekas ne -
parūgtināja? Parūgtināja gan – 
pietrūka tautiešu biežņas, kņa-
das un dziesmu līdz rīta gaismai 
viesnīcu vestibilos, kā citkārt 
piedzīvots. Bet tas jau neattiecas 
uz rīkotājiem, bet uz tiem, kas 
neatbrauca. Un vēl pietrūka 
Rakstnieku cēliena...

Bet nu tie, kas esam klāt, 
pulcējamies svētku atklāšanā 
Montgomery teātrī. Zālē ie  pland 
karogi, atskan abu valstu – ASV 
un Latvijas – himnas, kodolīga, 
asprātīga Rīcības komitejas 
priekšsēža Alda Simsona uz -
runa, un svētki sākušies. „Toni 
uzdod” augsto viesu runas, ko 
šeit citēšu. Latvijas Kultūras 
ministre sava apsveikuma no -
slēgumā skanīgā balsī (pie  re-
dzējusi koriste taču!) nodzied 
„Stāvēju, dziedāju...” Ministre, 
kam vārds „kultūra” organiski 
piestāv, nodomāju. 

„Dziesma mūs tur kopā, jo 
neviens jau nespiež mums iet 
un dziedāt. Tāpēc jādzied, 
jāturas kopā!” – šīs Andreja 
Eglīša rakstītās rindas savā 
uzrunā atgādināja PBLA valdes 
priekšsēdis Jānis Kukainis. 
„Mūsu valoda, mūsu kultūra 
tur mūs kopā, neviens jau 
nespiež mūs tās kopt.

Esmu pārliecināts, 
ka latviešu valoda un 

Uzziņai
16. Rietumkrasta Latviešu Dziesmu svētkos 
piedalījās apmēram 1300 apmeklētāju.
Pārdota 5 371 biļete.
Populārākais sarīkojums bija Tautas deju 
koncerts – tajā piedalījās 135 dejotāji, 
apmeklētāju skaits – apm. 1150.

latviešu kultūras sa -
rīkojumi mūs vieno 
un ka tie ir nesalau-
žamais pamats lat-

bija saucēja balss, kas pulcēja 
kopā latviešus no pasaules malu 
malām, stiprinot mūsu pašap-
ziņu un ticību Latvijas brīvībai. 
Dziesmu svētki visos laikos 
vienojuši mūsu tautu ticībā 

gada laikā kļuvusi vēl ciešāka 
un labāka. 

Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības vārdā vēlos sirsnīgi 
sveikt visus latviešus, kas šeit, 
Sanhosē pulcējušies kopā, lai 

sadziedātos un sadancotu 16. 
Rietumkrasta Dziesmu svēt-
kos! Vēlos pateikties visiem  
Rīcības komitejas locekļiem, 
daudzajiem dziedātājiem, dejo-
tājiem, aktieriem! Novēlu jums 
ikvienam šais svētkos smelties 
jaunu spēku un izturību,  kā arī 
no jauna izjust, cik sena, bagāta, 
skaista un saistoša ir mūsu tau-
tas kultūra!

Mēs, latvieši ārzemēs, kad 
mūsu brāļi un māsas Tēvzemē 
to nespēja, 45 gadus strādājām, 
atgādinot pasaulei, ka Latvija 
bija Padomju Savienības oku-
pēta un ka tai, līdz ar citām 
Baltijas valstīm, ir jāatgūst neat-
karība. Kopš 1956. gada šai 
darbībā oficiāli iesaistījās arī 
PBLA. Latvijas valdība un ie -
dzīvotāji ir augsti novērtējuši 
trimdas latviešu lomu, esam 
saņēmuši pateicību par darbu 
Latvijas neatkarības panāk šanā, 
Latvijas integrācijā NATO un 
par tiešo palīdzību tās iedzīvo-
tājiem.

vietības uzturēšanai 
– citādi jau mūsu šeit 
nebūtu. 

Latviešu Dziesmu svētkiem 
visos laikos ir bijis daudz lielāks 
vēsturisks uzdevums par sa -
dzie dāšanos vien. Dziesmu 
svētki pirms vairāk nekā 140 
gadiem – pirmās Atmodas ga -
dos – modināja mūsu tautas 
snaudošo pašapziņu. Gaŗajos 
trimdas gados Dziesmu svētki 

kopdarba spēkam un panāku-
miem, ticībā, ka kopīgi veikts 
darbs nes augļus. Šīs sadarbī bas 
nozīmi redzam un izjūtam savu 
svētku laikā.

Vēlos personīgi pateikties 
kultūras ministrei Dacei Mel-
bārdei un vēstniekiem Andrim 
Razānam un Pēterim Elfertam 
par to, ka mūsu sadarbība ar 
galvenajiem sadarbības part-
neriem Latvijas valdībā – ar 
Ārlietu ministriju, ar Izglītības 
un zinātnes ministriju un 
Kultūras ministriju aizvadītā 

Tautas deju virpulī // FOTO: Pēteris Jansons Pie svētku centrālās viesnīcas Sanhosē uzvijās Latvijas karogs

Svētku atklāšana. Runā Aldis Simsons // FOTO: Ēriks Niedrītis
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
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
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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 $ 149.00
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, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

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

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20152015
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Atklāta vēstule 
latviešu 

baznīcām un
bijušiem bēgļiem

Pašreizējā pasaules bēgļu krize 
mums visiem ir labi zināma. 
Skatoties šo ļaužu attēlos plaš-
saziņas līdzekļos, mēs nedrīk-
stam aizmirst, ka 1944. un 1945. 
gadā tādi bijām arī mēs – ap -
mēram 200 tūkstoši latviešu 
bēgļu. Toreiz, pēc kaŗa, mūs visus 
paglāba Rietumvalstis, ANO, dau -
dzas reliģiskas organizācijas un 
labdarīgi cilvēki, ieskaitot mūsu 
pašu latviešus.

Līdz šim neesmu lasījis par  
Latvijas baznīcu, nedz ārzemju 
latviešu baznīcu oficiālo nostāju 
sakarā ar jautājumiem par pa -
līdzību Vidējo Austrumu bēg-
ļiem, izņemot mācītāja Juŗa Cā -
līša interviju, kur viņš mudināja 
Latvijas baznīcas atbalstīt bēgļus, 
kuŗi eventuāli mēģinās meklēt 
patvērumu Latvijā. (Mūsu laik-
raksta nr. 32 publicēta arī bīs -
kapes Jānas Jērumas Grīnbergas 
vēstule par šo jautājumu. Red). Es 
esmu pārliecināts, ka Latvijas 
draudzes un citi labvēļi sniegs 
vajadzīgo palīdzību pēc savas 
labākās sirdsapziņas. Bet, ņemot 
vērā, mūsu ārzemju latviešu 
vēsturi, manuprāt, mums visām 
ārzemju latviešu draudzēm, 
ALAi un citām latviešu labda-
rīgām orga nizācijām un biju ša-
jiem bēgļiem ir morāls pienākums 
nekad ne  aizmirst mūsu pašu 
skarbo pa  gātni. Es arī pieņemu, 
ka Latvijas valdība labvēlīgi no -
vērtēs ār  zemju latviešu finan ciālo 
un morālo pabalstu.

Vai mēs atcerēsimies un neaiz-
mirsīsim mums sniegto palī-
dzību? Atbilde uz šo jautājumu 
atspoguļos mūsu tautas garīgās 
un cilvēciskās vērtības. Kā mēs 
varam prasīt Eiropas valstīm un 
starptautiskajām organizācijām 
palīdzību Latvijai, ja mēs paši 
atsakāmies solidārizēties ar pā -
rējām Eiropas valstīm sakarā ar 
bēgļu krizi mūsu pašu sabied roto 
mājās?

Šis nav laiks spriedelēšanai un 
„pupu skaitīšanai” – šodienas 
bēgļu krize ir akūta, un cilvēki iet 
bojā katru dienu. Pasaule no -
vērtēs mūsu lēmumus un rīcību 
un, ja mēs nepalīdzēsim atrisināt 
bēgļu krizi šodien, ir liela var-
būtība, ka paši izbaudīsim attie-
cīgās sekas rītdien. Kāda būs 
mūsu alga – kauns un neuzticība 
vai gods un atziņa, ka esam 
palīdzējuši kaŗa upuŗiem un 
pierādījuši, ka mēs tiešām pie-
deram būt Rietumu sabiedroto 
vidū vārda pilnā nozīmē.

Ar cerībām uz labāku nākotni, 
cieņā  

EVARISTS BĒRZIŅŠ,
bijušais bēglis.

Lasītāja
vēstule

Latvijas Saeimā nodibināts 
jauns, līdz šim nebijis amats – 
ģenerālsekretārs. Nemaz neru-
nājot par to, ka jau pats šī amata 
nosaukums pēc analoģijas man 
rada nepatīkamas asociācijas, ir 
taču zināms, ka jebkuŗš jauns 
vadošs postenis pakāpeniski ap -
aug ar vietnieku, palīgu, padom-
nieku, konsultantu, sekretāru un 
citu liekēžu varzu, kuŗiem “vien-
alga, kur strādāt, tikai ne strādāt!” 
Bet varbūt šis postenis un tā 
turpmākā attīstība tieši tā arī 
domāti kā “atpūtas nams izbi ju-
šiem polītiķiem?” Tad jau varbūt 
arī šis ģenerālsekretārs ar laiku 
sakoncentrēs praktiski neapro-
be  žotu varu ar visām no tā 
izrietošām sekām? Vai ne tā?

E. V. UPELNIEKS

Meklēju radus
Mums bija zināms, ka kaŗa 

gados mūsu tēva Pēteŗa Čimura 
brāļa meita Alvīne ar ģimeni ir 
emigrējusi uz Vāciju. Padomju 
gados neko nebija iespējams 
uzzināt, taču arī šis laiks nedeva 
nekādus rezultātus. Nekāda at -

Svētki bija 
vienreizēji!

Dziesmu svētki izskanējuši, 
esmu atgriezusies mājās, bet 
domās vēl arvien kavējos šī noti-
kuma vietā – skaistajā Sanhosē 
pilsētā. 

Paldies svētku rīkotājiem, dzie-
 dātājiem, dejotājiem un visiem 
citiem dalībniekiem. Šie svētki 
mums, skatītājiem un klausī tā-
jiem, paliks nedzēšamā atmiņā. 

Parasti Dziesmu svētkos ska -
tītājus iepriecina un uzjautrina 
mazie dejotāji ar visām viņu 
mazajām kļūdām. Man kā vec-
māmiņai šoreiz it īpaši patika 
skatīt mazos, dūšīgos dejotājus, 
jo dejotāju pulkā bija arī mans 10 
g.v. mazdēls Armands un 4. g.v. 
mazmeita Amanda. Nē, ne četrus 
gadus vecā, bet gan četrarpus – 
kā viņa pati vienmēr uzsver.

Svētki bija vienreizēji! 
AINA KALNS-VĪTIŅŠ,

Plainfield, IL

Pateicība
Vēlamies pateikties Daugavas 

Vanagu ASV Zemes valdei par 
dāsno atbalstu mūsu bērniem 
Tālivaldim Augustam un Marijai 
Līvijai. Pateicoties Daugavas Va -
nagu atbalstam, mūsu dēlam 
Tālivaldim bija skaistā un ne   aiz -
mirstamā iespēja apmeklēt Lat-
viju Amerikas latviešu apvienī-
bas programmas “Sveika, Lat-
vija!” ietvaros un Gaŗezera va  sa-
ras vidusskolu Mičiganas paval-
stī. Pateicoties DV atbalstam, 
mūsu meita Marija Līvija pa -
vadīja veselu mēnesi Gaŗezera 
bērnu nometnē, kur viņai gāja 
tik jauki, ka nemaz negribējās 
braukt mājās. Vēlamies arī pa -
teikties Gaŗezera vidusskolai un 
Amerikas latviešu apvienībai par 
piešķirto financiālo atbalstu un 
par vērtīgo, skaisto vasaru! Pa -
teicībā un cieņā – Tālivaldis 
Viesturs Bērziņš, Rita Laima 
Bērziņa, Tālivaldis Augusts Bēr-
ziņš, Marija Līvija Bērziņa.

RITA LAIMA BĒRZIŅŠ

bilde nepienāca ne no vācu Sar -
kanā Krusta, ne no vācu baznīcu 
dienesta. Pārsteigumu deva in -
terneta vietne periodika.lv, kur 
Latvijas 1982. 04.01. numurā iz -
lasīju: „Mirusi Alvīne Pēče, dzi-
musi Cimure.” Mūsu izpratnē te 
vajadzētu būt rakstīts „Alvīne 
Pēča, dzimusi Čimure”. Vismaz 
tā šo vārdu un uzvārdu lieto 
Latvijā. “Mirusi Vesthovenā, ap -
glabāta Vesthovenas kapos… Mī -
lestībā piemin mazbērni Baiba, 
Andris un Jānis ar ģimenēm un 
mazmazbērni Alexandra, Kris-
tīna, Claudija, Natāša, Jāna un 
znots Jānis, brāļi ar ģimenēm 
Latvijā un brālis ar ģimeni 
Austrālijā”.

Ļoti gribētos uzzināt šobrīd 
mums nezināmo kopīgo vēsturi. 

PAULIS ČIMURS
ar māsām VITU un 

MILLIJU Latvijā.
Vēlams rakstīt uz interneta ad -

resi pkult@inbox.lv vai Kurze mes 
iela 10/33 Tukums LV – 3101 P.
Čimuram.
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No kreisās: Taira Zoldnere, ministre Dace Melbārde, vēstnieks A. Razāns un Ziemeļkalifornijas 
Apskata redaktore Laima Martinskis // FOTO: Ligita Kovtuna

Pie ALAS informācijas stenda Raits un Dace Eglīši, un Jānis 
Kukainis // FOTO: Ligita Kovtuna

Ģirts Puriņš. Strata, 1-81. 20. gs.

LAIKA Mākslas kalendārs 2016
"No Klinklāva galerijas dārgumu pūra"

ceļā pie jums!

2016. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $18,00 ................

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

Pasaules vējiem, kas brīžiem nemaz nav silti un labvēlīgi, 
pakļauts arī mūsu ilgdzīvotājs Laiks – drukātās preses

lasītāju skaits rūk, līdz ar ko sarūk arī izdošanas budžets. 
Vairs nevaram atļauties kalendāru saviem abonentiem 

piesūtīt bez maksas.
Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.

Kalendārus var iegādāties par USD 18,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Norībēja tautu istabiņa
Lai turpinātu uzturēt latvie-

tību ārzemēs un arī turpinātu 
palīdzēt Latvijai, ir nepiecieša-
ma mērķtiecīga un vienota 
sadarbība starp abām tautas 
daļām. (..)

Paldies visiem, kas ir izpra tuši 
mūsu jumta organizāciju no  zī-
mīgo lomu latvietības uztu rē-
šanā ārzemēs un ar savu darbību 
ir sekmējuši mūsu tautas na  -
cionālos centienus! Mums ir 
tikai viena Latvija un, kopā 
strādājot, mums tā ir jāno-
sargā!” 

Svētkos ne tikai bija klāt, bet 
kopā ar ģimeni aktīvi pieda lī jās 
arī LR vēstnieks ASV Andris 
Razāns – abi ar dzīvesbiedri 
Guntu viņi dziedāja kopkorī, 

esam šeit, lai vienkārši satiktu 
cits citu un pavadītu lielisku, 
latvisku nedēļas nogali Kali-
fornijas pavalstī. Pavalstī, kur 
latviešu klātbūtne ir bijusi 
zināma jau kopš Zelta drudža 
laikiem. Šeit mēs neesam sve-
šinieki. (..)

Man ir īpašs gandarījums, ka 
arī Latvijas valsts ir devusi savu 
atbalstu šiem svētkiem – gan 
financiālu atbalstu, gan arī po -
lītisku, par ko apliecinājums ir 
Latvijas Kultūras ministres Da -
ces Melbārdes kundzes klāt-
būtne šajos svētkos. 

Kā Latvijas Republikas Ār -
kārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks ASV vēlos izteikt vis dzi-
ļāko atzinību visiem Dziesmu 
svētku dalībniekiem – koris-
tiem, dejotājiem, koŗu un deju 

svētku Padomei un 
Rīcības komitejai!  
Kamēr būsiet jūs, kas 
dzied un dejo, būs 
Dziesmu svētki, būs 
latviskums un būs 
mūsu valsts Latvija.

Silīcija ieleja ir pasaules in -
formātikas technoloģiju attīs-
tības centrs. Tādēļ nemaz ne -
vietā nebūtu jautājums, kas gan 
kopīgs koŗu dziesmai ar in -
formātiku? Tomēr pastāv tieša 
un acīmredzama saikne, dzies-
ma ir komūnikācijas veids. Tā 
stiprina saites starp cilvēkiem. 
Tā iedvesmo, vai gluži otrādi – 

Koncertu ievada Lauras Rok-
pelnes-Mičules vadītais Lo  san-
dželosas vīru koris “Uz  dzie-
dāsim, brāļi!” ar savu tradi-
cionālo, brašo uznācienu, dzie-
dot “Kad ar uzvaru” (atmi-
nieties: “Kad lielgabali klusēs, 
Kad daudzi mierā dusēs, Kam 
dārga bij Tēvija…”) Kori papil-
dina Pauls Berkolds ar akor-
deonu, Ēriks Jerumanis ar bun-
gām, Kaspars Ozoliņš un Ar -
nolds Skrimblis ar ģitarām, kā 
arī koŗa uzticamā koncert-
meistare Līga Ceriņa. Te vēlos 
atzīmēt Paula Berkolda neiz-
sīkstošo enerģiju – viņš iespēja 
būt gan svētku diriģentu vidū, 
gan vadīt Dziesmu svētku Pa -
domi, gan spēlēt akordeonu, 
gan būt skatītāju un klausītāju 
rindās. Skat, vēl atradīs iespēju 

uzrakstīt Laikam… To pašu 
jāteic par Lolitu Ritmani, Juri 
Ķeniņu, Zintu Zariņu, visiem, 
kas netaupīja laiku un spēkus, 
nešķiroja darbus un pienā ku mus.

Losandželosas vīru koncerta 
programma tās daudzveidī-
gumā un skanīgumā bija spē-
cīgs un emocionāls akords 
svētku sākumam. Un vēl jāuzteic 
programmas veidotāju cieņpil-
nā attieksme pret mūsu mūzi-
kālo mantojumu. Īpašs paldies 
par Veltījumu Roberta Zuikas 
piemiņai ar divām dziesmām 
un siltiem diriģentes Lauras 
vārdiem. Dod, Dievs, lai lat vie-
šiem izaugtu vēl tāds pats 
Maestro!

(Turpinājums nākamajā nu -
murā)

dalībnieku pulkā rosījās arī viņu 
bērni. Atklāšanas ceremonijā 
vēstnieks teica:             

„Esmu dziļi pateicīgs un 
gandarīts par iespēju šodien 
kopā ar savu ģimeni atrasties 
jūsu vidū, šeit, Silīcija ielejā, 
Sanhosē pilsētā. Pilsētā, ko pa -
saule pazīst kā ASV un globālo 
moderno technoloģiju attīs-
tības sirdi. 

Īpaši esmu gandarīts par to, 
ka mūsu visu lēmumu – būt 
šeit, tieši šodien un tieši šobrīd, 
nav noteikusi cilvēkam pie  mī-
tošā iedzimtā zinātkāre un vēl-
me iepazīties ar kārtējo homo 
sapiens radīto technoloģisko 
brīnumu. Tādu patiesi šeit, 
Silīcija ielejā būtu daudz. Mēs 
esam šeit, jo vēlamies veldzēties 
mūsu tautas koŗu dziesmu un 
deju tradicijās, tās turpināt, 
nostiprināt un nodot tālāk 
mūsu bērniem;  mēs esam šeit, 
lai kopīgi ar latviešiem no 
Ziemeļamerikas un Eiropas 
kontinentiem ļautos neatkār-
tojamajam Latviešu Dziesmu 
svētku notikumam un latviešu 
koŗu dziesmas harmonijai; mēs 

kopu vadītājiem un atbalstī-
tājiem.

Vi s s i r s n ī g ā k a i s 
paldies šo svētku or  -
ganizētājiem – 16. Rie-
 tumkrasta Dzies mu 

mierina. (..) 
Atšķirībā no informāciju 

technoloģijām, šis informācijas 
saglabāšanas un tālāk nodoša-
nas veids nesaskarsies ar nove-
cošanas problēmu. Par to, re -
dzot jūs visus emocionāli un 
garīgi pacilātus, es esmu pār-
liecināts.”
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Tifanija Rudzītis (otrā no labās) kopā ar prof. I. Lubau (no kreisās), prof. A. Lāci, 
māsiņu un pacientiem Rīgā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas nodaļā

No Aleksandra prezentācijas LĀZAs sanāksmes laikā

Dr. Aleksandrs Kalniņš Dr. Visvaldis Nagobads Prof. Kristaps Zariņš Dr. Ēriks Niedrītis

Kā ikreiz latviešu Dziesmu 
svētkos, Sanhosē tikās arī Lat-
viešu ārstu un zobārstu apvie nī-
bas (LĀZA) biedri, lai apspriestu 
savas organizācijas darbību un 
ieceres un uzzinātu par jaunu-
miem savā laukā. Šogad jaunu-
mi bija patiesi iepriecinoši.

Sanāksme/tikšanās sākās ar 
godinājumu amata brālim un 
izcilajam trimdas kultūras dar-
biniekam Andrim Ritmanim. Kā 
nu ne – dziesmas ar dakteŗa  
Ritmaņa vārdiem, viņa talantīgo 
meitu Lolitas un Brigitas kom-
ponētas, skanēja Kopkoŗa kon-
certā un multimediju izrādē „Te 
nu mēs esam”, kas guva vai vien-
prātīgu atzinību un sajūsmu šo 
svētku apmeklētāju vidū. Jāpie-
bilst, ka to kuplināja Ritmaņu 
dzimta nu jau vairākās paau-
dzēs, Andŗa un Asjas (Magitas) 
lolota un stiprināta. Kollēģe Dr. 
Zaiga Alksne Phillips pasniedza 
Andrim jo košu puķu pušķi, tei-
cot sirsnīgus atzinības vārdus. 

LĀZAs valdi kopš š. g. 29. au -
gusta vada Dr. Uģis Gruntma-
nis, kuŗš maizes darba pienāku-
mu dēļ nevarēja būt klāt, taču 
bija atsūtījis rosinošu uzrunu, ko 
tikšanās laikā nolasīja. Arī ilg-
gadējais LĀZAs „motors” Dr. 
Jānis Dimants bija atsūtījis savu 
sveicienu, jo pašam nebija ie  spē-
jams ierasties.

Sanāksmes gaitā ar profesio-
nālu (bet klātesošajiem „neme-
diķiem” labi saprotamu) priekš-
lasījumu uzstājās profesors Kris-
taps Zariņš. Viņa rūpju lokā – kā 

Jaunumi latviešu ārstu aprindās
jau allaž – Latvijas medicīna 
pasaules medicīnas kontekstā. 
Šoreiz profesors stāstīja par jau-
numiem sirds un asinsvadu 
slimību ārstēšanā, par saviem 
pētījumiem un darba pieredzi 
kopā ar vadošo Latvijas kar-
diochirurgu Andreju Ērgli.

dentiem. Ar fonda atbalstu zi -
nāšanas šogad smeļas trīs Lat-
vijas topošie ārsti. 

Dr. Zaiga Alksne Phillips at -
gādināja, ka 2017. gadā LĀZAi 
apritēs 70 gadi, un aicināja at -
balstīt Dr. Uģa Gruntmaņa ie -
rosmi atjaunināt organizācijas 

ka biedru skaits papildināsies – 
šo cerību pamatā ir jaunā kol  lē  ģa 
Aleksandra Kalniņa uzstāšanās 
(piebildīšu – labā, pareizā lat-
viešu valodā!). Aleksandrs ir 
beidzis Stanfordas  Universitāti, 
viņa speciālitāte – radiologs/nei-
rologs, pēta smadzeņu infarktus. 

Andri Ritmani sveic kollēģe Zaiga Alksne Phillips
Dr. Ēriks Niedrītis ziņoja par 

Dr. Ilmāra Lazovska fonda dar-
bību, ar gandarījumu atzīmējot, 
ka fonda pastāvēšanas laikā vien-
padsmit gados piešķirtas 39 sti-
pendijas Latvijas medicīnas stu-

darbību, tostarp, izmantojot 
jaunās technoloģijas – kollēģu 
virtuālās satikšanās tīmeklī. Mā -
jaslapa jau izveidota – www.laza-
riga.lv. Šobrīd LĀZA apvieno 
147 biedrus, un ir gaišas cerības, 

Un aktīvi apzina un pulcē 
Amerikas jaunos latviešu izcel-
smes ārstus. Dara to sekmīgi, ar 
panākumiem – klātesošos vir-
tuāli iepazīstināja ar vēl četriem 
jauniem kollēģiem: Larisu Ješin-

skis (pediatre Čikāgā), Ēriku Lūsi 
(neirochirurgu Kalamazū), Āri 
Kalniņu (anesteziologu Ņu  jorkā) 
un Pēteri Otlanu (ortopēdu 
Oregonā). Viņus visus vienojot 
vēlēšanās sazināties un atrast 
sadarbības ceļus ar kollēģiem 
Latvijā.

Gaŗākai sarunai ar Aleksandru 
neiznāca laika, to atlikām uz 
„virtuālo sazināšanos”, jo dakteris 
Kalniņs kopā ar profesoru Za -
riņu aizsteidzās uz kopkoŗa mē -
ģinājumu. Esot pierādīts, ka ik -
vienā mediķī mītot kāds māk-
sliniecisks talants. Lūk, pierā dī-
jums! Un vēl taču LĀZAs valdes 
loceklis Dr. Jānis Zemjānis, kā 
zināms, ir lielisks vijolnieks, bet 
Dr. Zaiga raksta grāmatu...

P.S. Ja arī kāds no jums, cie-
nījamie lasītāji, sajūt vēlēšanos 
būt viņu pulkā, rakstiet Alek-
sandram – alekskalnins@gmail.
com!

P.P.S. Laika 34. Nr. pielikuma 
Jauno Laiks 6. lpp. manas neuz-
manības dēļ sanācis nesmukums. 
Proti, rakstā par topošo bērnu 
ārsti Tifaniju Rudzītis, kuŗa šo -
vasar kā brīvprātīgā strādāja 
Rīgas Bērnu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas kardio chirur-
ģijas nodaļā un saņēma atzinīgu 
sava darba vērtējumu no piere-
dzējušajiem Latvijas profesoriem 
un kollēģiem, „nokritis” viņas 
vārds. No sirds atvainojos Tifa-
nijai par šo kļūmi un novēlu, lai 
jauno latviešu ārstu vidū droši 
ienāk jauna kollēģe – ārste 
Tifanija Rudzītis.
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Andras Dārziņas un Venta Zilberta koncertu 
turneja 2015. gada rudenī ASVDACE

APERĀNE

Ventis ZilbertsAndra Dārziņa

Šoruden notiks altistes Andras 
Dārziņas un pianista Venta Zil-
berta turneja ASV ar sešiem kon -
certiem: Detroitā (25. sept.), Klīv-
landē (26. sept.), Mineapolē (27. 
sept.), Vašingtonā, DC. (2. okt.), 
Priedainē, NJ (3.okt.) un Bostonā 
(4. okt.). Šī būs latviešu altistes 
Andras Dārziņas pirmā koncertu 
turneja pie latviešu kopienas ASV. 
Latviešu Kultūras biedrība to 
rīko sadarbībā ar Detroitas lat -
viešu biedrību, Klīvlandes lat vie šu 
koncertapvienību, Minesotas lat -
viešu koncertapvienību, Latviešu 
organizācijām Vašingtonā, Ņu -
džersijas latviešu biedrību, Lat -
viskā mantojuma fondu Bostonā 

klasiskās mūzikas tvartu “Latvian 
Impressions II” ar vācu ieraksta 
firmu Animato. Par savu pirmo 
tvartu ar latviešu mūziku altam 
un klavierēm –“Latvian Impres-
sions I”, Andra Dārziņa saņēma 
PBLA Kultūras fonda Krišjāņa 
Barona balvu.

Andra Dārziņa par sevi stāsta: 
“Es mēģinu skatīties “aiz” notīm, 
saprast, ko komponists gribējis 
pateikt. Mūzikas valodā var radīt 
daždažādus tēlus un emocijas, 
pat diezgan komplicētas – cerību, 
nervozitāti, rezignāciju, atmiņas, 
vientulību, impulsivitāti, neval dā-
mu prieku, pārsteigumu utt. Ma -
nuprāt, spektrs ir daudz lielāks, 

pildinājusies pie pasaulē pazīs ta-
mās altistes Kimas Kašanjanas 
(Kim Kashanian). Ar Belīnes fil-
harmonijas simfonisko orķestri 
koncertējusi Eiropā, ASV, Japānā 
u.c. Hamburgas filharmonijas 
or  ķestŗa altu grupas koncert-
meistare (1993-2003). Ieguvusi 
vairākas starptautiskas godalgas: 
1983. gadā pirmo vietu Dienvid-
austrālijas Radio nacionālajā kon-
kursā, 1987. gadā iegūta ceturtā 
vieta starptautiskā konkursā Že -
nēvā “Friz Frederic Liebstoekl” 59 
altistu konkurencē. 1992. gadā 
otrā vieta “Lionel Tertis Interna-
tional Viola Competition” Anglijā 
un 1995. gadā Hamburgas Valsts 
operas Eduard Soring balva. 

Kopš 1998. gada, profesore 
Hamburgas Mūzikas un teātŗa 
augstskolā. 2003. gadā viesprofe-
sore Hansa Eislera Berlīnes mū -
zikas augstskolā. Kopš 2004. ga  da 
Štutgartes Mūzikas augstskolas 
alta klases profesore. Pa  sniegusi 
meistarklases Starptau tiskos lat-
viešu jauno mūziķu meistar-
kursos Ogrē un Siguldā. Kon-
certējusi ar stīgu kvartetu 
“Florestan Quartett”, “Terzetto 
Hamburg”, kā arī Francijā un 
Anglijā, spēlējusi izcilākajās Ber-
līnes, Hamburgas un Amster da-
mas kamermūzikas zālēs. Ar šo 
gadu piedalās prestižajā Aus trā-
liešu Pasaules orķestrī (“Austra-
lian World Orchestra”) – pasaul-
slaveno diriģentu Simon Rattle, 
Zubin Mehta vadībā, kuŗā mūzicē 
austrāliešu visizcilākie mūziķi 
no visas pasaules. Pēteŗa Vaska 
fonda rīkotajā koncertā Mazajā 
Mežotnes pilī 2012. gada vasarā 
koncertējusi ar pianisti Laumu 
Skridi. Andra Dārziņa labprāt 
spēlē mūsdienu mūziku un ir 
vairāku darbu pirmatskaņotāja. 
Savos koncertos bieži atskaņo 
Maijas Einfeldes, Tālivalža Ķe  ni ņa, 
Pēteŗa Plakida, Pēteŗa Vaska un 
citu latviešu autoru skaņdarbus. 
Latvijā koncertējusi ar Simfoniet-
ta Rīga, Kremerata Baltica, Hertu 
Hansenu, Laumu Skridi, Venti 
Zilbertu un citiem izciliem lat-
viešu māksliniekiem.

Ventis Zilberts mācījies Pāvula 
Jurjāna mūzikas skolā (skolotāji 
Valda Kalniņa, Šmarions Vald-

šteins, Zigrīda Āboliņa) un Emī la 
Dārziņa speciālajā mūzikas vi -
dusskolā (prof. Igora Kalniņa 
klasē). Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijas klavieŗu klasi ab -
solvējis 1971. gadā. Absolvējis arī 
Nikolaja Rimska-Korsakova 
Ļeņingradas Valsts konservā to-
rijas asistentūru (prof. Natana 
Perelmana klase). 1974. gadā sāk 
strādāt Jāzepa Vītola Latvijas 
Valsts konservātorijas klavieŗu 
nodaļā, kopš 1998. gada – Kla-
vie ŗu, kā arī Kameransambļa un 
klavieŗpavadījuma katedras pro-
fesors. Latvijas radio pianists-
koncertmeistars (1976–2004). 

Sa  darbojoties ar apmēram 100 
vokālistiem un instrumentā lis-
tiem, radio studijā ieskaņots vai-
rāk nekā 900 kompoziciju. Kon-
certu maršruti veduši uz dau-
dzām pasaules valstīm – Poliju, 
Bulgāriju, Zviedriju, Vāciju, Fran-
ciju, Portugāli, Dāniju, Somiju, 
Igauniju, Lietuvu, Gruziju, Uzbe-
kistānu, ASV, Kanadu. Par no -
pelniem Latvijas labā 1998. gadā 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu orde-
ni. 1995. gadā saņēmis Pa  saules 
brīvo latviešu apvienības Kultūras 
fonda Mūzikas nozares balvu par 
trimdas latviešu mū  zikas po  pu-
lārizēšanu Latvijā.

Šī filma, kas vēstī par Latvijas 
nacionālo partizānu kustību, nā -
kusi klajā 2014. gada sākumā 
Berlīnes filmu festivāla ietvaros. 
Tā tagad pieejama visā pasaulē 
caur mājaslapu www.forestbroth-
ers.vhx.tv 

Latvijā filmas pirmizrāde notika 
2014. gada jūlijā Okupācijas mū -
zejā Rīgā. Šai izrādē bija klāt Mod -
ris Zichmanis, viens no filmas da  -
lībniekiem un nedaudziem aculie -
ciniekiem, kas piedalījās parti  zā  nu 
pretestības cīņā pret padomju oku-
 pantiem pēc Otrā pasaules kaŗa 
beigām Latvijā.

Filmas režisors ir Pēteris Grimms 
(Peter Grimm), producents – Ekarts 
Reichels (Eckart Reichel), abi vā -
cieši, kuŗi savos jaunības gados 
darbojās demokratijas kustībā 
pret Austrumvācijas režīmu. Pēc 
Berlīnes mūra krišanas, 1990. ga  du 
sākumā, viņiem bija iespēja ap  -
meklēt Latviju, kur iepazinās ar 
Latvijas mežabrāļu kustību. (Pla-
 šāks materiāls publicēts Laika 
2014. gada numurā....)

Kad pirmizrādē Rīgā režisoram 
Pēterim Grimmam jautāja, kāpēc 
viņš, būdams vācieties, nolēma vei-

„Mežabrāļi” (Forest Brothers) – jauna 
dokumentāla filma par Latvijas vēsturi

 dot filmu par Latvijas parti zā  niem, 
viņš atbildēja: “Uzaudzis Austrum-
  vācijā, zināju, kā tas ir – cīnīties 
pret okupantu režīmu. Ko tas no -
zīmē un kādus riskus cilvēki tad 
uzņēmās. Un kad biju Latvijā 90.  
gados, drīz pēc neatkarības atgū ša-
 nas, sapratu, ka šis vēstures posms 
ir unikāls latviešiem un baltiešiem un 
ka drīz to, kas piedalījās šai parti-
zānu kustībā, vairs nebūs starp mums. 
Tātad nekavējoties vajadzēja vei dot 
šādu dokumentālu filmu, kuŗā viņi 
var vēl piedalīties, sniegt savus ie  ska-
 tus, pirms tas vairs nav iespējams. 
Citādi, jaunākā paaudze par šo 
vēstures posmu neko nezinās.”

Filma ir pieejama tīmeklī: 
www.forestbrothers.vhx.tv 

To var nopirkt par USD 9.99 
vai īrēt par USD 3.99. Filma ir 
latviešu valodā. To var noskatīties 
ar vai bez svešvalodas titriem (an -
gliski, igauniski, lietuviski), vai arī 
dublētu vācu valodā. Par vienu 
cenu ir pieejamas visas šīs filmas 
versijas.

Par filmu Forest Brothers var 
sīkāk  iepazīties filmas mājaslapā: 
www.forestbrothersmovie.com

DARIS DĒLIŅŠ

Serijā Laika grāmata
nākusi klajā jauna grāmata

ANDREJS JANSONS
Ārkārtējais pilnvarotais
latviešu mūzikā
"Varam patiesi būt priecīgi un lepni par 
tik stipra, latviska spēkazara izaugšanu 
ārpus Latvijas, kāds ir Andrejs Jansons".
Aleksandrs Zariņš

I n t e r e s e n t i  A m e r i kā  g rām a t u  v a r  i e gād ā t i e s ,
n o s ū t o t  č e k u  R A S M A I  A D A M S
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un ar Latvijas Republikas Kul tū-
ras ministrijas, Pasaules brīvo lat -
viešu apvienības un ar Amerikas 
latviešu apvienības atbalstu. Kon -
certos skanēs latviešu un cittautu 
komponistu kamermūzika. 

Pirmdien, 21. septembrī, Lat-
vijas Radio 3 Klasika tiešraidē no -
tiks Andras Dārziņas un Venta 
Zilberta koncerts studijā, kas 
reizē būs “Ieskaņas koncerts” abu 
izcilo mākslinieku turnejai Ame-
rikā. Šis koncerts notiks sadar-
bībā ar Latviešu Kultūras bied-
rību TILTS, un to varēs klausīties 
www.latvijasradio.lv plkst. 18:00 
(pēc Latvijas laika). Pēc tam – 
LR3 archīvā.

Andra Dārziņa un Ventis Zil-
berts ir allaž bijuši degsmīgi lat-
viešu mūzikas “vēstneši”, ilgga-
dīgi atskaņodami latviešu kamer-
mūziku gan Latvijā, gan ievē-
rojamos festivālos un koncertos 
Eiropā. 2013. gadā A. Dārziņa 
un V. Zilberts ierakstīja latviešu 

nekā tikai tas, ka mūzika ir prie-
cīga vai bēdīga. Es mēģinu to iz -
teikt spēlējot, ne jau kā loģisku 
stāstu, ko var tulkot mūsu valodā 
(tādi skaņdarbi arī ir), bet sekot 
mūzikas emocionālai spriedzei, 
plūsmai. Domāju, ka šajos meklē-
jumos jābūt pilnīgi patiesam, jā -
aizmirst sevi, nekas nedrīkst būt 
viltots vai uzspiests. Ja spēj klau-
sītājiem sniegt emocionālu vai in -
telektuālu pārdzīvojumu, izraisīt 
jūtu pacēlumu, tad atskaņojums 
ir patiesi skāris cilvēku sirdis. 
Manuprāt, tā ir mūzikas un mū -
zicēšanas jēga.” (Laikraksts Lat-
vietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.)

Andra Dārziņa ir dzimusi 
Adelaidē, Austrālijā. Beigusi Ade   -
laides universitāti 1982. gadā un 
divus gadus vēlāk aizstāvējusi 
mūzikas bakalaura gradu. Pa  pil-
dinājusies Berlīnes Mākslas augst-
skolā pie Volframa Krista (Wolf-
ram Christ), 1988. gadā maģistra 
eksāmenā saņemot uzslavu. Pa -
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KRISTĪNE KIRSCH-
STIVRIŅA

EDUARDS
SILKALNS

Pirmie vārdi DV Mēnešraksta 
šeit atzīmējamā laidienā ir “Dievs, 
svētī Latviju!”. No vienas puses, 
tie ir kā skaists žests pret mūsu 
valsts himnas autoru Bau maņu 
Kārli, kam maijā pagāja 180 gadi 
kopš dzimšanas. No otras puses, 
tie piebeŗ zināmu izdevuma pi -
paru graudu, jo tos te izmanto-
jusi Velta Toma kā pirmo rindu 
savā saturiski cēlā un nevainojamā 
dzejolī. Atce ra mies taču, ka gadu 
desmitos pirms Latvijas neatka-
rības atjau nošanas Kanadā dzī-
vojusī Velta Toma bija pati pro-
minentākā un apsaukātā kultūr-
sakarniece, bet Daugavas Vanagi 
tai pašā laikā bija vieni no ska-
ļākajiem kultūrsakaru apkaŗo-
tājiem. Laiks dziedē rētas? 

Mēnešraksts, ko, nepiederē-
dams Vanagu saimei, labu laiku 
nebiju redzējis, jau ārēji atstāj  
ļoti tīkamu iespaidu. Tā formāts 
atbilst tipiskam grāmatas for -
mā t am, kas izdevumu padara 
ērti ievietojamu un saglabājamu 
grāmatu plauktā. Burti ir pietie-
kami lieli un atstarpes starp rin-
dām pietiekami platas, lai la  sī ša-
nu padarītu vieglu pat vecā kām 
un nogurušām acīm. Ir daudz 
nevainojami skaidru fotoattēlu.

Saturā daudz iznākšanas laikā 
atzīmējamu pagātnes notikumu. 
Maijā gan sarīkojumu organi zē-
tājiem, gan pēc tam to aprakstī-
tājiem gribējies atcerēties Kurze-

Atzīmē, palīdz, interesējas, ēd
Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 2, aprīlis – jūnijs 2015, Daugavas Vanagu Centrālās valdes

izdevums, sagatavots izdošanai apgādā SIA VESTA – LK Rīgā, 
atbildīgā redaktore Ligita Kovtuna, 112 lpp.

mes cietokšņa galu pirms apa - 
ļ iem septiņdesmit gadiem. Ne -
pie minēta nedrīkstējusi palikt 
Tau tas sēru diena. In memoriam 
sa   daļā ar piemiņas vārdiem go -
di nāti pieci nesen miruši Vanagi 
un Vanadzes.

Tā kā Daugavas Vanagi sevi jau 
sendienās pārpratumu no vēr ša-
nas labad – bet ne jau tikai tāpēc – 
“pasaulei” definēja par pa   lī dzības 
organizāciju (Latvian Relief So -
ciety), izdevumā daudzviet at -
spoguļojas viņu sagādātā nepie-
ciešamā palīdzība kā lat viešu 
cilvēkiem tēvzemē, tā ār pus tās. 
Atliek tikai iedziļināties sadaļās 
par Vanagu darbu ASV, Kanadā, 
Vācijā, Latvijā, Austrālijā un 
Lielbritanijā. 

Mēnešraksta beigās 20 lappu-
ses veltītas tematiem, kas nav 
tieši saistīti ar Daugavas Va  na-
giem, bet par kuŗiem cilvēkiem, 
kas pieder Vanagu saimei, varētu 
būt īpaša interese.

Jurists un polītologs Alek - 
s andrs Gārša rakstā “Kurp Krie-
vija?” lūko izskaidrot Putina Kri-
mas sagrābšanu un agresiju cit-
viet Ukrainā caur faktiem un 
ap   stākļiem Krievijas vēsturē. Sau -
dzīgi un uzmanīgi viņš prog nozē 
iespējamu nākotnes attīs tību. 
Skaidrojumi un to apstrī dējumi, 
atklātas vēstules un intervijas 
satilpinātas sadaļā ar virsrakstu 
“Kas notiek ar Oku pā cijas mūzeja 

Nākotnes namu?” Šis kompaktais 
viedokļu sako pojums lieliski in -
formēs lasītā jus, kas tematam 
varbūt necik uzmanīgi nebūs 
pasekojuši pre sē. Uz jautājumu, 
kāpēc divdes mit Latvijas archi-
tekti nostāju    šies pret Okupācijas 
mūzeja papla ši nāšanu, piebūvē-
jot tam klāt Gu  nāra Birkerta 
projektēto Nākot nes namu, mū -
zeja pado mes priekš sēdis Valters 
Nollen dorfs saka: “Man nav at -
bildes – ir tikai jautājumi: kas ir 
slēptais motīvs...?” Ja atbildes nav 
mūze jam ilgus gadus tik tuvu 
stāvo š  am cilvēkam, kuŗu jau va -
rētu saukt par mūzeja dvēseli, 
tad tāda ne   var būt arī šo rindu 
raks tītājam. Tomēr minējumus 
drīkst izteikt ikviens, un manējais 
ir, ka Lat vijas architektus pār ņē-
musi skau dība un nenovīdība 
pret savu Amerikā izcilus panā-
ku mus guvušo kollēgu. Vai tad 
ne   pietika, ka viņš sev Rīgas ai -
navā iezīmējis vietu ar Gaismas 
pils celtni Daugavas kreisajā 
krastā? Vai viņam vajadzīgs arī 
labais krasts, Vecrīga? Vai mēs 
neesam apieti? – Jā, latviešiem 
lokālpa t   rio tisms nav svešs!

Ziņojumi par Austrālijas Va  -
nagu sanāksmēm un salidoju   -
miem izceļas ar precīziem izstās-
tījumiem, kā to dalībnieki pa -
ēdi  nāti. Neminētos datumos no  -
tikušā Vanadžu salidojumā Mel-
burnā priekšēdienam ar garšīgu 

pastēti sekojis viltotais zaķis ar 
piedevām un saldā ēdienā biez-
piena torte ar kafiju. Pīrāgi bi -
juši vienādi brūni, kā ar otu no -
krāsoti. (58. – 59. lpp) Pertas 
Va     nadzes 26. aprīlī cienājušas ar 
gaļu, skābiem kāpostiem, cep-
tiem kartupeļiem, alu un vīnu. 
(62.) Adelaidē iepriekšējā dienā 
otrā “riktē” bijis Mednieka sace-
pums: kārtās salikti skābi kāpos-
ti, šmorēta cūkas gaļa un kartu-
peļi. Sacepums “īsti piesējis dū -
šu”. (67.) Par Kurzemes cietok - 
š ņa atceri Melburnā 2. maijā la -
sām: “Galdi bija apklāti rozā un 
baltās krāsās, ēdienu karte – zilā. 
Ēdiens bija garšīgs ar puķu kā -
postu zupu, cūkas cepeti ar sarka -
najiem kāpostiem, kartupe ļiem un 
burkāniem un izcili gar šīga torte 
ar tēju un kafiju.” (68.) Pertas sa -
rīkojuma apmek lētāji 24. maijā 
savukārt paba roti “ar dažādiem 
kartupeļu sa  lātiem, ga  ļiņu, zaļiem 
salātiem un kāpos tiem.” (71.)

Pieejamo ēdienu aprakstus sa -
biedriskos sarīkojumos sava mū  ža 
laikā sniedza un popu lā rizēja 
čaklā žurnāliste, Vanadze, birkas 
„pretkomūnisma cīnītāja” valkā-
tāja Elga Rodze-Ķīsele, kam saldā 
ēdiena nosaukums jau pašas 
uzvārdā. Savā laikā Aus t rālijā 
snobi, kas jutās visvairāk piederī-
 gi nemateriālajai pasau lei, slieca 
augšup degunus un sludināja, ka 
sarīkojumu atrefe rējumos presē 

un periodikā visu uzmanību klā-
 tos pievērst “garīgajām vērtībām”, 
kas sarīkojuma pir majā, galvenajā 
daļā sniegtas un gūtas. Pretar gu-
ments tad ar vien bija: kāpēc rak-
stīt tikai par to, ko vīriem labpaticis 
runāt? Runās taču viens un tas 
pats bieži tiekot atkārtots, tiekot 
iz  mantotas vecas klišejas, kurmet 
dāmu gatavotajām mal tītēm al laž 
tiekot izlietota tikai svaiga manta. 
Dāmas esot pel nī jušas, ka viņu 
pūles tiek pienācīgi novēr tētas.

Jāsaka, ka ēdienu apraksti mē -
nešrakstā, pat ja ar periferiā lu 
nozīmi, piešķir visam izde vu-
mam tādu kā ģimeniskuma, mā -
 jīguma nokrāsu. Nebūsim for-
māli, oficiāli, tie liekas sakām. 
Esam taču visi ilgus gadu des-
mitus savā starpā labi pazīstami, 
tāpēc izturēsimies un arī rakstī - 
s im dabiski! Kā dabiskuma, kaut 
tai pašā laikā nacionālpolītiski  
ne gluži korrektas attieksmes 
pau dumu iesaku izlasīt 65. lap-
pusē iespiestu, aprīlī Adelaidē 
dziedātās dziesmas tekstu. Pir-
mās rindas dziesmai ir:

Dzīvojam šai zemē, šeit, kur 
kukaburas smej,

bet pēdējais pants sākas vārdiem:
Likten’s mums ir lēmis divas 

zemes iemīlēt,
Divās mēlēs runāt, divās pil so 

ņiem būt,
Mūsu bērnubērniem zeme šī 

būs dzimtene...

Daugavas Vanagu Mēnešraksts
ABONEMENTA LIKMES:

Amerikā, Kanadā un Austrālijā – EUR 35.00
(Vietējā valūtā: Amerikā – $45.00, Kanadā – $51.00,

Austrālijā – $58.00)
Latvijā – EUR 27.00, citur Eiropā – EUR 32.00

(Vietējā valūtā: Lielbritanijā – GBP 26.00,
Zviedrijā – SEK 309.00)

Abonējiet DVM, nosūtot abonētāju vārdus, adreses un 
DVM abonementu samaksas DVM koordinātoriem/

pārstāvjiem:

Anglijā – L. Ceriņš, 141 Boyer Street, Derby DE22 3TG, 
England. Tālr.: 01332 341 287

Latvijā – DV CV pārstāvniecība Latvijā, Mārstaļu ielā 5, Rīga 
LV-1050, Latvija. E-pasts: dvcv1@inbox.lv, tālr.: +371 26003710.

Vācijā – Juris Pērkons, Walter vom Rath Str., 33, 60320 Frankfurt, 
Germany. Vācijā abonēšanas maksas kārtojamas ar DV Vācijas          
val di, Lettischer Fursorgeverein, Postbank Hanover, Konto No. 
81910307, BLZ 250-100-30.

Zviedrijā – Ilgvars Gūtmanis, Mellanvagen 7, Kallered S428 30, 
Sweden. E-pasts: Ilgvars.0317951662@telia.com, tālr.: 46 31 795 
1662.

ASV – Imants Kalniņš, 42 Hackensack St., Wood-Ridge, NJ 
07075, USA. E-pasts: kimants@aol.com, tālr.: (201) 933-8234

Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 28 Deering Cresc., Toronto, ON 
M2M 2A3, Canada. Tālr.: (416) 225-5534.

Austrālijā – Gunta Vagare, 17 Tennyson Ave., Preston, Vic. 
3072, Australia. Tālr.: 613-9478-6461, e-pasts: vanagi@mira.net.

Ja ir grūtības nosūtīt samaksu par DVM elektroniski, tad to var 
veikt, arī rakstot čekus uz Daces Rudzitis vārda, ar piezīmi «Par 
DVM», un tos nosūtot uz avīzes «Laiks» kantori 596 Middlesex 
Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Daugavas Vanagi, sasauksimies,
un lai mums veicas saglabāt DVM!

LATVIEŠI KANADĀ

Cilvēkam allaž patīk kaut kas 
pazīstams un ierasts, jo dzīvē jau tā 
ir tik daudz neparedzētu šķērsļu. 
Atkārtotas patīkamas izdarības 
dod drošību un mieru, tāpat, kā 
gadiem ilgi dejot ar pazīstamu 
deju partneri. Tā varētu teikt arī 
par gadskārtējiem Rudens svēt-
kiem Saulainē, kur pirmie svētki 
ar mākslas izstādi notika pirms 
15 gadiem un sākās ar gleznotāja 
Visvalža Reinholda darbu izstādi. 
Klāt nāca visas piedevas, kas ta  gad 
jau skaitās „vecas” – jaukas pār ru-
nas ar sen neredzētiem paziņām, 
pirms dievkalpojuma kafija un 
svaigi ceptas maizītes, dievkalpo-
jums āra baznīcā čalojošās upes 
un kvarkstoša varžu koŗa pava-
dībā, mākslas izstādes atklāšana 
tagad tik ļoti pazīstamajā Saulai-
nes „Saulšķūnī”, izcilas pusdienas 
prasmīga šefpavāra gādībā, lai mī ga 
loze ar augstas kvalitātes rudens 
ražas laimestiem un grāmatu klē-
tiņa ar savu ienesīgo bagātību. „Ve -
cais” ir arī jaukas pastaigas svai-
gajā gaisā pie upes, bērnu spēļ-
laukums un vienmēr populārais 
tramplīns. Ciemiņi Saulainē mēdz 
arī pakavēties pie Kritušo karavīru 
pieminekļa, kuŗš, talcinieku uz -
celts un iesvētīts 1963. gadā, ir 
vienīgais šāda veida piemineklis 
Rietumu pasaulē. 

Par „jauno” var uzskatīt visus 
uzlabojumus un izdekorējumus, 
kādi veikti pēdējās nedēļās pie 
Saulaines ēkām un telpām, patei-
coties talciniekiem Norbertam un 
Guntai Sebriem un Saulaines saim -
niekam Artūram Lauzim ar palī-
giem Edvīnu un Vilni Bāzēm. Bi -
ļešu būdiņa ir uzlabota un izkrā-
sota, kā arī nokrāsotas un izdai-
ļotas nometnes āra sienas. Gunta 
cītīgi strādāja, lai apkoptu puķu 
dobes un pieminekli, un no biļešu 
būdiņas griestiem tagad karājas 
jauks, latvisks puzurs! Par „jauno” 
var uzskatīt arī visus tos māksli-
nie kus, kas ir sarīkojuma organi-
zētājas Elvigas Sebres uzaicināti, 
lai izstādītos šinī piecpadsmitajā 
gadā. Tie ir: Astrīda Ezergaile (fo -
tografijas), Karolīne Jankovska  (ro -
tas), Anita Matušēvics-Halter (foto -
grafijas), Ilze Pavasaŗa (keramika) 
un Māra Raviņa (fotografijas).

Brauciet uz Saulaini, svētdien, 
20. septembrī, kad atkal savīsies 
jaunais ar pazīstamo. Dienas kār-
tība: no rīta 10:30: Kafija un mai-
zītes; 11:00: Āra dievkalpojums 
Dr. māc. Anitas Gaides vadībā; 
12:00: Mākslas izstādes atklāšana 
„Saulšķūnī”; 13:00: Izcilas pusdie-
nas ar visām piedevām, šefpa-
vāres Metas Bāzes ar palīgiem ga -
tavotas; 14:30: Laimīgā loze ar 

ru  dens ražas laimestiem; 16:00: 
Mākslas izstādes slēgšana. Pieda-
līšanās: pieauguajšiem: $30; stu-
dentiem: $15; jauniešiem: $10; 
bēr niem 9 g.v.- 13 g.v.: $8; bē niem 
5 g.v.- 8 g.v. $5; bērniem zem 5 
g.v.: bez maksas. Sarīkojuma bei-
gās tiksiet pacienāti ar iecienītās 
saimnieces Ausmas Miķelsones 
svaigi cepto jubilejas kliņģeri!

Grāmatu klētiņa būs atvērta 
visu nedēļas nogali.

Ja meklējat kādus īpašu autoru 
darbus, lūdzu sazinieties ar šī 
raksta sagatavotāju, lai tad līdz 
sarīkojuma laikam varam jums 
tos sameklēt. Nupat elektroniski 
piedāvājām visas Indras Gubiņas, 
Jāņa Klīdzēja un Artura Voitkusa 
grāmatas – visu trīs autoru visi 
darbi, pat vairākos eksemplāros. 
Visas grāmatas ir jau nonākušas 
piegādātas pa visu pasauli dedzīgu 
gribētāju rokās. 

Brauciet uz Saulaini baudīt visu 
pazīstamo „veco”un pilnīgi „jau-
no”!

Tuvāka informācija, zvanot or -
ganizētājai Elvigai Sebrei: 705-
424-1118, campsaulaine@hotmail.
com; www.campsaulaine.com, 
www.saulaine.com.

Nu tad uz tikšanos piecpad-
smitajos!

Jaunais savijas ar veco...
Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašuma 

Saulaine piecpadsmitie Rudens svētki
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(Turpinājums sekos) (Turpināts 8. lpp.)

ELGA ZĀLĪTE, Stanfordas Universitātes pētniece

Izcils archīvs atradis mājas
Stanfordas Universitātē

REGĪNA
RŪSIŅA

Septītais Amerikas
Austrumkrasta latviešu

uzņēmēju saiets
Dievs tikai talantus mums dod, 
bet māksla pantus vīt mums 
pašiem jāatrod.
(E.Virza)

Tradīcijai turpinoties, tā jau 
septīto reizi 22. augustā Ņudžer-
sijā, Valdas Rainey mājās, plašajā 
dārzā tika sarīkots kārtējais lat-
viešu uzņēmēju saiets, kuŗš no -
tiek reizi gadā.

Kā jau pieredzējusi saimniece, 
Valda bija sarūpējusi gardus ēdie-
nus, uzkodas un, protams, jau 
daudzu izgaršotos žāvējumus – 
desiņas, vistiņas un kūpināto  zivi, 
ko saimniece cēla galdā vēl kar stu, 
viesiem ierodoties. Tādas delika-
teses var nogaršot tikai pie Val-
das! Un kādas kūkas viņa cep!

Patiesībā mēs šo sievieti apbrī-
nojam, kā viņa tiek galā gan ar 
dizainera, modelētājas, šuvējas 
darbiem, uzturot biznesa lietas, 
darbojoties un piedaloties Ņu -
džer sijas latviešu biedrībā Prie-
dainē, pasākumu rīkošanā, veicot 
vēl sekretāres pienākumus. Pāri 
visam jāuztur skaistais dārzs un 
pati ir vienmēr eleganta, sakopta, 
smaidoša.

Nu gan salielīju! Protams, pel-
nīti. Uzņēmēji, draugi un viesi 
ieradās ar līdzpaņemtajiem našķu 
groziņiem un jauku noskaņo-
jumu, priecājoties par atkal re -
dzēšanos.

Viesus uzrunāja namamāte 
Valda, iepazīstinot ar klāteso ša-
jiem, un sekoja stāstījumi par pa -
darītajiem darbiem, iecerēm, nā -
kotnes plāniem modes šovbiz-
nesā. Par mūziku šim pasākumam 
visu bija sarūpējis dīdžejs, un ne 
tikai, Gilberts Kušiņš. Par šo 
cilvēku man vieglāk gan būtu 
uzskaitīt, ko viņš neprot darīt, 
bet to es uzzināšu nākamreiz.... 
Gilberta stāstījumā par savu ie -

rašanos Amerikā, kas bija pirms 
sešpadsmit gadiem, par strādā-
šanu trijos darbos, lai dzīvotu 
pārticīgi, par uzdrošināšanos uz -
sākt savu biznesu Amerikā (viņš 

ir Euro Building Services, Inc īpaš -
nieks), par saviem hobijiem, par 
ģimeni, par meitām, un tā varētu 
turpināt vēl un vēl. Mēs klau sī-
jāmies ar lielu aizrautību un in -
teresi, un, protams, ar lepnumu 
par tādiem latviešiem. Zinu, ka 
šobrīd Gilberts ar ģimeni bauda 
atpūtu Bahamās.

Šai dzīvē viss ir pēc nopelniem. 
Ļoti daudziem pazīstamā Ilona 
Vilciņa, kuŗa ir latviešu portāla 
www.latviesiAMERIKA.com 
īpašniece un vadītāja, izklāstīja 
interesantu, noderīgu un izsme-
ļošu informāciju par lietām, ko 
mēs daudzi dzirdējām pirmo 
reizi. Ilona, tāpat kā Valda ir reiki 
dziedniece-meistare, viņa ir arī 
imunitāti stiprinošu veselības 
produktu 4Life izplatītāja.

Par šo produktu lielisko iedar-
bību uz organismu, stāstīja In -

grīda Valdmane, kuŗa, lietojot sev 
vajadzīgo preperātu, atrisināja 
nopietnu problēmu dažu nedēļu 
laikā, ko līdz šim citi medika-
menti nebija palīdzējuši. Ilona 

pastāstīja par juridisko apdro ši-
nāšanas kompāniju LegalShied, 
kuŗa sniedz pakalpojumus kon-
flikt situāciju risināšanā. Teikšu 
vienu; Ilona latviešiem Amerikā 
ir kā enciklopēdija.

Vakara gaitā, baudot visdažā-
dākos ēdienus un iemalkojot boli, 
sarunas ievirzījās par dažādām 
temām. Debatēm turpinoties, kā -
jās piecēlās slaids, izskatīgs, pa  tī-
kams puisis, kuŗš uzdeva savu 
jautājumu mums klātesošajiem: 
kas ir latvietība? Iestājās klusums, 
mēs apmulsām. Es teiktu: puisis 
mūs paņēma uz grauda!

Uzdosim šo jautājumu katrs 
pats sev – ko mēs varētu atbildēt? 
Šo puisi sauc Ēriks Selga, viņam 
ir 21 gads, uz pasākumu viņš iera-
dās kopā ar Ingrīdu Valdmani un 
Jolantu Mockus no Filadelfijas. 

Kopbilde // FOTO: Regīna Rūsiņa

Latviešu sabiedrībā joprojām 
turpinās domu apmaiņa par to, 
kā un kur vislabāk uzglabāt trim-
das gados izveidojušos privātos un 
organizāciju archīvus. Pēc Lat vi-
jas neatkarības atgūšanas daļa 
archīvu aizceļojuši uz Latviju. 
Tas ir saprotami un pareizi, jo 
trimdas dokumentārās liecības ir 
latviešu tautas vēsturiskās attīs-
tības liecinieces un neatņemama 
sastāvdaļa. Daļa bagātību diemžēl 
zudušas uz visiem laikiem, tur var 
vainot gan telpu trūkumu, gan 
nezināšanu dažādās tās izpaus-
mēs. Ir arī tādi archīvi, kas dzīvi 
turpinās zemē, kur tie  radušies. 
Pieņemot galīgos lēmumus, jāņem 
vērā gan mantinieku vēlmes, gan 
jāvadās pēc loģikas apsvērumiem. 
Piemēram, ja kāda organizācija, 
kam pieder vēsturisks archīvs, tur-
pina darboties, tā var būt ieinte-
resēta pagātnes liecības saglabāt 
kādā no mītnes zemes archī viem.

Šodien tas var izklausīties pār-
steidzoši, bet jautājumu par trim-
das archīvu likteni tālredzīgākie 
prāti izvirzīja jau pirms 40 gadiem. 
Pazīstamais Bostonas vēsturnieks 
un žurnālists Osvalds Akmentiņš 
1981. gada rudenī norūpējies rak-
stīja: “Kad saules stars iegriežas gar 
zaļo eglīti pa logu mana istabā 
un apspīd grāmatu plauktu, tad 
esmu cerību pilns, bet, kad diena 
apmākusies, uznāk drūmas do  mas. 
Kas notiks ar [šīm] grāmatām, 
vēstulēm, foto attēliem, sarīko ju mu 
programmām utt., kad mūs sauks 
mūžība?” (Laiks, 1981, nr.72) Var 
atviegloti uzelpot, zinot, ka Os -
valda Akmentiņa vērtīgā kollek-
cija atrada mājvietu ASV Mine-
sotas Universitātē, Imigrācijas 
pētniecības centra archīvā (The 
Immigration and Heritage Re -
search Center).

Arī Rietumu krastam, Kali for-
nijai ir savs stāsts. 60. tajos-80. 
tajos gados Sanhosē   Universitātē 
strādāja profesors Edgars Ander-
sons. 1957. gadā profesors kļuva 
arī par Stanfordas Huvera insti-
tūta algotu konsultantu. Patei co-
ties Edgara Andersona lobēšanai, 
Huvera archīvs pieņēma dau -
dzus ar Latviju saistītus trimdas 
organizāciju un individu fondus. 
Diemžēl pēc profesora priekš lai-
cīgās nāves 1989. gadā latviešu 
trimdas materiālu apzināšanā 
iestājās klusuma periods. Šovasar 
ar prieku uzzinājām, ka Huvera 
archīvs atkal uzsācis aktīvu lat-
viešu trimdas materiālu vākšanu. 
Šobrīd Huvera archīvā ir apmē-
ram 60 latviešu trimdas vēstures 
materiālu kollekciju. Jaunākais 
ieguvums, kas pašreiz ir ceļā uz 
archīvu – Ziemeļkalifornijas Lat-
viešu biedrības archīvs. 

Tie, kas apmeklējuši Huvera 
archīvu, zin, ka archīvam tieši 
pretim, pāri ielai, pētniekus uz -
ņem arī StanfordasUniversitātes 
bibliotēka un t.s. Īpašās kollekci-
jas un archīvs (Special Collections 
of Stanford University Libraries). 
Huvera archīvam un Stanfordas 
universitātes bibliotēkai kopīgs ir 
tas, ka abas krātuves atrodas 
Stanfordas universitātes territo-
rijā. Līdz šim mazāk zināms va -
rētu būt fakts, ka Huvera archīvs, 
lai gan daļa no universitātes, ir 
semi-neatkarīga vienība, kam ir 

savas finances un kollekcijas 
komplektēšanas plāni.

Stanfordas Universitātes bib lio-
tēkas krātuve glabā tikai nedau-
dzas ar Baltijas vēsturi saistītas 
kollekcijas. Tomēr tieši te 2013. ga -
da sākumā mājvietu atrada ap -
jomīgākais un pilnīgākais ārpus 
Latvijas esošais privātais trimdas 
archīvs: mācītāja Richarda A. Za -
riņa (1913-2006) kollekcija. Par 
to jāpateicas mācītāja bērniem 
Kristapam Zariņam, Bertramam 
Zariņam un Antrai Zariņai-
Trasher. Mācītāja Richarda A. Za -
riņa archīvs ir viņu dāvinājums 
Stanfordas Universitātei. 

Vietas izvēli noteica vairāki 
faktori. Archīvu vidē vispārzi-
nāms ir fakts, ka lielākās kollek-
cijas uz organizēšanas iespēju 
gaida gadiem. Mācītāja Richarda 
A. Zariņa archīvs pārējo vidū iz -
ceļas ne vien ar materiālu dau -
dzumu, bet arī komplicētu struk-
tūru. Saskaņā ar Īpašās kollekci-
jas komplektēšanas plāniem ne -
gaidīti pavērās iespēja strādāt 
tieši pie mācītāja Richarda A. Za -
 riņa (1913-2006) archīva. Pozi tī-
viem faktoriem var pieskaitīt arī 
to, ka šī raksta autore, kas strādā 
pie Austrumeiropas kollekcijas 
veidošanas Stanfordas bibliotekā, 
ir profesionāla vēsturniece un 
pārvalda vairākas valodas.

Darbs noritēja no 2013. gada 
jūnija līdz 2015. gada jūnijam. 
Materiāli tika sakārtoti 103 ar -
chīva kastēs. Kollekcijas nosau-
kums: Rev. Richards A. Zariņš 
papers, 1883-2008, bet materiālu 
detalizēts apraksts 38 lappušu 
gaŗumā gan interesentiem, gan 
vēsturniekiem pieejams inter netā: 
Online Archives of California 
(OAC) http://www.oac.cdlib.org/
findaid/ark:/13030/c8wq076d/
admin/

***
Mācītājs Richards Zariņš dzi -

mis Gaujienas pagastā Ziemeļ-
vidzemē 1913. gada 6. decembrī. 
Pēc ģimnazijas beigšanas 1931. ga -
dā viņš uzsāka teoloģijas studijas 
Latvijas Universitātē. Studiju ga -
dos Richards Zariņš pievienojās 
korporācijai Lettonia, un, kā lie -
cina archīva materiāli, korporācijā 
viņš aktīvi darbojās līdz pat mūža 
beigām. Studiju gados, 1936. ga -
dā, tika noslēgta laulība ar Mariju 
Rozenbergu. 

1938. gadā Richardu Zariņu or -
dinēja par mācītāju. Jau mācību 
laikā 4 gadus viņš bija darbojies 
kā kancelejas darbvedis Rīgas Sv. 
Jāņa draudzē pie virsmācītāja 
Aleksandra Mituļa (1893-1985). 
Pie draudzes Richards Zariņš 
vadīja jaunatnes pulciņu. Te tika 
iegūta arī prakse metrisko reģis-
tru vešanai. Vēlāk, pēc studiju beig-
šanas Latvijas Universitātes Teo-
loģijas fakultātē, gandrīz 6 gadus – 
līdz 1944. gadam Zariņš bija ad -
junkts prāvestam Edgaram Ber-
gam (1878-1968) Doma draudzē, 
iesaistoties lielās un labi orga ni-
zētās draudzes dzīvē. Te radās 
iespēja attīstīties Richarda Zariņa 
izcilajām organizātora spējam. 
Parallēli viņš mācīja reliģiju Rīgas 
I Valsts ģimnazijā.

Vēsturisks fotouzņēmums no Stanfordas Universitātes bibliotēkas krātuves. Lojalitātes dienas 
parāde Ņujorkā 1949. gada 30. aprīlī
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Raiņa pieminekļa komplekts

Raiņa un Aspazijas kapakmens

REGĪNA
RŪSIŅA

(Turpināts no 7. lpp.)

Raiņa un Aspazijas kaps

Septītais Amerikas Austrumkrasta latviešu 
uzņēmēju saiets

Šis gads Latvijā turpina ritēt 
Raiņa un Aspazijas zīmē, piemi-
not viņu 150. dzimšanas dienu. 
Kopš gada sākuma tikpat kā visās 
Latvijas avīzēs un kulūras žur-
nālos katru nedēļu neiztrūkstoši 
ir ievietots kāds raksts par vienu, 
otru vai abiem dzejniekiem. Ta -
jos autors vienmēr centies atrast 
kādu vēl iepriekš neizpētītu nian si 
vai pat iepriekš nezināmu faktu 
par šiem dižgariem. Jau kopš agra 
pavasaŗa Rīgas modernie tram-
vaji (6. un 11. līnijas, kas kursē 
no Juglas līdz Ausekļa ielai un no 
Operas līdz Mežaparkam) uz 
savām ārsienām reklamē ne tikai 
kafiju, desas un lētu kreditu, bet 
arī Raini. Tur viņš „braukā” pa 
visu Rīgu, tērpts savā 1920. gadu 
peldkostīmā (Olīva Mētras foto).

Janvārī notika pirmizrāde Na -
cionālajā teātrī lugai „Raiņa sap  ņi” 
Kirila Serebreņņikova režijā. Rai  ņa 
teksts, Jēkaba Nīmaņa mūzika. 
Luga esot „ieskats Raiņa perso-
nī bā”. Izrādes moto: „Tu mani vēl 
nepazīsti. Atnāc vismaz vienreiz. 
Tavs Rainis.” Presē atklājās, ka 
krievu tautības režisors (no Mas-
kavas – Red.), pirms uzņēmies 
iestudēt šo lugu, par Raini vispār 
neko neesot zinājis. Nemāku teikt, 
kas viņu rosinājis pievērsties Rai-
 nim, bet viņš lugai nepieciešamo 
informāciju steidzīgi smēlies, iz  -
lasot Roalda Dobrovenska (arī 
krievs, bet grāmata ir latviešu 
valodā) biografisko romānu „Rai -
nis un viņa brāļi” (Autors ir krie vu 
izcelsmes rakstnieks, kuŗš lielāko 
daļu sava radošā mūža pavadījis 
Latvijā un dziļi ieaudzis latviešu 
kultūrā – Red.). Nezinu, cik 
daudz Raiņa lugu, dzejoļu, ko -
respondenci un citus materiālus 
režisors izlasījis. Lugā izmantoti 
tikai Raiņa paša teksti. Inte rese 
par šo lugu bijusi liela. Tā vēl 
arvien ir repertuārā. Tuvākās iz -
rādes būs 25. septembrī, 3. un 9. 
oktobrī.

Atsauksmes par šo lugu ir biju-
šas visdažādākās. Citiem tā pati-
kusi, citi to uzskata par murgiem, 
citi tikai groza galvas, bet daži jau 
iepriekš nolēmuši, ka „kaut ko 
tādu” viņi vispār negrib redzēt. 
Es šo lugu noskatījos jau februārī. 
Tā nebija garlaicīga. Viens žil bi-
noša pārsteiguma skats sekoja 
otram lielā tempā. Darbojās des-
mit aktieŗu, no kuŗiem daži ie  dzī-

MĀRA CELLE

vojās Rainī dažādos viņa dzīves 
posmos, vairākas aktrises tēloja 
Aspaziju, pavīdēja arī Mēnessmei-
tiņa. Skatītājs, kas tikai minimāli 
kaut ko zin par Raini un Aspaziju, 
varētu arī daudz ko nesaprast (li  b-
reta tekstu varēja lasīt virs ska-
tuves izgaismotajā lodziņā arī 
angļu un krievu valodā). Lai no 

mazajā enciklopēdijā rakstīts, ka 
Aspazija dzimusi 1868. gadā, bet 
Rainis – 1865. Savu izbrīnu un 
neizpratni par šo disonanci izteicu 
„lasītāja vēstulē” Latvijas Avīzē š.g. 
martā. Tika nodrukāts izsmeļošs 
paskaidrojums, kā radušās apla-
mības, kas nākušas gaismā (tiku-
šas atklātas tautai) tikai pēc 1968. ga  -

lasot grāmatas pati uz savu roku, 
atklāju gan Raini, gan Aspaziju. 
Mani dziļi uzrunājuši Raiņa dze-
joļi, prātulas, viņa filozofija. Rai ņa 
polītiskie uzskati nav mani ietek-
mējuši. Domāju, ka viņš bijis rei zē 
liels Latvijas patriots, bet arī kos-
mopolīts. Vēl tuvāki man ir Aspa-
zijas darbi. Es abus rakstniekus 

Nolēmu aiziet uz Raiņa kapiem 
jau agrāk, viena pati. Bija samērā 
karsta, saules pielieta, lietus iz  slā-
pusi augusta diena. Visa zeme sausa, 
zem kājām čaukst izkaltušas la  pas. 
Izkāpjot tramvaja pieturā „Brāļu 
kapi”, vēl jāiet labs gabals gaŗām 
Miķeļa kapiem un tikai tad, kad 
gājējs nonācis jau gandrīz pie 
Brāļu kapiem, ir vārti, uz kuŗiem 
rakstīts „Raiņa kapi”. No kapu 
vārtiem ved plaša, maziem, vese-
līga paskata bērziņiem apaudzēta 
aleja, kas beidzas tieši pie Raiņa 
piemiņas vietas – romiešu mini-
kolonnu kompleksa, kuŗa vidū 
izslejas Kārļa Zemdegas veidotā 
jaunekļa skulptūra. Jau visu gadu 
presē pa reizei pieminēts, ka Raiņa 
piemiņas vieta neesot sakopta, 
paskats ne sevišķi cildens. Tā tas 
tiešām bija. Ap kolonnu kom-
pleksu izkārtas sarkanbaltas len-
tas, kas acīmredzot nozīmē, lai 
tālāk neiet. Vēl jau bija dažas ne -
dēļas laika līdz Raiņa dzimšanas 
dienai...

Man rokās bija divas baltas as  -
teres, kuŗas biju nolēmusi nolikt 
uz Raiņa un Aspazijas kapu kopi-
ņām. Bet ko lai tagad daru? Vai 
lai lienu zem izkārtajām lentēm, 
riskēju ar iebrukšanu kādā bedrē, 
varbūt pat likuma pārkāpumu 
un sodu?

Kaut kapos manīju pavisam 
nedaudz apmeklētāju, Raiņa pie-
 minekļa tuvumā tomēr gadījās 
viens vīrs, ar kuŗu man izveidojās 
saruna. Viņš gribēja zināt, vai esmu 
šejieniete. Teicu, ka jā, esmu šai 
zemē dzimusi. Viņš varēja būt ne -
daudz jaunāks par mani, tomēr 
gribēja mani apgaismot par Raiņa 
dzīvi, darbiem un viņa polītiskiem 
uzskatiem. To visu es jau zināju, 
tagad man vienīgi interesēja – vai 
man līst zem lentām un meklēt 
dzejnieku kapu. Vīrs pacēla lentes 
vienu galu un teica: „Ejiet droši!”

Vēl izstaigājos visapkārt Raiņa 
pieminekļa kompleksam, lasīju 
uz plāksnēm un pieminekļiem 
daudz tautā pazīstamu dižgaru 
vārdu. Pārāk daudz tur tomēr 
krievu, viņu piemiņas plāksnēs 
parasti iestrādāta arī aizgājēja 
fotografija. Nu visi nonākuši 
vienā vietā. Integrācija izdevu-
sies. Ne uz viena kapa tomēr ne -
redzēju zīmīgo tekstu:

„KAS TU ESI, TAS ES BIJU. 
KAS ES ESMU, TAS TU BŪSI”.

lugas kaut ko jēdzīgu iegūtu, ir 
jāpazīst gan Raiņa, gan Aspazijas 
slavenākie teksti, ir jāzina kur un 
kā viņi dzīvoja. Izrādās, Latvijā ir 
daudz ļaužu, kuŗu zināšanas par 
Raini un viņa darbiem ir niecīgas. 
Kaut vidusskolā Raiņa darbi tiek 
mācīti, tie neesot neko populāri. 
Esot par daudz abstrakti, neiz-
protami. Par Aspaziju padomju 
laikos skolās nemācīja tikpat kā 
neko, viņai tika „noņemts” arī 
bulvāris (tagad atdots), bet Raiņa 
bulvāris palicis nemainīgs visus 
okupācijas gadus.

Kas nav galīgi kurls un akls, 
šogad Latvijā nevar nejust, ka 
Rainis un Aspazija ir visapkārt. 
Atceros bērnībā lasījusi, ka As  pa-
zija (Elza Rozenberga) dzimusi 
trīs gadus pēc Raiņa (Jāņa Pliek-
šāna). Tādēļ biju pārsteigta, ka nu 
ir izrādījies, ka viņi abi ir viena 
vecuma. Gan A. Švābes, gan LPSR 

Uzzinājām, ka Ēriks studējis 
Rīgas Juridiskajā augstskolā, ta -
gad turpina studijas Temple uni-
versitātē, Jurisprudences fakul -
tātē, Filadelfijā. Viņš ir diplomātu 
dēls. Puisis mums stāstīja par sa -
viem nākotnes plāniem, par pro-
jektiem, pie kuŗiem pašlaik strā -
dā, lai tos īstenotu dzīvē. Esmu 
pārliecināta – mēs vēl dzirdēsim 
par Ēriku Selgu!

Raisījās aktuālas un produktīvas 

arī bērni – Gilberta meita Vik-
torija un Jolantas dēls Markuss. 
Dāsnās balvas, kuŗas bija sarū-
pējusi Valda, ieguva visi šova 
dalībnieki.

Kad jau sāka krēslot, tika aiz -
dedzināts tradicionālais uguns-
kurs, pie tā sarunas sprēgāja kā 
pats ugunskurs.

Ciemiņu vidū bija ne tikai lat-
viešu uzņēmēji. Par savu dzīvi un 
biznesu santechnikas nozarē da -
lījās arī amerikāņu uzņēmējs Nel -
sons. Savu atzinību un prieku iz -
teica mana draudzene, arī liepāj-

niece, Dzintra Skalde, kuŗa Ame-
rikā ieradās pirmo reizi. Te viņa 
iepazina jaunus draugus, tagad 
arī radus, jo viņas dēls Krists ar 
Mariju tikko nosvinēja kāzas. Lai 
viņiem mīlestība un saticība ik -
katrā lietā un vietā!!!

Dzintrai te Amerikā patika un 
viņa teica, ka labprāt atgriezīsies 
apciemot radus un draugus.

Mājās jābrauc, mājās jābrauc, 
mēs nevaram šeit palikt!
Palikt jau, protams, varēja, ja 

vien telts bija līdzi, jo pie Valdas 
pļava ir liela.

Nobeigumā vēlos pateikties 
visiem, tuviem un tāliem, kuŗi 
kuplināja skaisto pasākumu! Pal-
dies Valdai par maltītēm, rūpēm 
un ieguldīto darbu kārtējā pasā-
kuma sarīkošanā! Mums, latvie-
šiem, jāturas kopā gan darbos, 
gan atpūtas brīžos, gan aktīvitā-
tēs, kuŗas stiprina latviešu ko -
pienu Amerikā.

Uz tikšanos atkal nākamgad! 
Zinu, ka noteikti būs jauni stāsti 
par daudziem uzņēmīgiem tau -
tiešiem!

Paldies, ka jūs esat!

da. Aspazijas dzimšanas gads un 
pat datums, mainījies vairākas 
reizes vēl viņas dzīves laikā. Tādēļ 
es savai „lasītāja vēstulei” avīzē 
piešķīru virsrakstu „Vai trīsreiz 
dzimt nav par daudz, lai vienreiz 
mirtu...”

Kaut esmu latviešu skolā bēgļu 
nometnē beigusi tikai 5. pamat-
skolas klasi, vēlākos gados, dzī-
vo jot latviskā vidē Kalamazū un 

ļoti cienu un priecājos, ka mūsu 
tautai bijuši tik apdāvināti literāti. 
Kuŗš kuŗu vairāk iespaidojis –  
vai Rainis bez Aspazijas vispār 
būtu izcilību sasniedzis, par to 
vēl arvien ļaudis domā un debatē.

Pieņēmu, ka 11. septembrī, Raiņa 
dzimšanas dienā, pie viņa kapa 
vietas un pieminekļa pulcēsies 
„smalkā sabiedrība”. Man ļaužu 
pūļi nepatīk.

sarunas par daudzām lietām un 
jomām. Kā jau iepriekš citus ga -
dus, tā arī šoreiz, Valda, kuŗai iz -
domas un ideju netrūkst, šīs tik-
šanās reizes apvieno ar tematisku 
šovu, lai vakars būtu interesantāks 
gan viesiem, gan pašiem rīko tā jiem.

Tema bija – kurpes. Dīdžeja Gil-
 berta mūzikas pavadījumā sākās 
kurpju demonstrēšana. Izdoma 
sita augstu vilni. Izsmējāmies no 
sirds! Te ne pa jokam bija pie -
strādājuši daudzi. Īpaši izcēlās 
Anita Cirīte, Ilona Vilciņa, Gil-
berts Kušiņš, protams, neatpalika 
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Izlasiet un piedalieties!
Iespēja piedalīties 

grāmatas vāka foto/ zīmējuma konkursā

Latvijā un visā pasaulē 3. ok  -
tobrī plkst. 12 vienlaikus notiks 
pirmais pasaules  diktāts latvie -
šu valodā, kuŗā bez maksas var 
piedalīties ikviens interesents ne -
atkarīgi no vecuma un latviešu 
valodas  zināšanu līmeņa. Tieš -
saistē  diktātu rakstīt varēs vietnē 
www.raksti.org. bez iepriekšējas 
reģistrācijas, savukārt tie, kuŗi 

Notiks pirmais pasaules diktāts 
latviešu valodā

diktātu vēlēsies rakstīt klātienē 
Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, 
Daugavpilī vai Rēzeknē, var tam 
pieteikties uz e-pasta adresi rak-
sti@raksti.org (Liepājā – brigita.
dreize@dome. liepaja.lv), atsūtot 
savu vārdu, uzvārdu un izvēlēto 
pilsētu.

Iniciātīvas mērķis ir attīstīt 
latviešu valodas rakstītprasmi, 
audzināt cieņu pret dzimto valo-
 du, veidot ciešākas saiknes ar 
ār   zemēs dzīvojošajiem latvie - 
š iem, saliedēt sabiedrību, kā arī 
ai   cināt cittautiešus labāk apgūt 
latviešu valodu. Diktātu var 
rakstīt arī anonimi. Diktāts būs 

294 vārdus gaŗš, un tā teksta 
pamatā būs kāda mūsdienu jau -
nā latviešu rakstnieka daiļdarbs. 
Diktātu klātienē lasīs sabiedrī - 
bā pazīstami cilvēki. Labojot dik-
tātu, atzīmes netiks liktas, taču 
tiks norādītas ortografijas un 
interpunkcijas kļūdas un to 
skaits, lai ikviens rakstītājs varē -
tu novērtēt savas zināšanas. In  -
teresenti, kuŗi būs rakstījuši dik -
tātu klātienē, ar sava darba kļūdu 
labojumu varēs iepazīties attiecī-
gajās norises vietās, savukārt tie, 
kuŗi būs uzdevumu pildījuši 
tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs 
apskatīt www.raksti.org.    

Dziesmu svētki vieno 
Kalifornijas un Rietumkrasta 

latviešus 
Speciālo uzdevumu vēstnieks 

dia sporas jautājumos Pēteris 
Kārlis Elferts vizītes laikā Ame -
rikas Savienotajās Valstīs  apmek-
 lēja XVI Rietumkrasta dziesmu 
svētkus Sanhosē un tikās ar tau -
tiešiem, kā arī uzstājās ar referātu 
Stanfordas universitātes Hūvera 
institūtā.

Tiekoties ar tautiešiem, Pēteris 
Kārlis Elferts sacīja: “Latvijas kul-
  tūras mantojums dzīvo tālu aiz 
Latvijas robežām. Latviešu dzies-
mas, dejas un tradicijas turpina 
vienot mūsu tautu plašajā pasau-
lē. Imants Ziedonis ir rakstījis, ka 
Latvija ir brīnumskaista zeme, 
bet skaistajam jāpalīdz parādī -
ties. Mūsu tautas tradicijas tiek 
celtas godā šogad svētkos San ho-
 sē, vienojot Kalifornijas un Rie-
tumkrasta latviešus.”

Referātā Stanfordas universi -
tātes Hūvera institūtā Elferts 
stāstīja par baltiešu publiskajām 
akcijām un demonstrācijām Zie -
meļamerikā, Austrālijā un Eiro-
pā, kuŗas notikušas  no 1968. līdz 
1991. gadam. P. K. Elferts pats 
aktīvi līdzdarbojās šajos noti -
kumos, kuŗu mērķis bija pievērst 
uz   manību Baltijas valstu okupā-
cijai.

***
Aktuālizē sieviešu 

ordinācijas jautājumu
Pirms 40 gadiem Latvijas ev. 

lut. Baznīcā (LELB) pirmo reizi 
par mācītājām tika ordinētas      
trīs sievietes – Vaira Bitēna, Berta 
Strože un Helēna Valpētere. Lat -
vijas Luterāņu sieviešu teologu 
apvienība (LLSTA) konferencē 
atcerējās šo gadskārtu un arī 
apvienības 20 gadu jubileju.

Kopš 1993. gada, kad par ar  -
chibīskapu tika ievēlēts Jānis 
Vanags, sievietes vairs netiek or  -
di  nētas. Konferencē sprieda par 
šo jautājumu. Nav patiesi apgal-
vojumi, ka saskaņā ar Bībeli tikai 

vīrietis var būt mācītājs, jo Bībele 
par šādu amatu vispār nerunā. 
Sieviešu ordinācijas jautājums 
joprojām ir degpunktā arī attie -
cībās starp LEB un Latvijas ev. 
lut. Baznīcu ārpus Latvijas, ko 
vada archibīskape Lauma Zušē-
vica. Šis ir viens no iemesliem, 
kādēļ Latvijā un ārzemēs esošie 
luterāņi nav apvienojušies, kā      
tas noticis  Igaunijā un Lietuvā. 
Vairākas amata māsas, kuŗām 
Latvijā nav izredžu kļūt par mā -
cī tājām, kalpo ASV un Kanadā. 
Pasaules Luterāņu federācijā 
vairāk nekā 75% atbalsta sievie -
šu ordināciju. Baznīca pārveido-
jas, iegūst citu seju, bet no tā nav 
jābaidās.  

***
Akadēmiķis Ivars Kalviņš 

saņem Valtera Capa medaļu
Akadēmiķis Ivars Kalviņš  sa -

ņē  mis 2015. gada Valtera Capa 
medaļu par izciliem izgudro-
jumiem medicīnas ķīmijā un Lat  -
vijas zinātnes sasniegumu po -
pularizēšanu pasaulē. 

Ivars Kalviņš medaļas pa   snieg-
šanas ceremonijā. Pa labi – 
akadēmiķis Jānis Stradiņš  

Valtera Capa balvas laureāts 
akadēmiķis Kalviņš ir viens no 
izcilākajiem Latvijas zinātnie - 
k  iem un šogad bija nominēts arī 
Eiropas Izgudrotāju balvai katē-
gorijā “Mūža ieguldījums”. Ivars 
Kalviņš ir saņēmis vairākus starp-
tautiskus apbalvojumus, tai skai-
tā Pasaules Intelektuālā īpašu -     
ma organizācijas zelta medaļu 
par ilgstošu darba pieredzi zāļu 
iz  gudrošanas sfērā 2006.  gadā. 
Šo medaļu tradicionāli pasniedz 
pasaulslavenā fotoaparāta VEF 
Minox izgudrotāja Valtera Capa 
dzimšanas dienā un balvas pre-
tendenta izgudrojumam jābūt 
starptautiski pazīstamam. Valte -
ra Capa medaļas pasniegšanas 
ceremonija ir laba tradicija, kā 

godināt izcilākos Latvijas zināt-
nieku sasniegumus,  un atgādinā-
jums, ka Latvija ir daudzu pasaul-
slavenu izgudrojumu šūpulis.

***
Latviešu diriģenti pasaules 

labāko diriģentu topā
Mūzikas vietne Bachtrack   

2015. gada labāko diriģentu un 
orķestŗa topu veidošanā aicināja 
iesaistīties 16 mūzikas kritiķus no 
vairākām pasaules valstīm. Pa    -
saules mūzikas kritiķi latviešu 
diriģentus Marisu Jansonu un 
Andri Nelsonu iekļāvuši pasau-
les labāko diriģentu topā. Jansons 
iekļuvis godpilnajā trešajā pasau-
les labāko diriģentu topa vietā,  
Nelsons – ceturtajā.

Rīgā dzimušais Mariss Jansons 
šobrīd ir Bavārijas Radio simfo -
niskā orķestŗa galvenais diri -
ģents, savukārt Andris Nelsons 
patlaban darbojas Bostonas Sim-
foniskajā orķestrī par orķestŗa 
mūzikālo vadītāju. Abi diriģenti 
jau iepriekš saņēmuši vairākus 
apbalvojumus.

***
Atklāts LU Dabaszinātņu 

akadēmiskais centrs
7. septembrī Pārdaugavā, Torņ a -

kalnā, tika atklāta viena no Bal-
tijā modernākajām augstākās 
izglītības un zinātnes ēkām –   
Lat  vijas Universitātes (LU) Da -
bas zi nātņu centrs. Tā ir pirmā šīs 
augstskolas ēka, kas uzcelta pēc 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas. Tajā turpmāk būs mācību 
vieta aptuveni 1500 studentiem 
no Bioloģijas, Ģeografijas un Ze -

mes zinātņu, Ķīmijas un Medi-
cīnas fakultātes, kā arī Fizikas un 
matemātikas fakultātes Opto-
met rijas un redzes zinātņu no -
daļas.

//Foto: LETA

Valsts prezidents Raimonds Vē   -
jonis ēkas atklāšanas cere mo nijā 
atzina, ka radusies balta skau dī-
ba, redzot Dabaszinātņu centra 
lielisko aprīkojumu un labora-
torijas. Viņš vēl no saviem studiju 
gadiem Bioloģijas fakultātē at -
ceroties “ķīmijas faķi” un tā ve  -
cos galdus, kuŗus bijis bail pār-
vietot. Viņš ticot, ka šāda vide 
veicinās jaunu zinātnisko atklā-
jumu tapšanu un šeit “mācīsies 
tie, kas radīs paliekošas vērtības”. 
Prezidents arī mudināja nehal-
turēt – ne studentus, ne mācīb-
spēkus. Lai arī no centra logiem 
paveroties lielisks skats uz vec-
pilsētu, kas it kā mudina to vien 
baudīt, tomēr vajagot izmantot 
laiku un centra sniegtās iespējas.

***
Ārlietu ministrs tiekas 

ar jauno ASV vēstnieci Latvijā
7.  septembrī iepazīšanās vizītē 

pie ārlietu ministra Edgara Rin-
kēviča ieradās nākamā Amerikas 
Savienoto Valstu (ASV) ārkārtējā 
un pilnvarotā vēstniece Latvijā 
Nensija Bikofa Petita (Nancy 
Bikoff Pettit) (attēlā).

Ārlietu ministrs apsveica ASV 
vēstnieci ar jauno amatu, atzi -      
na Latvijai nozīmīgo stratēģisko 
part nerību ar ASV un pauda 
gan  darījumu par līdzšinējo abu 
valstu veiksmīgo sadarbību dro-
šības polītikas un ekonomikas 
jomā. Ministrs pateicās par līdz-
šinējo ASV iesaisti Latvijas dro -

šības stiprināšanā un garantē-
šanā. E. Rinkēvičs arī norādīja,   
ka 2016. gadā Latvija valsts aiz-
sardzībai atvēlēs 1,4% no IKP, 
tādējādi pakāpeniski tuvinoties 
NATO noteiktajiem 2%, kas atvē-
lami aizsardzībai. ASV vēstniece 
uzsvēra nepieciešamību padzi-
ļināt un attīstīt Latvijas un ASV 
divpusējās attiecības. Kā galvenās 
prioritātes topošā vēstniece mi  -
nēja sadarbību drošības polītikas 
un ekonomikas jomā, tai skaitā 
Latvijas enerģētiskās atkarības 
mazināšanu, cīņu pret korupciju, 
kā arī ebrēju īpašumu restitūci jas 
jautājumu. ASV vēstniece uz   teica 
Latvijas veiksmīgi aizvadīto pre -
zidentūru Eiropas Savienības  
Padomē, kas norisinājās ļoti sa  -
režģītā laikā. Latvija sevi par ā -
dījusi ļoti profesionāli, tiekot ga -
lā ar visiem izaicinājumiem. 

***
Latvijas vēstnieks Indulis 
Bērziņš akreditēts NATO

7. septembrī Latvijas ārkārtē-
jais un pilnvarotais vēstnieks 
Ziemeļatlantijas līguma orga ni-
zācijā (NATO) Indulis Bērziņš 
iesniedza akreditācijas vēstuli 
NATO ģenerālsekretāram Jen - 
s am Stoltenbergam (attēlā). In   du-
  lis Bērziņš vēstnieka amatā NATO 
stājās Māŗa Riekstiņa vietā.

Tikšanās laikā amatpersonas 
pārrunāja NATO adaptāciju ak  -
tu ālajai drošības videi un izaici-
nājumiem pie Alianses robežām, 
kā arī gaidāmo NATO galotņu 
apspriedi (samitu) Varšavā, Poli-
jā, 2016. gada vasarā.

J. Stoltenbergs pozitīvi novēr-
tēja Latvijas apņemšanos palie-
lināt izdevumus Latvijas aizsar-
dzības spēju pilnveidošanai,   
vien laikus stiprinot visas Alian - 
s es dro šību. I. Bērziņš uzsvēra 
NATO kollektīvās drošības prin-
cipa nozīmi Latvijai un visam 
reģionam, kā arī izteica atzinību 
par sabiedroto valstu militāro 
sadarbību ar Latviju un pārējām 
Baltijas valstīm. 

Latvijas Universitātes Diaspo-
ras un migrācijas pētījumu centrs 
2015. gada nogalē plāno izdot 
grā matu par latviešu diasporas 
bērniem un jauniešiem. Ikvie - 
n am ir iespēja piedalīties grāmatas 
vāka fotografijas vai zīmējuma 
konkursā, kuŗa uzvarētājam ir 
balva 50 eiro apmērā.

Cilvēki ir aicināti iesūtīt foto-
grafijas un zīmējumus, kas atspo-
guļo latviešu diasporas bērnus   
un jauniešus ārpus Latvijas, uz 
e-pastu diaspora@lu.lv līdz 15. ok -
  tobrim. Īpaši aicināti piedalīties 
bērni un jaunieši. Viena persona 
var iesūtīt līdz trim zīmējumiem 

vai fotografijām.
Vairāk informācijas par kon -

kursu un tā nolikumu pieejama 
diaspora.lu.lv mājaslapā.

Latvijas Universitātes Diaspo-
ras un migrācijas pētījumu   
centrs darbojas kopš 2014. gada 
rudens ar misiju, padziļināti 
pētot migrā  ciju un diasporu, 
sniegt ieguldī jumu Latvijas 
valsts ilgtspējīgā attīstībā, kā   
arī pētniecības attīs tībā Latvijā 
un Eiropā.

Plašāka informācija: pie LU 
DMPC koordinātores Lauras Bu -
žinskas. E-pasts: laura.buzinska@
gmail.com,  tālr. +371 296 214 69.

Mariss Jansons

Andris Nelsons
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Latvijas Republikas Goda 
konsulāta atklāšana Ņūkāslā
Latvijas Republikas Goda kon-

sulāts Ņūkāslā tiks atklāts 18. 
septembrī.

Lai svinētu Goda konsulāta 
atklāšanu, Latvijas goda konsuls 
Stīvens Džilijs rīkos pieņemša nu. 
Latvijas Republikas Goda kon  su-
lāta atklāšanas ceremonijā vie-
sosies arī Andris Teikmanis, LR 
ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Apvienotajā Karalistē.

***
Kurzemes dienās 
Nāhodas pilsētā

Latvijas vēstnieks Čehijā Al  -
berts Sarkanis kopā ar Nāhodas  
pilsētas mēru Janu Birki  atklāja 
Kurzemes dienas, kas tika rīkotas 
par godu bijušajam Kurzemes 
hercogam Pēterim Bīronam, kuŗš 
Nāhodas pilsētā apmetās 1792. 
ga  dā.

Svētku rīkošana tika aizsākta 
pirms deviņiem gadiem pēc tam, 
kad čechu vēsturniece Vera           
Vlč  kova bija veikusi pētījumus 
par Kurzemes hercogu un viņa 
ģi  meni.

***
ES piensaimnieku protesta 

akcija Briselē 
Eiropas Savienības (ES) pien-

saimnieku protesta akcijā Brise -
lē piedalījās  17 pārstāvji no Lat-
vijas.  “Mēs esam 17, kas nav ļoti 
daudz, bet visi nāk pie mums, 
mūs intervē un filmē. Mēs esam 
maz, bet esam ievēroti,” sacīja 
Lauksaimnieku organizāciju sa  -
darbības padomes (LOSP) sa  -
biedrisko attiecību speciāliste 
Krista Garkalne. Latvijas lauk-
saimnieki rokās turēja protesta 
atribūtiku, tostarp valsts karogu.

Eiropas lauksaimnieki, “bru-
ņojušies” ar traktortechniku un 
plakātiem ar saukļiem No farmers, 
no food (Nebūs lauksaimnieku, 
nebūs pārtikas), devās gājienā 
līdz ES Lauksaimniecības un 
zivsaimniecības ministru pado-
mes ēkai, kur protestakcijā  pa -
vadīja apmēram stundu.

***
Čalovskis ASV 

atzinis savu vainu
ASV izdotais kibernoziegumos 

apsūdzētais Latvijas pilsonis De   -
niss Čalovskis  (attēlā) atzinis sa   -
vu vainu datorvīrusa izplatīšanā, 
inficējot miljonu datoru visā pa  -
saulē un radot desmitiem mil-
jonu dolaru lielus zaudējumus.

30 gadu vecais Čalovskis Man -
hetenas federālajā tiesā atzina sa -
vu vainu sazvērestībā nolūkā ie   -
lauz ties svešos datoros. Viņš atzi-
na, ka esot nolīgts uzrakstīt da   ļu 
no bīstamā Gozi vīrusa koda.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

das nozīmi latviešu nacionālās 
identitātes saglabāšanā un pauda 
cerību, ka nedēļas nogales skolā 
iegūtās zināšanas veicinās viņu 
atgriešanos Latvijā.

***
Šī gada astoņos mēnešos 

Nodarbinātības valsts aģentūrā 
bija reģistrēta 34 731 darba devē-
ju pieteiktā brīvā darbavieta,       
šo   brīd pieejamas vairāk nekā         
12 300 brīvās darbavietas. Vis  -
pie pra sītākie šogad ir speciālisti 
darbam apstrādes rūpniecībā, 
vairumtirdzniecībā un mazum-
tirdzniecībā, transporta un uzgla-
bāšanas nozarē, izmitināšanas   
un ēdināšanas pakalpojumu no  -
zarēs, būvniecībā, lauksaim nie-
cībā, mežsaimniecībā un ziv-
saim  niecībā, kā arī informācijas 
un komūnikācijas pakalpojumu 
nozarē.

***
Mārtiņš Mits stājas 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
tiesneša amatā

24. jūnijā Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja no Lat-
vijas izvirzītajiem kandidātiem 
ECT tiesneša amatā ievēlēja Mār-
tiņu Mitu. 3. septembrī Strasbū -
rā Mārtiņš Mits nodeva svinīgo 
zvērestu visu Eiropas Cilvēktie-
sības tiesas (ECT) tiesnešu klāt -
būtnē un tādējādi oficiāli uzsāka 
darbu jaunajā amatā.

Pēc zvēresta ceremonijas Lat-
vijas vēstnieks Eiropas Padomē 
Rolands Lappuķe tikās ar jauno 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas ties-
nesi M. Mitu (attēlā), kā arī ECT 
strādājošajiem Latvijas juristiem.

Mārtiņš  Mits ir trešais Latvijas 
pārstāvis Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā. Pirmais Latvijas tiesnesis 
no 1995.  līdz 2004. gadam bija 
Egils Levits, pašreizējais tiesnesis 
Eiropas Savienības Tiesā. No 
2005. līdz 2014. gadam Latvijas 
tiesnese ECT bija Ineta Ziemele, 
kuŗa tagad ir Satversmes tiesas 
tiesnese.  

***
Izveidots Saeimas 

ģenerālsekretāra amats
Saeimas Prezidijs apstiprināja 

jaunu Saeimas administrātīvās 
vadības nolikumu, izveidojot Sa -
eimas ģenerālsekretāra amatu. 

//Foto: LETA
Saeimas Prezidijs Saeimas ģe -

nerālsekretāra amatā iecēla līdz-
šinējo Latvijas Institūta vadītāju 
Karinu Pētersoni (attēlā). Plānots, 
ka Pētersone darbu šajā amatā 
uzsāks šā gada 12. oktobrī. Atbil - 
s  toši jaunajam nolikumam, Saei   -
mas ģenerālsekretārs nodrošina 
parlamenta administrātīvo va   dību.

***

ņem tuvākajā laikā gaidāmajā ES 
tieslietu un iekšlietu ministru 
ārkārtas sanāksmē. “Tie ir 160 000, 
kas Eiropai ir jāuzņem savās ro  -
kās, tas ir jādara obligātā kārtā.  
Es aicinu Eiropas Padomi iekš -
lietu ministru sanāksmē 14. sep -
tembrī vienoties uzņemt 160 000,” 
pavēstīja Junkers.  Junkers vienlai-
 kus brīdināja dalībvalstis neiz  -
vēlēties reliģiju kā kritēriju, lem-
jot par bēgļu uzņemšanu.  “Kad 
runa ir par bēgļiem, nav reliģijas, 
nav ticības, nav filozofijas,” sacīja 
Junkers. “Mēs nešķirojam.”  Tāpat 
viņš pavēstīja, ka EK tuvākajās 
dienās vērsīsies pret valstīm, kas 
nepilda ES tiesību normas par 
pa    tvēruma meklētājiem.  “Tas ir 
uzticamības jautājums, lai dalīb-
valstis pildītu starptautiskās un 
Eiropas tiesības, par kurām esam 
kopīgi vienojušies,” norādīja 
Junkers.

***
ES ministri vienojas 

par 160 000 bēgļu pārvietošanu
14. septembrī Eiropas Savie -

nības  iekšlietu ministri polītiski 
vienojušies par 160 tūkstošu bēg-
 ļu pārvietošanu. Bet vienošanās 
par kvotu sadali dalībvalstu star-
pā nav panākta. Par kvotām sprie-
dīs nākamajā sanāksmē, kas pa  -
redzēta 8. oktobrī. Latvijas iekš -
lietu ministrs Richards Kozlov - 
s kis šajā sanāksmē nepiedalījās,     
jo Latvijai nav noteikta  viedokļa 
bēgļu jautājumā. Pie sarunu galda 
Latviju pārstāvēja  vēstniece Ilze 
Juhansone.  

***
Atteikšanās no bēgļiem Latvijai 

radīs nopietnas polītiskas un 
finanču sekas

Tā teikts Ārlietu ministrijas sa  -
gatavotajā ziņojumā valdībai.  
Mi    nistrija uzsver, ka Latvija zau -
dēs iespēju gūt Eiropas Savienī-
bas  institūciju atbalstu Latvijai 
interesējošos jautājumos, kā,  pie-
mēram, austrumu robežas stip-
rināšanā, kopēja ES ietvara iz -
strādē cīņai pret hibrīddrau - 
d iem, kompensāciju mechanisma 
noteikšanā saistībā ar Krievijas 
ieviestajām sankcijām un citos. 
Ārlietu ministrija brīdina, ka 
Latvija zaudēs ES un NATO da  -
lībvalstu atbalstu Latvijai svarī -
gos jautājumos.

***
Atklāj jauno mācību gadu 

latviešu nedēļas nogales skolās 
Dublinā un Kašelā

13. septembrī Latvijas vēstnieks 
Īrijā Dr. Gints Apals piedalījās 
jaunā mācību gada atklāšanā lat-
viešu nedēļas nogales skolās Ka  -
šelā (Cashel) un Dublinā. Īrijas 
pilsētā Kašelā jaunizveidotā lat -
viešu nedēļas nogales skola “Ka  -
moliņš” bērniem piedāvā dažā-
das nodarbības latviešu valodā. 
Skolas “Kamoliņš” vadītāja ir 
Irina Fjodorova, un viņas vadībā 
jauno mācību gadu skolā uzsāks 
23 mazie audzēkņi. Pēc skolas 
svi nīgās atklāšanas vēstnieks ar 
bērnu vecākiem un skolas vadī -
bu pārrunāja sadarbības iespē -
jas, kā arī atbildēja uz vecākus   
un skolotājus interesējošiem jau -
tājumiem. Atklājot jauno mācību 
gadu Dublinas latviešu nedēļas 
nogales skolā “Saulgriezīte”, vēst -
nieks uzrunā skolēniem un viņu 
vecākiem uzsvēra latviešu valo-

diskutēja par reģionālo drošību 
un tās izaicinājumiem. Sanāk - 
s mē apsprieda pašreizējo NATO 
apmācības misiju Resolute Sup -
port Afgānistānā, kā arī operāci-
jas Kosovā norisi.

***
Atklāta piemiņas zīme 

nacionālajiem partizāniem
11. septembrī pie Īles bunkura 

Dobeles novada Zebrenes pagas-
tā atklāta piemiņas zīme gūstā 
saņemtajiem partizāniem un 
viņu atbalstītājiem. 

Īles bunkura piemiņas sarī  ko-
jumā piedalījās Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece // Foto: 
Saeimas kanceleja

Latvijas Atjaunotais Īles bun-
kurs izveidots, lai pieminētu 
1949. gada 17. marta notikumus. 
Toreiz pie Īles bunkura notika 
pēdējā kauja ar tā sauktās čekas 
kaŗaspēku, kas ilga trīs stundas. 
Bunkurā atradās 24 partizāni, 
kuŗi cīnījās pret 760 čekas kaŗa  -
vīriem. Bunkurā 24 partizānu vi -
 dū bija arī deviņi lietuvieši, kuŗi 
kopā ar latviešiem cīnījās līdz 
pēdējam elpas vilcienam.

***
Japānas jaunieši apmeklē 

Ārlietu ministriju
Valsts sekretāra vietnieks Pē  -

teris Vaivars Ārlietu ministrijā ti   -
kās ar Japānas delegāciju – Lat  vi-
  jas un Japānas starptautiskās jau-
natnes attīstības apmaiņas pro-
grammas dalībniekiem (at   tēlā).

Tikšanās laikā P. Vaivars pa  -
stāstīja jauniešiem par ministri -
jas darbu, Latvijas ārpolītikas 
prioritātēm, galvenajiem ES die -
naskārtības jautājumiem, kā arī 
par Latvijas-Japānas divpusējo 
sadarbību.

***
Junkera paziņojums 

par imigrantiem 
Eiropas Komisijas (EK) prezi-

dents Žans Klods Junkers uzru -
nā Eiropas Parlamentā par stā -
vokli Eiropas Savienībā  paziņo-
jis, ka EK ierosina dalībvalstīm 
obligātā kārtā uzņemt 160 000 
imigrantu no Italijas, Grieķijas 
un Ungārijas.

Žans Klods Junkers

Vienošanās par 160 000 bēgļu 
sadali pa dalībvalstīm ir jāpie-

Sadarbība ar 
Ķīnu transporta jomā

Satiksmes ministrijas valsts se -
kretārs Kaspars Ozoliņš 14. sep -
tembrī darba vizītē Ķīnas Tautas 
Republikā svinīgā ceremonijā pa  -
rakstīja Saprašanās memorandu 
par sadarbību transporta jomā ar 
Čendu municipalitāti (attēlā). 

Memoranda pamatā ir vieno-
šanās par aktīvu sadarbību iespē-
jamā tiešā avioreisa starp Rīgu   
un Čendu atvēršanā. Tas kalpotu 
kā nozīmīgs elements padziļinā-
tai stratēģiskai sadarbībai starp 
Latviju un Ķīnu transporta un 
loģistikas, kā arī citās tautsaim-
niecības nozarēs Ķīnas Zīda ceļa 
(t.s. One Belt One Road) inicia-
tīvā.

***
Mācībās Sudraba bulta 2015
No 14. līdz 29. septembrim 

Ādažu poligonā un tam piegu-
ļošajā apvidū norisinās starptau-
tiskās sauszemes spēku militā - 
rās mācības Sudraba bulta 2015, 
kurās piedalās vairāk nekā 2100 
kaŗavīru no Latvijas, ASV, Dā   ni-
jas, Kanadas, Lielbritanijas un 
Vācijas.

Mācības tiek rīkotas, lai piln-
veidotu NATO valstu savstarpējo 
sadarbību un bruņoto spēku vie -
nību spējas konvencionālajā ka  -
ra darbībā, trenējoties veikt uz   -
brukuma un aizsardzības kaujas. 
Mācībās tiek pilnveidota aizsar  -
dzības nozares un civilo valsts un 
pašvaldību institūciju sadarbība.

***
NATO Militārās komitejas 

sanāksmē Turcijā
No 11. līdz 14. septembrim 

Turcijā, Stambulā,  notika NATO 
bruņoto spēku komandieŗu sa   -
nāksme, kuŗā piedalījās arī Na  -
cio nālo bruņoto spēku koman-
dieris ģenerālleitnants Raimonds 
Graube (attēlā).

Militārās komitejas sanāksmē 
tās priekšsēža ģenerāļa Petra Pā   -
vela vadībā bruņoto spēku ko  -
mandieŗi skatīja Velsas galotņu 
sanāksmē pieņemtā NATO Rī -
cības plāna ieviešanas procesu, 

(Turpināts no 9. lpp.)
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To patiesību, ko satur šī apce -
rējuma virsraksts, daudz labāk 
par mani pamato 1944. gadā 
dzimušais Izraēlas žurnālists Na -
 hums Barnea, kuŗš jau 26 ga  -  
dus strādā Telavivas laikrakstā 
Yediot Aharonot, latviskojot – 
“Jaunākas Ziņas”. Šī 1939. gadā 
dibinātā avīze, tāpat kā tās lī    dzi -
niece starpkaŗu Latvijā, ir ārkār-
tīgi populāra un savā ievirzē 
pragmatiski centriska.

Nahums Barnea raksta: “Bušs 
gribēja ieviest demokratiju Tu    va  -
jos Austrumos, Obama vēlē jās 
tais  nīgumu. Bēgļi, kas traucas, 
dzīvību glābjot, uz Eiropu, grib 
vienīgi dzīvot. Ja Rietumi nav spē-
 jīgi to viņiem dot, ko tad ir vēr ti 
demokratija un taisnī  gums?”

Bēg no zemēm, 
kas nav nobriedušas demokratijai

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Tuvajos Austrumos – no Sīrijas 
līdz Jemenai, Afganistānai un 
Lībijai pēdējos gados drausmī -  
ga reālitāte likusi bēgļu masām 
drūzmēties pie Eiropas vārtiem. 
Šī nežēlīgā īstenība, turpina Bar-
nea, liek mums jautāt, kāda bi -
jusi šo abu ASV prezidentu – 
Buša un Obamas – loma šādas 
situācijas rašanā, kur Rietumi 
kļūdījās un kāda cena tiem tagad 
par to jāmaksā.

2001. gada oktobrī amerikāņi 
iebruka Afganistānā – ar mērķi 
iznīcināt “Al Qaeda” organizāciju 
un atriebties par 9./11. 2002. g. 
martā amerikāņi iebruka Irakā, 
ticot, ka Sadams Huseins bija 
iejaukts tajā 9./11. un ka viņa rī  -
cībā ir masu iznīcināšanas ie  -

roči. Irakas gadījumā abi šie 
apgalvojumi izrādījās aplami.

Laikā, kas pagājis kopš abu 
kaŗu sākuma, Irakā gāja bojā 
aptuveni 100 000 irakiešu un 
5000 amerikāņu kaŗavīru, Afga-
nistānā no 90 000 līdz 360 000 
afgāņu un 2300 amerikāņu.

Abi kaŗi pamatīgi satricināja 
Tuvos Austrumus. Sadama Hu  -
sei na novākšana izārdīja ietva ru, 
kas saturēja Iraku vienkop. Ra  -
dušos tukšumu pildīja irāņi un 
terroristi no visas pasaules, kas 
iefiltrējās Irakā no Sīrijas. Viena 
tiranniska režīma gāšana noveda 
pie citu tirannisku režī mu sabru-
kuma – Tunisijā, Ēģip tē, Lībijā, 
Sīrijā. Arabu pavasaris uzplau -
ka, un Rietumi applau dēja.

Divas pretējas ideoloģiskas 
nometnes bija sajūsminātas. Li  -
berāļi, ko mēs uzskatām kā krei -
s  os, un neokonservatīvie, ko mēs 
uzskatām kā radikāli labējos. Šīs 
abas nometnes iedomājās, ka 
arabu pasaule kļūs par rietumu 
pasauli vienā rāvienā – kļūs de   -
mokratiska, liberāla, labestīga. 
To gribēja Bušs, kad viņš iebruka 
Irakā, to gribēja Obama, kad 
viņš uzmundrināja arabu jau - 
n  iešus sacelties pret pastāvošo 
ie   kārtu, runādams Kairas uni-
ver si  tātē.

Bet Arabu pavasaris dzemdi-
nāja katastrofu. Pilsoņkaŗš Sī - 
rijā prasīja simttūkstošiem upu -
ŗu, un gals nekur nav saredzams; 
radikāla brutāla terrorvalsts 

izveidota starp Sīriju un Iraku, 
pievelkot rekrūšus no visas pa  -
saules; Irāna kļuvusi par izšķīrē-
ju faktoru Irakā un Jemenā; 
simttūkstošiem bēgļu – terora 
un Sīrijas, Irakas un Lībijas ie   k-
šējo kaŗu upuŗu – meklē pa  tvē-
rumu Eiropā.

Nobeigumā Nahums Barnea 
vēlreiz atgādina, ka Bušs vēlējās 
uztiept demokratiju Tuvajiem 
Austrumiem, Obama gribēja 
taisnīgumu.

Tur tagad nav ne viena, ne 
otra. Pārlasot Telavivas vadošā 
žurnālista rakstīto, prasās seci-
nājums: zemes, no kuŗām bēg nu 
jau miljoni, nav nobriedušas 
demokratijai.

Sākotnēji bija diskusijas un asi 
strīdi par 250 bēgļiem, un Lat - 
vi  jas partijas, gan ar dažādām 
iebildēm, bija samierinājušās ar 
to, ka Latvija nākamo divu gadu 
laikā uzņems 250 bēgļus, visti -
camāk, no Ziemeļafrikas. Pašā 
diskusiju sākumā ES vēlējās ie -
viest bēgļu kvotas, bet pret tām 
iebilda vairākas valstis, tostarp 
arī Latvija, sakot, ka katra valsts 
pati lems, cik bēgļu varēs uz -
ņemt, un Latvijā tie varētu būt 
250 bēgļi. Dramatiski pieaugot 
bēgļu plūsmai, 9. septembrī Ei  -
ropas Komisijas (EK) vadītājs 
Žans Klods Junkers Eiropas Par-
 lamentā nāca ar paziņojumu, ka 
eiropiešiem ir jāuzņemas atbil-
dība par bēgļiem, kas ieradušies 
no kaŗa un nelaimju plosītām 
zemēm, jo patvēruma meklēšana 
ir cilvēka pamattiesības. Junkers 
norādīja, ka patvēruma meklē-
tāji atbilstoši kvotu sistēmai ES 
dalībvalstīm ir jāuzņem piespie-
du kārtā. “Man ir viennozīmīgi 
skaidrs, ka tās ES dalībvalstis, 
kuŗās ierodas visvairāk bēgļu – 
Grieķija, Italija, Ungārija, mēs 
nevaram atstāt vienas,” viņš sa  -
cīja. Junkers vairākkārt atgā di-
nāja par vērtībām, kādas pastāv 
ES, sakot, ka gandrīz katra Ei -
ropas tauta reiz ir bijusi bēgļu 
statusā. Piemēram, čechi un un -
gāri migrēja, kad tur valdīja ko -
mūnisms 20. gadsimtā, savu kārt 
pēc Otrā pasaules kaŗa Eiropā 
bēgļu skaits sasniedza 60 miljo-
nus. Viņš arī sacīja, ka ES ne -
drīkst šķirot patvēruma meklē-
tājus atkarībā no viņu reliģiskās 
vai etniskās piederības. EK va -
dītājs netieši kritizēja vairāku 
valstu, tostarp Latvijas un Slova -
kijas, vēlmi uzņemt tikai kris-
tiešu bēgļus. 

Junkera paziņojums sacēla 

Prezidents iesaistās 
bēgļu jautājuma risināšanā

vētru ES valstu vidū, un visaktī-
vāk savu sašutumu pauda Aust-
rumeiropas un arī dažas Cent -
rāl eiropas valstis. Latvijai, pēc 
Junkera plāna, būtu jāuzņem    
vēl 526 bēgļi, taču Latvijas valdī-
ba tam nepiekrita, jo pret to 
iebilst divi valdošās koalicijas 
polītiskie spēki – Zaļo un Zem-
nieku savienība (ZZS) un Na -
cionālā apvienība (NA).

14. septembrī ES iekšlietu un 
tieslietu ministri sanāksmē Luk-
semburgā panāca principiālu 
vienošanos par 120 tūkstošu pa -
pildu bēgļu sadali starp ES val - 
s tīm, tomēr viņiem neizdevās 
vie noties par kvotām. Jāpiebilst, 
ka Latvijas iekšlietu ministrs Ri  -
hards Kozlovskis (“Vienotība”) 
šajā sanāksmē nepiedalījās, jo 
koalicija vēl nav vienojusies par 
nacionālo pozīciju attiecībā uz 
Eiropas Komisijas (EK) priekš-
sēža Žana Kloda Junkera ierosi-
nātajām imigrantu uzņemšanas 
kvotām. Iekšlietu ministrs 14. sep-
tembrī kopā ar savas partijas 
pārstāvjiem devās pie Valsts pre-
zidenta Vējoņa, lai pārrunātu 
bēgļu jautājumu.

Vairāki polītiskie novērotāji 
gan Eiropā, gan Latvijā uzskata, 
ka bēgļu plūsma uz Eiropu ir      
kā lavīna, kas var sagraut vai 
nopietni vājināt Eiropas Savie-
nību. Turklāt financiālas un sa -
dzīves problēmas rada ne tikai 
gandrīz neaptveramais bēgļu 
skaits, kuŗi ik dienas cenšas ie -
kļūt ES, bet arī ES valstu atšķi-
rīgā nostāja un tas, ka var nāk -
ties lauzt Šengenas līgumu. Kā 
zināms, 1985. gadā Francija, Vā -
cija, Beļģija, Luksemburga un 
Holande parakstīja pirmos līgu-
mus, tā radot pamatu territori -
jas bez robežām izveidošanai. 
Territorija kļuva pazīstama ar 

Šengenas nosaukumu, jo pirmie 
līgumi tika parakstīti šajā ma  -
zajā Luksemburgas pilsētiņā. 
Ta gad jau vairākas Eiropas val - 
s tis ir sākušas robežas kontroli, 
dažviet pat tiek celti milzīgi žogi. 
Notiekošais liek uzdot vairākus 
būtiskus jautājumus.

Vai bēgļu jautājums tiks atri -
sināts, ja visām ES valstīm iz -
dosies vienoties par bēgļu skaitu, 
ko tās uzņems?

Kādas sekas Latvijai var radīt 
atteikums uzņemt vairāk nekā 
250 bēgļu?

Ir skaidrs, ka samazināt bēgļu 
plūsmu var, tikai palīdzot risināt 
tās problēmas, kas rada situā -
ciju, kad cilvēki bēg no savām 
valstīm. Arī Junkers ir atzinis, ka 
liela daļa no šīs plūsmas ir t.s. 
ekonomiskie bēgļi. Tātad ir eko -
nomiskie un polītiskie bēgļi. 
Protams, cilvēkiem ir tiesības vē -
 lēties lielāku labklājību un cen - 
s ties to sasniegt, bet tas jādara 
likumīgi un ar darbu. Galu galā 
arī latvieši (un ne tikai) vēl šobrīd 
dodas labākas dzīves meklēju-
mos un bieži vien strādā ļoti 
smagi. Acīmredzot ir jārod liku-
mīgs veids, kā trešās pasaules 
valstu cilvēki var kļūt par vies-
strādniekiem Eiropā un kā palī-
dzēt viņu valstīm izkļūt no na -
badzības. Tiesa gan, arī līdz šim 
Eiropa ir palīdzējusi Afrikas 
valstīm, bet ir jāmeklē veids, kā 
to darīt daudz efektīvāk. Jebkurā 
gadījumā ekonomiskos bēgļus 
tomēr varētu sūtīt atpakaļ uz vi -
ņu valstīm. Ja runājam par po -
lītiskajiem bēgļiem, kuŗi bēg       
no nāves savā valstī, manuprāt,     
šiem cilvēkiem ir vajadzīgs at -
balsts un patvērums, jo diez vai 
polītiskās problēmas viņu valstī 
ir atrisināmas, mēģinot no ma -
las iejaukties, un nedomāju, ka 

Eiropa vai Amerika tā vienkārši 
to var izdarīt. Vēl jāpiebilst, ka 
Sīrijā, no kuŗas cilvēki bēg, lai 
izdzīvotu, Krievija ir nostājusies 
vienā no konfliktējošajām pu - 
s ēm un to oficiāli atzīst.

Otrs jautājums ir par to, ko 
Latvijai var nozīmēt atteikums 
būt solidārai un uzņemt nevis 
250, bet 726 bēgļus? Gadījumā, ja 
Latvija neatbalstīs patvēruma 
mek  lētāju uzņemšanu, valstij ir 
sagaidāmas nopietnas polītiskas, 
financiālas un juridiskas sekas 
ilgtermiņā, teikts Ārlietu minis - 
t rijas iesniegtajā ziņojumā, ko val -
dība plāno skatīt dienā, kad top 
šis komentārs. Ārlietu mi  nistrs 
Edgars Rinkēvičs jau ir paudis, 
ka Latvijas kategoriska nostāja 
bēgļu jautājumā var nozīmēt ma -
 zāku NATO atbals tu – piemē - 
r am, NATO lidmašī nu patrulēša-
na, sargājot Latvijas gaisa telpu, ir 
brīvprātīga un NATO no tās var 
arī atteikties. Zināms vēsums var 
parādīties arī citos jautājumos 

saistībā ar Latvijas drošību un sa -
darbību ar ES, tādēļ Edgars 
Rinkēvičs uz  skata, ka bēgļu jautā-
jums tiešām ir Latvijas drošības 
jautājums, bet ne tajā izpratnē, 
par kuŗu runā dažas Latvijas 
partijas – proti, ka 756 cilvēki no -
teikti ap   draudēs Latvijas kultū - 
 ru un na  cionālo identitāti. Var 
gadīties arī, ka EK var pieņemt 
lēmumu par dalībvalsts financiā-
lu ie  maksu ES budžetā – 0,002% 
no iekšzemes kopprodukta, kas 
Lat vijas gadījumā veido 480 tūk -
s  to šus eiro. Tas uz vienu gadu at -
brīvotu no pienākuma piedalī -
ties patvēruma meklētāju pār-
vietošanas pasākumos.

Jebkurā gadījumā Latvijai bēg-
ļu jautājums tiešām ir ļoti sva-
rīgs, bet šķiet, ka Latvijas polītiķi 
uz to raugās tikai no vienas pu - 
s es – cik ļoti viņu vēlētājiem pa -
tiks vai nepatiks cilvēki ar citu 
mentali tāti un kultūrvēsturisko 
pieredzi. 
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Mēs visi esam atbildīgi par sa - 
vas valsts drošību! Mēs visi esam 
atbildīgi par mūsu Latviju! Dau-
dzi piesprauž pie atloka sarkan-
baltsarkanu lentīti, noliek svecīti 
krastmalā 18. novembrī, dzied 
himnu un ar lepnumu dēvē sevi 
par Latvijas patriotiem. Tas, ne -
noliedzami, ir skaisti un emo cio-
nāli, bet – vai ar aizdegtu svecīti 
pietiks, lai nosargātu savu valsti? 

Situācija kaimiņvalstīs liecina, 
ka šobrīd Latvijai drošība un 
stabilitāte ir īpaši svarīga un va  -
jadzīga. Latvija ir NATO dalīb  -
valsts, bet tas nenozīmē, ka visu 
atbildību varam atstāt uz sabied -
roto valstu pleciem, arī pašiem ir 
jādomā, ko varam darīt savas 
valsts drošības labā. Ir jāuzņemas 
reāla atbildība, jo valsts esam 
mēs paši! 

Laiks patriotismam darbos, 
nevis tukšos vārdos!

Atklāta vēstule īstenajiem Latvijas patriotiem

Šobrīd Nacionālajos Bruņota-
jos spēkos dienē apmēram 5000 
profesionālā militārā dienesta 
kaŗavīru, savukārt brīvprātīgi 
mi  litarizētajā sabiedrības pašaiz  -
sar dzības formējumā jeb Zemes-
sardzē ir vairāk nekā 8000 ze -
messargu. Un ir liels prieks, ka 
pēdējā gada laikā aizvien vairāk 
jauniešu izvēlas pievienoties Ze  -
messardzei. Tie ir cilvēki, kuŗi ir 
izlēmuši sniegt reālu pienesumu 
valsts drošībai un stabīlitātei. 

Diemžēl valstij nav pietiekami 
līdzekļu, lai visiem zemessar - 
g iem nodrošinātu atbilstošu un 
pienācīgu ekipējumu, bet tas ir 
nepieciešams, turklāt, nekavē -
joties! Ar ekipējumu netiek do -
māti ieroči – tās ir lietas, kas 
vajadzīgas apmācībām, piemē - 
r am, kompasi, novērošanas ierī -

ces, lauka ķirurģiskie komplekti, 
nakts redzamības brilles u.tml. 
Kā uzsver Zemessardzes vadība, 
šīs lietas ir neaizstājamas mācī-
bās, tās būtiski palielina kaujas 
spējas un katram zemessargam 
jāapgūst, kā tās pielietojamas. 

Jaunieši, kuŗi ir pievienojušies 
Zemessardzei, ziedo savu brīvo 
laiku. Laiku, ko viņi varētu pa  -
vadīt ar savām ģimenēm, mācī-
bās vai darbā, pelnot naudu. Viņi 
ir brīvprātīgi izvēlējušies kalpot 
Latvijai. Palīdzēt viņiem mācī -
bās – tas ir mazākais, ko var da  rīt 
ikviens īstens Latvijas patriots! 
Ne katrs var iestāties Zemessar -
dzē – ir vecuma ierobežojums, 
tiek ņemts vērā fiziskais stāvok-
lis, veselība u.tml., bet katrs var 
palīdzēt! 

Man ir kauns, ka mana valsts, 

būdama NATO sastāvā, nespēj 
pildīt savus pienākumus – no   -
virzīt aizsardzībai 2% no IKP! 
Mēs gaidām, ka mums palīdzēs, 
bet paši neko nedarām! Tā ne  -
var turpināt! Vai tiešām esam 
aizmirsuši, kāda dāvana mums     
ir dota – pašiem sava, neatkarīga 
un brīva valsts! Pasaulē ir ne  -
skaitāmas tautas, kuŗām nav 
savas valsts. Mūsu tēviem un 
vectēviem nenācās viegli izcīnīt 
brīvību, neskaitāmi vīri atdeva 
savas dzīvības par to. Būtu grēks 
šo dāvanu tagad izniekot vai 
zaudēt sava slinkuma pēc. 

Palīdzēt Zemessardzei neno-
zīmē palīdzēt kādai organizā-
cijai, tas nozīmē palīdzēt savai 
valstij, attiecīgi – sev pašam. Lai 
palīdzētu Zemessardzei un ik -
vienam Latvijas patriotam snieg-

Kopš šā gada maija laikraksta 
slejās cītīgi un vispusīgi aprādot 
Okupācijas mūzeja Nākotnes   
na  ma būvniecības problēmas, 
va   saras vidū “ielikām komatu”, 
izsakot cerību, ka septembrī tiks 
saņemts Rīgas Būvvaldes pozi-
tīvs lēmums. Pamatotu cerību,  
jo projekts ir apstiprināts valdī -
bā, tam personīgi atbalstu pau -
duši valdības vadītāja Laimdota 
Straujuma, kultūras ministre Da -
 ce Melbārde, Rīgas galva Nils 
Ušakovs. 4. augustā, klātienē tie-
koties ar mūzeja vadību, Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
tei ca: “Manuprāt, mums vienreiz 
ir jāpieliek punkts šim jautā -
jumam un ir jāuzsāk šī nama 
būvniecība. Okupācijas mūzejs 
ir ļoti nozīmīgs Latvijas valstij,     
ir nepieciešama telpu paplaši  -
nā šana, un šim mūzejam ir jā  -
kļūst zināmā mērā par dāvanu 
Latvijas simtgadei 2018. gadā. 
Un tāpēc, manuprāt, jāizbeidz   
šīs brīžiem polītiskās, brīžiem 
architektoniskās debates par šo 
jautājumu un jāiet uz priekšu.”

Ir ieguldīti Latvijas valsts lī  -
dzekļi 400 tūkstoši eiro apjomā 
un pusmiljons eiro tautiešu zie-
dojumos. Kur nu vēl pārlie ci-
nošāk?

Taču 9. septembrī, dienu pirms 
Rīgas Būvvaldes solītā adminis -
t rātīvā akta, kas dotu zaļo gaismu 
darbu sākšanai, Rīgas pilsētas 
galvenais architekts Gvido Prin -
cis izteicis savu atzinumu – ar 
būvatļaujas izsniegšanu nesteig -
ties. Ko tas nozīmē? Vēsturnieks, 
Saeimas deputāts Ritvars Jan-
sons pasaka skaidri – “tas nozīmē 
mūzeja likvidēšanu”.

Nedēļraksta IR komentētājs 
Ai  vars Ozoliņš raksta par blakus 
sekām:

“Pirmkārt, tiesiskās. Izrādītos, 
ka pat valsts nozīmes projektu, 
kas izgājis visas likumos un 
ad ministrātīvajos aktos paredzē -
tās procedūras, var pašā pēdējā 
brīdī apturēt, ja kādam vai kā  -
diem ir ļoti liela privāti mer -
kantila, ideoloģiska vai profesio-

Okupācijas mūzeja projekts atkal iestrēdzis?

nālo ambīciju sakairināta intere-
se to izdarīt un prasme un ie  -
spējas ietekmēt vajadzīgos lē -
mējus.

Otrkārt, šajā gadījumā sekas 
būtu arī polītiskas. Tie, kuŗiem 
šis mūzejs ir kā dadzis acī un 
atgādinājums par Krievijas ne -
kad neatzīto Baltijas valstu oku-
pācijas faktu, varētu justies ļoti 
gandarīti par šādu Latvijas pa  -
zemošanu, kad tiktu iznīcināts 
viens no svarīgākajiem valsts 
simtgades projektiem.”

Un vēl:
“Protams, architektiem var būt 

ļoti dažādi uzskati par dažā - 
d  iem projektiem, un ir ļoti labi, 
ja šādās viedokļu sadursmēs tiek 
atrasts labākais risinājums, it 
īpaši, kad runa par sabiedriski 
nozīmīgām ēkām. Taču jebkura 
projekta tapšanas gaitā ir dis-
kusiju, lēmumu pieņemšanas un 
to īstenošanas posmi.

Laika diskusijām par Okupā-

cijas mūzeja rekonstrukciju ir 
bijis vairāk nekā diezgan. Gu  - 
n ārs Birkerts Nākotnes nama pro-
jektu uzdāvināja Okupācijas mū -
zejam jau 2001. gadā. Taču Rīgas 
dome bija nolēmusi mūzeju no  -
jaukt, un to izdevās novērst tikai 
2005. gadā, kad valsts pārņē ma 
savā īpašumā ēku un zemi, uz 
kuŗas tā atrodas. Saeima 2006. ga -
 dā pieņēma likumu par Lat  vijas 
Okupācijas mūzeju. 2007. gadā 
valdība nolēma veidot mūzeja 
piebūvi. 2008. gadā bija pabeigts 
un apstiprināts skiču projekts. 
2011. gadā Ministru kabinets 
pieņēma lēmumu par padomju 
okupācijas upuru piemiņas me  -
moriāla kompleksa celtniecības 
financēšanu. 2013. gadā tika 
noslēgts līgums par mūzeja ēkas 
rekonstrukcijas techniskā pro-
jekta izstrādi un autoruzrau -
dzību. Celtniecību bija plānots 
sākt šoruden. Taču pavasarī ar -
chi  tektei Zaigai Gailei piepeši 

radās stipras estētiskas pretenzi-
jas pret pasaulslavenā latviešu 
architekta Birkerta projektu. Tik 
novēlota atskārsme par Birker -   
ta projekta it kā nesaderību ar 
padomjlaiku Sarkano strēlnieku 
mūzeja melno kasti jeb “mo -
dernisma architektūras pērli”, kā 
to dēvē Gaile un viņas domu-
biedri, ir uzkrītošākā, taču nav 
vienīgā šās kampaņas īpatnība.

Projekta pretinieku komandas 
kaismīgajos it kā profesionālo 
(bet, kā pastāvīgi aprāda mū    zeja 
pārstāvji, bieži vien klaji nekom-
petento vai pat vienkārši melīgo) 
argumentu plūdos palaikam pa  -
sprukušas norādes uz ļoti vērtīgo 
zemi, uz kuŗas atrodas mūzeja 
ēka, un par “nākotnes apbūves 
iespējām”, kuŗas iecerētā piebūve 
apdraudot. Un līdzās profesio-
nāli skanošiem architektonis - 
 k   iem argumentiem uzstājīgi tiek 
at    kārtots tīri polītisks ieteikums – 
aizvākt Okupācijas mūzeju     

prom uz “Stūra māju” Stabu ielā 
kopā ar tā rekonstrukcijai pa   -
redzēto financējumu. (..)

Lai cik šķietami profesionāli 
būtu architektu cilātie argu  men-
ti, Rīgas pilsētas būvvaldes lēmu-
ma rezultāts būs smagi polītisks – 
būt vai nebūt Latvijas Okupācijas 
mūzejam. Pat ja projekta preti-
nieku motīvi būtu šķīsti nesavtī -
gi, viņu viedoklis ir tikai dažu 
cilvēku viedoklis, bet šādu “patīk – 
nepatīk” diskusiju laiks bija pagā-
 jis, pirms viņi tās sāka. Latvijas 
Okupācijas mūzejam jābūt, lai  
arī cik ļoti tas kādiem nepatiktu.”

Otrdienas, 15. septembŗa, pēc-
 pusdienā Okupācijas mūzeja 
vadība rīko kārtējo paplaši  nā -
šināto sapulci, kuŗas rezultātus 
publicēsim nākamajā mūsu laik-
raksta numurā. Paudīsim savu 
atbalstu visos iespējamos veidos 
un galvenais – ticēsim veselā 
saprāta spēkam!

Red.

Dr. sc. admin. JURIS ULMANIS, Kiberaizsardzības vienības zemessargs, 
uzņēmējs, augstskolas pasniedzējs, LATO valdes loceklis

tu iespēju ieguldīt savu artavu 
mūsu valsts drošības stiprināša-
nā, Latvijas Transatlantiskā Or -
ga nizācija (LATO) ar portāla 
ziedot.lv atbalstu tuvākajā lai  kā 
īstenos kampaņu, kuŗas ietvaros 
ikviens varēs palīdzēt iegādā -      
ties zemessargiem nepieciešamo 
ekipējumu. Atbalstu šai idejai ir 
pauduši daudzi Latvijas sa  bied -
rības viedokļu līderi – uzņēmēji, 
garīdznieki, studenti, pensio  -
nāri, mākslinieki, sportisti, inte-
li   ģences pārstāvji – visi, kam 
svarīga Latvijas drošība un brī  -
vība. Nepaliec malā un piedalies 
Latvijas un savas drošības 
stiprināšanā! 

Sargāsim mūsu Latviju ko   pī - 
g iem spēkiem, jo Latvija esam 
mēs paši! 

// Foto: www.a4d.lv
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“Prasāt, ar ko tad viņš ir ap -
mierināts? Ne ar ko, jo visur  sa  -
skatāmi tādi vai citādi cilvēcīgi 
trūkumi. Viņa dabā šī dziņa pēc 
pilnības, pēc pareizības līdz vis-
sīkākiem sīkumiem ir tomēr 
viena no tām pozitīvām rosinā -
tājām īpašībām, par kuŗu mēs 
varam tikai priecāties. Tā nav 
ļāvusi viņam palikt pusceļā, ir 
sargājusi no paviršības, kuŗu viņš 
necieš, mudinājusi sakrāt vispil-
nīgāko latvisko bibliotēku, sa    stā -
dīt vispamatīgāko grāmatu rādī -
tāju,” tā par grāmatu krājēju, grā-
matsējēju, izdevēju, literātū  ras 
pētnieku, Misiņa bibliotēkas di  -
binātāju, bibliotēkāru un latvie  -
šu zinātniskās bibliogrāfijas pa   -
matlicēju Jāni Misiņu 1925. gadā 
rakstīja literatūrvēsturnieks Kār -
lis Egle (1887-1974).

Misiņš bija viens no pirma   -
jiem, kas mācīja mīlēt, cienīt un 
godāt latviešu grāmatu, latviešu 
rakstīto un drukāto vārdu un uz -
  tvert to kā lielu, paliekošu kul   -
tūras vērtību, kas droši var pa    stā-
vēt līdzās citu tautu garīgajām 
bagātībām.

Vecākajai un pilnīgākajai lat  -
viešu grāmatu krātuvei gadu 
gaitā mainījušies nosaukumi:

• Jāņa Misiņa bibliotēka 1885 – 
1925 

• Rīgas pilsētas Misiņa bib  -
liotēka 1925 – 1946 

• Latvijas PSR Zinātņu aka -
dēmijas Jāņa Misiņa bibliotēka 
1946 – 1954

• Latvijas PSR Zinātņu aka -
dēmijas Fundamentālās biblio  -
tēkas J. Misiņa Latviešu literātū-
ras nodaļa 1954 – 1992 

• Latvijas Akadēmiskās bib -
liotēkas Misiņa bibliotēka 1992 – 
30.09.2009. 

•  LU Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēka 01.10.2009. –

Tomēr laika ritumā nav mai  -
nījusies tās misija – nodrošināt 
latviešu nacionālās kultūras, 
mākslas, valodas, literātūras, 
folkloras, tradiciju un zinātnes 
saglabāšanu, veidojot krājumu 
atbilstoši vēsturiskās, 1885. ga  -
dā dibinātās Misiņa bibliotēkas 
pamatmērķim – komplektēt visus:

• Latvijā izdotos iespieddarbus 
jebkuŗā valodā;

• iespieddarbus, kas uzrakstīti 
latviešu valodā un izdoti jebku   -
rā pasaules vietā;

• iespieddarbus, kas uzrakstīti 
par Latviju un latviešiem jebku   -
rā valodā un izdoti jebkurā pa  -
saules vietā, arī latviešu autoru 
darbu tulkojumus svešvalodās.

“Vecais Misiņš savā mūžā ir 
krājis un krāj grāmatu pie grā-
matas, un gan jau katra no tām 
noderēs savā reizē tiem, kas 
meklē rakstos”, tā Misiņa paveik-
to darbu rezumēja rakstnieks 
Kār lis Dziļleja (1891-1963). 
“Kam, kādai vajadzībai? Gan jau 
nākamībā viss noderēs.” 

Un nākamībā viss noder, pat 
ļoti noder. Bez Misiņa bibliotē-
kas grāmatu krātuves, bez ne   no -
vērtējamā nacionālo kultūrvēr -
tību krājuma grūti iedomāties 
Latvijas zinātnes un kultūras 
darbu. Izmantojot unikālo fon-
du, izstrādāti daudzi kapitāli 
pētījumi vēsturē, literātūrzināt-
nē, valodniecībā, ekonomikā, 

MISIŅA BIBLIOTĒKA BIJA, IR UN BŪS!
Misiņa bibliotēkai - 130

filozofijā, polītoloģijā, pedago  -
ģijā, mākslas, architektūras, mū  -
zikas un citās zinātnēs, sagata-
voti gan latviešu literātūras, gan 
Latvijas vēstures akadēmiskie 
izdevumi, radušies daudzi zināt -
niskie pētījumi, izstrādātas di -
ser  tācijas, sarakstīti neskaitāmi 
publicējumi presē, iegūtas visda-
žādākās izziņas. Arī skolēnu un 
studentu zinātniskie darbi, re   fe-
rāti, bakalaura un maģistra darbi 
bieži vien tapuši, pateicoties Mi  -
siņa bibliotēkas materiāliem. 
Zīmētais uzraksts ar aicinājumu 
Meklējiet rakstos! vienmēr atro-
das pie sienas bibliotēkas visre -
dza mākajā vietā un uzmundri -
na apmeklētājus.

No publiskās bibliotēkas “Krā  -
cēs” Misiņa bibliotēka izaugusi 
par pirmo latviešu zinātnisko 
bibliotēku, kuŗā radoši strādājuši 
un kuru par savām otrajām mā   -
jām saukuši ļoti daudzi rakst-
nieki, dzejnieki, mākslinieki, zi   - 
n  ātnieki un kultūras darbinieki  
no visas Latvijas. Un ne tikai no 
Lat   vijas, bet arī no Lietuvas, 
Igau     ni  jas, Vācijas, Polijas, So   mi  -
jas, Zviedrijas, Krievijas, Anglijas, 
Austrālijas, ASV un citām val - 
s  tīm.

Jānis Misiņš jau no agras bēr -
nības ne tikai vāca un krāja grā-
matas, bet arī labprāt tās deva 
lasīt citiem. Jau 1880. gadā savu 
grāmatu krājumu viņš pārvērta 
par atklātu bibliotēku apkārtnes 
iedzīvotājiem. Šajā ziņā Misiņa 
paraugs bija Tirzas pagastskolas 
skolotājs, rakstnieces Tirzma -
lietes tēvs Andrievs Dzelzkalns, 
kurš pirmais mēģināja Tirzā ie -
rīkot bibliotēku, kas gan pastā-

vēja bez oficiālās atļaujas, bet 
pulciņš interesentu maksāja rubli 
gadā, par ko Dzelzkalns apgā-
dāja grāmatas un deva lasīšanai.

Vēlāk Dzelzkalns savu krāju-
mu atdeva Misiņam ar noteiku-
mu, ka viņš ņems no katra lasītāja 
30 kapeikas gada maksu. 

1880. gada 15. oktobrī laik -
rakstā “Balss” publicētais Kriš  jā-
ņa Valdemāra raksts “Grāmatu 
krātuves kā tautas gara modi  nā -
tājas” ļoti sasaucās ar Misiņa pa -
ša pārliecību, un bija izšķirošais 
pamudinājums, lai apzinātos, kas 
ir viņa īstais dzīves aicinājums. 
Lai gūtu atbildes uz dažādiem 
jau  tājumiem bibliotēkas sakarā, 
Misiņš uzsāka saraksti ar K. Val -

demāru. Valdemārs uzmudino -
š  ās vēstulēs ne tikai deva prak-
tiskus padomus, bet arī par brīvu 
atsūtīja vairākas savas grāmatas. 
Viņš arī norādīja, ka, lai varētu 
ierīkot atklātu lasāmu biblio -
tēku, vajadzīga administrātīvo 
iestāžu atļauja. 

Pēc vairākkārtējas lūgumu 
rakstīšanas beidzot 1885. gada 
19. septembrī Misiņš saņēma 
gubernatora atļauju (Nr. 11363) 
atvērt “Krācēs” bibliotēku.

Jāņa Misiņa krājumā ap šo 
laiku, spriežot pēc ierakstiem 
paša sastādītā “Rādītājā par 
Krāces J. Misiņa Grāmatu krā -
tuvi”, ir 782 dažāda satura grā -
matas 500 sējumos (kopsēju-
mos). Tiesa, pirmās divas ailītes 
atstātas tukšas, jo Misiņš ar pir-
mo kārtas numuru gribēja ie  -
rakstīt Ernsta Glika tulkotās Bī   -
beles pirmizdevumu (1685 – 94) 
un 1586. gadā iespiesto luterā - 
ņu katķismu, ko tajā laikā savā 
īpašumā vēl nebija dabūjis. Vē -
lāk, kad pirmo Bībeli Misiņš 
ieguva, to reģistrēja ar 1. inventāra 
numuru (izņēmuma kārtā arī 
elektroniskajā katalogā tā ieva-
dīta ar pirmo numuru). 

Kad 1906. gada pavasarī Mi -
siņš no Lejasciema pārcēlās uz 
Rīgu, grāmatu krājums jau pār -
sniedza 5 000 sējumu. 

Pārcietis grūtos Pirmā pasau-
les kara gadus, 1920. gada 27. 
mar  tā Jānis Misiņš vēstulē Kau -
dzītes Matīsam satraukts lūdza 
padomu, ko turpmāk iesākt ar 
paša savākto krājumu, īpaši ar 
grāmatām.

“Iznāk gan tā gluži latviski, ka 
man vienam uz savu roku ar 
saviem līdzekļiem tas jāveido,     
ko visa tauta nevar veikt – tas ir, 
varētu, bet nav tās atziņas. Bet nu 
par to nekas – man prieks, ka 
esmu to iesācis tai laikā, kad 
varēju daudz ko savākt, ko tagad 
vairs nevar.”

Apzinādamies, ka viņam vie-
nam tik liela mēroga darbs nav 
pa spēkam, Jānis Misiņš 1924. gada 
8. decembrī nosūtīja Rīgas pil -
sētas valdei priekšlikumu nodot 
savu privātbibliotēku. 

1925. gada 7. decembrī noslē -
dza līgumu (Nr. 12670) starp 
Rīgas pilsētas valdi un biblio te-
kāru Jāni Misiņu. Līguma 1. pa  -
ragrāfs noteica, ka “Jānis Misiņš 
pārdod, atdod un nodod Rīgas 
pilsētai viņam piederošo pri -
vātbibliotēkas grāmatkrājumu” 
ar noteikumiem:

1.) Bibliotēkai jābūt brīvbib-
liotēkai ar nosaukumu “Rīgas 

GUNTA JAUNMUKTĀNE,
LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas vadītāja

pilsētas J. Misiņa bibliotēka”, tā 
nav pievienojama kādai citai 
bibliotēkai, bet, ja telpas atļauj, 
var ievietot blakus arī kādu citu 
bibliotēku.

2.) Tā pienācīgi jāierīko kā 
zinātniski publiska bibliotēka 
pilsētas centrā ar ne mazāk kā 
vienu kopīgu lasāmu zāli un 3 – 
4 atsevišķiem zinātniskiem stu -
diju kabinetiem. 

3.) Ja iespējams, bibliotēka 
jānodrošina ar visu Latvijā iz   nā-
košo iespieddarbu obligāto ek - 
s emplāru. 

Padomju okupācijas, nacis tis-
kās Vācijas okupācijas un kaŗa 
gados, pateicoties Kārļa Egles      
un visu darbinieku stingrai no  -
stājai un pašaizliedzīgam dar - 
b am, bibliotēkas krājumi palika 
neskarti un nosargāti no iz  ve-
šanas uz Vāciju.

Uz 2015. gada 1. janvāri Latvi-
jas Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas Misiņa bibliotēkas 
fonda kopapjoms jau ir vairāk 
nekā 1,1 miljons grāmatu un 
periodisko izdevumu un vairāk 
nekā 1 miljons rokrakstu. 

Bibliotēkas šodienas darbs 
neaprobežojas tikai ar lietotāju 
apkalpošanu. Ejot līdzi laika 
garam, bibliotēka veido savu 
Digitālo bibliotēku un aktīvi pie-
 dalās dažādos sadarbības pro-
jektos gan Latvijā, gan ārpus 
robežām. Apmeklētāju zināša -
nas papildina bibliotēkas dar-
binieku rēgulāri veidotās izstā-
des, dažādie sarīkojumi un Mi -
siņa kluba lasījumi – ik mēneša 
lasījumi un diskusijas par lite rā-
tūras, kultūras, vēstures un ci - 
t  iem jautājumiem. 

Darbs turpinās…..
Un arī Misiņa bibliotēkas dar-

binieku kopa, neskatoties uz 
grūtībām, turpina dzīvot un īste-
 not tālāk Jāņa Misiņa ideālo 
sapni par pilnīgu nacionālu 
bibliotēku un cenšas piepildīt 
dzī  vē Misiņa gara mantojumu: 
uzmanību, cieņu un mīlestību 
pret katru grāmatu, pret katru 
lasītāju. 

Misiņa bibliotēkas darbinieki 
izsaka lielu pateicību visiem bib -
liotēkas draugiem un atbalstī-
tājiem par dāvātajām grāmatām, 
periodiskajiem izdevumiem un 
citiem materiāliem, kuŗi papil-
dina un bagātina mūsu dārgu -
mu krātuvi.

Un kamēr Misiņa bibliotēka 
būs vajadzīga lasītājiem, kamēr 
lasītāji to atbalstīs, bibliotēka 
dzīvos.

Bibliotēkas dibinātājs Jānis Misiņš (no kreisās) un bibliotēkas 
pārzinis Kārlis Egle krātuves telpās bibliotēkas 50 gadu 
pastāvēšanas atcerē. 1935. g. 19. septembris, Torņa iela 3/5, Rīga. 
Fotogrāfs nezināms

Misiņa bibliotēkas lasītava

Jānis Misiņš. Šaržs. Mākslinieks: 
Indriķis Zeberiņš
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PĒTERIS
AIGARS 

(Turpinājums sekos)

ROM Ā N S  T U R P I NĀJ U M O S

ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ

Česlavs varēja viņas nogaidī ša-
nu pārprast. Starplaikā viņu va  -
rētu savaldzināt kāda cita. Var būt 
jau tagad Budapešta ir tikai ie  -
gansts kādai romantiskai dē  kai?

Lai būtu kā būdams, viņai jā  -
redz savām acīm, ko Česlavs     
da   rīs Vīnē un vai no Vīnes ceļš 
ved uz Ungāriju? Bet kā izkārtot 
tik īsā laikā braucienu? Pašai 
nebija sakaru ar ceļojumu biro-
jiem un gaisa satiksmes sabied -
rībām. Vis  us agrākos braucienus 
kārtoja tēvs ar māti. Šoreiz ne  -
varēja lūgt viņu palīdzību. Vie -
nīgais cilvēks bija Vinsents...        
Vi   ņas rokas atkal sniedzās pēc 
klau sules... Vai viņa drīkstēja 
vērsties pie cilvēka, no kura 
pirms pāris stundām aizbēgusi?

Vinsents bija slims. Bet ne -
viens nav tik bezcerīgi slims, lai 
atteiktos no ārstēšanas. Turklāt 
viņai nav vajadzīga Vinsenta 
dvē  sele, bet viņa sakari, viņa pa  -
doms. Vinsentam īstenībā bija 
divas dvēseles, viņš dzīvoja divas 
dzīves, pats varbūt to neapzi nā -
damies. Citādi viņš bija koleģiāls, 
izpalīdzīgs. Līdz šim nekad ne -
bija atteicis, ja Vanda ko lūdza.

Vanda nocēla klausuli un dre  -
bošiem pirkstiem uzgrieza Vin -
senta numuru. Laiks nebija pa  -
rasts zvanīšanai, bet cik reižu pat 
pēc pusnakts viņai nebija zva-
nījuši studenti no omulīgas sa  -
bied rības? Viņai taču bija pie  nā  -
kums atvainoties par negaidīto 
aiziešanu. Ja Vinsents nebūs īgns, 
turpinās par ceļojumu. Vanda la -
 bu brīdi klausījās signālus. Kad 
nogura viena roka, piespieda 
klausuli ar otru roku pie otras 
auss. Pēdīgi atsaucās īgnas sie -
vietes piesmakuša balss. Vanda 
pazina šo balsi. 

Tā bija dzīvokļa saimniece. 
Lords ar savu draugu tikko pār -
nākuši. Viņa gaišība atrodoties 
vannā. Ja saruna esot svarīga, 
viņš varot atzvanīt pēc ceturt-
daļstundas. Vanda pateica savu 
vārdu un numuru.

Studente sāka staigāt pa istabu. 
Viņa meklēja pārliecinošākus 
vār dus, lai izklāstītu savu vaja-
dzību. Vinsents bija jāpārliecina 
pirmā gājienā. Bet domas nerai-
sījās kā gluds pavediens, tās mez-
 glojās, mežģījās, un Vanda vēl 
arvien nezināja, ko īsti teikt, kā  -
diem vārdiem lūgt. Dīvaini, es 
kustos kā vāvere pa krātiņu; lie-
kas, ka tieku uz priekšu, bet grie-
 žas tikai rats ap asi, pati palieku, 
kur bijusi. Riebīgi... Un Horācijs 
atkal pie viņa. Nedabiskā drau -
dzība turpinās. Vanda nodrebi -
nājās... Bet Vinsents vienīgais, 
kas varētu palīdzēt. Varbūt viņš 
netiek vaļā no vājībām, varbūt ar 
pacietību un gudrību viņa 
atpestīs lordu Vinsentu Bārleju 
no lietuvēna, kas plosa viņu? 
Var būt tieši tas ir viņas dzīves 
uzdevums?

Vanda centās sev iestāstīt, ka 
viss, ko tagad dara, ir kāda mi -
sija, kaut īstenībā viņa rīkojās, 

tikai savas greizsirdības un aiz-
skarto īpašuma jūtu mudinā -      
ta. Viņa vēlējās Česlavu padarīt 
greiz  sirdīgu, bet tagad šī inde 
bija iesūkusies pašas sirdī.

Pulkstenis baznīcas tornī no -
sita pusnakts stundu. Studenti 
pārņēma nogurums un bezce-
rība. Varbūt Vinsents apvaino -
jies un viņai neatbildēs? Varbūt 
viņš tagad . . .? Taču divas minūtes 
pēc divpadsmitiem nošķindēja 
tālrunis. Vanda satrūkās, tad 
stei dzīgi tvēra klausuli.

“Labvakar, te runā Vinsents ...” 
skanēja pazīstamā samtainā balss. 
Īgns viņš nebija.

“Paldies, Vin, ka atcerējāties 
ma  ni,” Vanda stostījās un mīņā-
jās no vienas kājas uz otru. “Man 
ļoti ļoti jāatvainojas, ka aizgāju 
no balles neatvadījusies. Nejutos 
labi. Laikam esmu mazliet apsal-
dējusies. Negribējās jūs traucēt. 
Jums bija tik svarīgas sarunas…”

“Sen jau esmu jums piedevis... 
Saprotu, ka jums ir kādi dziļāki 
pārdzīvojumi, kuriem vajadzīga 
vientulība. Katrs jūsu vārds, kat-
ra kustība likās nikns atgrū -
diens. Jūs pati varbūt to neat-
skārtāt, bet tā tas bija... Vien  tu -
lība tādos gadījumos ir vislabā-
kās zāles. Jūs tagad esat tikusi ar 
sevi galā? Vai ne?”

Viņa balss skanēja tik draudzī-
gi, pat tēvišķīgi, ka Vandā mitē -
jās satraukums. Vairs nebija ne   -
ērti runāt ar Vinsentu. Gluži ot -
rādi, likās, ka Vinsentā pa  mo -
dušās pret viņu kādas slepenas 
jūtas, kuras viņš nedrīkstēja tieši 
ietvert vārdos, bet tās arī pavi - 
s am parastiem pieklājības vār - 
d iem piešķīra zināmu siltumu.

“Jāatzīstas, jūs redzat cilvē - 
k iem cauri,” Vanda teica glaimīgi. 
“Mani patiesi nodarbina kāda 
ļoti smaga problēma. Jau agrāk 
gribēju ar jums par to runāt, bet 
baidījos, vai mani sapratīsit, vai  
jūs interesēs mani pārdzīvo ju mi.”

“Mani interesē viss cilvēcīgais, 
vienalga, vai tie ir tikumi, vājības, 
naids vai mīlestība. Bet kas jūs 
īsti nomāc? Naids tas nebūs, ne -
esat naida cilvēks. Varbūt mīles-
tība?” Lords sevišķi uzsvēra pē  -
dējo vārdu. Vanda nosarka, bet 
tieši neatbildēja.

“Jums, Vin, ir sakari. Zināmi 
sakari, vai ne?” Vanda sāka atkal 
nervozēt un koda lūpās. Jo drau-
 dzīgāks Vinsents kļuva, jo grūtāk 
likās minēt Česlava vārdu.

“Sakari... Ko nozīmē sakari? 
Man ir daži pazīstami, nedaudzi 
iespaidīgi draugi, kuri pat nakts 
laikā celsies, lai palīdzētu. Es vi -
ņu labā rīkotos tāpat. Tomēr –  
ie kām nezinu, kur mana palīdzī-
ba vajadzīga, man grūti pateikt, 
vai spēju līdzēt. Katrām iespējām 
kaut kur ir robežas…”

“Man rūpes dara kāds lido-
jums uz Vīni. Rīt, vēlākais parīt, 
man jābūt tur. No šī brauciena 
atkarīga kāda jauna cilvēka nā -
kotne...” Kad pēdējais teikums 
bija pateikts, Vanda atelpoja.

“Izklausās pavisam romantis -
ki: Vīne un kāda jauna cilvēka 

nākotne, šie vārdi pasaka daudz, 
tomēr ne tik daudz, lai apsvērtu 
savu iespēju robežas jums palī -
dzēt.” Vinsents lēni lauzās iekšā 
viņas noslēpumos. Viņu šis stāsts 
patiesi savaldzināja. Visvairāk 
viņu interesēja vārds Vīne.

“Jaunais cilvēks ir poļu izcel - 
s mes zinātnieks... Viņš kā apsēsts 
grib doties uz Budapeštu, lai pa  -
līdzētu nemierniekiem. Bez ma  -
nas un jūsu palīdzības viņš no šīs 
apsēstības netiks vaļā.”

“Uz Budapeštu? Vai prāts! Tur 
notiek ielu cīņas, cilvēki krīt. 
Mani krievu draugi tikko mie -
rināja, ka kontrrevolūcija Ungā -
rijā neņems virsroku. Jūsu acu -
raugs nekādā ziņā nedrīkst turp 
doties. Arī cīruli, ko atradīs sve -
šā kviešu laukā starp zvirbuļiem, 
pa  mielos ar skrotīm. Vislabāk 
būtu viņu jau Londonā brīdināt. 
Krievi notikumus Ungārijā ņem 
ļoti nopietni, un viņi arī zina, ka 
neviens ungāru nemierniekiem 
neies palīgā, neviens nevēlas iz -
raisīt jaunu pasaules karu. Jūs 
pati varat no tā secināt, kādi pa  -
nākumi jūsu draugu gaida Bu -
dapeštā. Ja jūs viņu kaut cik cie -
nāt, tad jaunais cilvēks jābrīdina 
nepārsteigties, jābrīdina pavisam 
nopietni.”

Vanda pie katra Vinsenta vārda 
sarāvās. Situācija bija bezcerīga. 

“Londonā, liekas, viņu vairs 
nesatikšu. Viņš aizgāja noskai ties. 
Man ir zināmi pieturas punk  ti, 
kur viņš meklējams Vīnē.” Vanda 
šai brīdī domāja, ka Teodozija 
neliegs viņai viesnīcas adresi,      
kur Česlavs nolēmis apmesties.

“Kā viņu sauc un kad jaunais 
cilvēks lido?” sausi jautāja Vin-
sents.

“Viņa vārds ir Česlavs Dom-
brovskis; viņš izlido varbūt jau 
rīt, vēlākais parīt,” Vanda atbil -
dē ja kā eksaminētājam.

“Pie velna,” nopūtās Vinsents. 
“Kur lai pusnaktī ņemu attiecī-
gus cilvēkus, kas spēj izkārtot 
jū su braucienu? Protams, gribu 
jums līdzēt, bet laika ir pārāk 
maz. Kam jūs neteicāt agrāk?”

“Pati nezināju...” taisnojās Van-

 da. „Šāda tipa cilvēki nav pārāk 
runīgi. Viņi prot glabāt noslē  pu-
mus, viņi ir kā narkotiķi, kuri, 
pat spīdzinot, neizdod narko-
tisko vielu avotus.”

“Cik saprotu, darīšana ar no -
slēgtu, ietiepīgu un komplicētu 
raksturu. Viņu sauc Česlavs 
Dombrovskis. Pierakstu vārdu. 
Dombrovskis, liekas, ir jūsu līga-
 vainis, ko savaldzinājusi kāda 
cita sieviete. Ideju dēļ jauni ļau-
dis vairs neriskē ar dzīvību. Re   -
volūcija ir tikai iegansts, aiz visa 
slēpsies kāds tumšmatains, tem -
peramentīgs seksapīls.” Lords 
tagad gribēja iedzelt Vandai, sa -
bangot viņā šaubas un nemieru, 
lai tad pašu pilnīgi dabūtu savā 
varā.

“Kādēļ jūs domājat tumšma-
ti?” Vanda vairs tālāk neizturēja.

“Bēgot no blondīnes, neviens 
nemeklēs glābiņu pie tādas pa - 
š as. Vīrieši grib pārmaiņu. Lai 
pār  maiņas panāktu, tad izgudro 
vi  sā  dus iemeslus,” Vinsents tur -
pi nāja ļaunā priekā, viņa balss 
kļuva asāka, skaļāka, satrauktāka. 
“Jūsu līgavainis, liekas, patlaban 
atrodas krustceļos. Jums jābūt 
ļoti smalkjūtīgai un neatlaidīgai, 
lai atgūtu viņa simpātijas. Viņš 
pats vēl svārstās, bet drīz būs par 
vēlu.”

“Viņš nav mans līgavainis, tikai 
bērnības rotaļu biedrs. Augām 
Vācijā kopā poļu bēgļu no -
metnē.”

“Arī mīlestība ir rotaļa. Vismaz 
no katras rotaļas vīrieša un sie -
vietes starpā izaug mīlestība.    
Lai mīga vai nelaimīga – tas nav 
sva  rīgi, bet tā ir mīlestība.”

“Katram likumam ir izņē  mu-
mi,” Vanda iesaucās. Viņai zuda 
pacietība. Vinsenta vārdi viņu 
graizīja kā ķirurga naži.

“Greizsirdība ir vislabākais 
mērs mīlestības intensitātei. Jūs 
esat greizsirdīga un nelaimīga. 
Bērnības rotaļu biedra dēļ ne -
viena sieviete nezvanīs pēc pus-
nakts citam vīrietim, kuru viņa 
turklāt ne sevišķi ciena.”

Vanda sastinga. Viņš zināja vi  -
su, viņš bija viņas dvēselē lasījis 

kā grāmatā. Viņš apzinās, ka ir 
nicināts, bet tomēr sarunājas, 
sola palīdzēt. Vai tā bija atriebī-
ba? Liegties bija lieki.

“Nu labi, ja es arī viņu mazliet 
mīlētu,” atzinās Vanda, „vai jūs 
tādā gadījumā neatteiktos man 
sagādāt vietu lidmašīnā uz Vīni? 
Viņš ir poļu pulkveža dēls, kuŗa 
tēvs nogalināts Katiņas mežā... 
Katiņas noziegumā citi tur aiz-
domās vāciešus, citi krievus.”

“Krievi nav spējīgi uz tādiem 
noziegumiem,” vēsi atbildēja 
Vinsents.

“Vairums poļu tomēr par to ir 
pārliecināti. To liecina arī izra-
kumos iegūtie lietiskie pierā  dī-
jumi.” 

“Tā ir alošanās, aizspriedumi. 
Es tam vienkārši nespēju ticēt. 
Bet tagad pie lietas. Mēģināšu 
jums palīdzēt. Atcerējos, ka ma   na 
tēva laba drauga dēls ir at   bil dī - 
gā postenī Londonas lidostā. Kā 
vīrietis, kuram jūs neesat vie nal -
dzīga, es nedrīkstētu pacelt ta  -
gad ne pirksta, bet es uzveicu 
vā   jības, būšu augstsirdīgs. Kad 
viss būs nokārtots, vēl šonakt 
ieradīšos pie jums ar ziņojumu,” 
Vinsents piemetināja.

“Pie manis...” iesaucās Vanda. 
“Tik vēlā stundā?” Bet viņa juta, 
ka nebūs spēka atvairīt Vinsentu. 
Viņš arvien panāca savu ar 
neatlaidību un uzmācību.

“Jūs taču neatmaksāsit man ar 
nepateicību?” turpināja Vinsents. 
“Apzinos, ka mans pienākums ir 
tieši šonakt jūs sastapt un dot 
jums morālu atbalstu.”

“Es padodos... Tikai viens 
priekš  noteikums: jūs nedrīkstat 
runāt par savām utopijām. Es tās 
nevaru sagremot.”

“Utopijām? Kā tā? Es pats esmu 
utopija. Visa mana dvēsele ir 
uto pija. Kā es spēju par to klusēt? 
Jūs nevarat ielaist savā istabā 
mani, bet manu dvēseli atstāt      
aiz durvīm. Varu ierasties pie 
jums tikai kopā ar saviem uz -
skatiem, ar saviem tikumiem un 
netikumiem…”

(Turpināts no Nr. 34)

“Uz Budapeštu? Vai prāts! Tur notiek ielu cīņas, cilvēki krīt. Mani krievu draugi tikko mierināja, ka 
kontrrevolūcija Ungārijā neņems virsroku. Jūsu acuraugs nekādā ziņā nedrīkst turp doties. Arī cīruli, ko 
atradīs svešā kviešu laukā starp zvirbuļiem, pamielos ar skrotīm. Vislabāk būtu viņu jau Londonā brīdināt.”

// ZĪMĒJUMS: Zane Neimane
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS 

N OVA D U  Z I ŅA S

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 34) atrisinājums
Līmeniski.  7. un 9. Dvē -

seļu putenis. 10. Rembo.    
11. Pērkons. 12. Dzeguze. 

14. Skat. 16. Čaks. 19. Kau  po. 20. 
Karpa. 22. Cirks. 23. Ruksis. 24. 
Ebrēji. 25. Malta. 26. Turēt. 27. 
Naids. 28. Sega. 30. Tone. 37. 
Aktieri. 38. Kuldīga. 39. Dzeja. 
40. Daugava. 41. Rūp nīca. 

Stateniski.  1. Edips. 2. Osaka. 
3. Kurska. 4. Spodra. 5. Ģenga.   
6. Astes. 8. Imka. 13. Bunkurs. 
14. Sofists. 15. Taivana. 16. Čuk -
s tēt. 17. Skābene. 18. Briedis. 19. 
Kārot. 21. Atils. 29. Gaidas. 31. 
Oskars. 32. Jauda. 33. Dingo. 34. 
Pret. 35. Odins. 36. Bažas.    

Līmeniski. 7. Iesala dzēriens. 
8. Sīkas, apaļas konfektes. 10. 
Lat   viešu baletdejotājs, balet-
meistars (1936-1989). 11. Dabis -
ka ūdenstilpe. 12. Tēls A. Dimā 
romānā “Trīs musketieŗi”. 16. 
Šau ras auduma sloksnes. 19. 
Valsts galvaspilsēta Rietumei  ro-
pā. 20. Tirdzniecības uzņēmums. 
21. Franču rakstnieks (1828-
1905). 22. Sporta veids. 23. Pil -
sēta Somijas dienvidrietumos. 
24. Odiseja dzimtene sengrieķu 
mītoloģijā. 25. Suņu šķirne. 28. 

Musulmaņu kulta kalps. 30.         
Ž. Bizē opera. 31. Munīcija me   -
dību ieročiem (viensk.). 32. Apaļa 
celtne mūzikas priekšnesumiem 
senajā Grieķijā. 36. Personu gru-
pas ar īpašām pilnvarām. 40. 
Aizjūga piederums. 41. Cilvēka 
rumpja atveidojums tēlotājā 
mākslā. 42. Oficiants uz pasažie-
ŗu kuģa vai pasažieŗu lidmašīnā. 
43. Sporta veids. 

Stateniski.  1. Akūta infekcijas 
slimība. 2. Agresīvi izturēties. 3. 
Latviešu literātūras un mākslas 

kritiķis (1877-1908). 4. Osta 
pie Melnās jūras Ukrainā. 
5. Pie apģērba piestiprināta 
galvassega. 6. Spiediena 
mēr vienība (MTS sistēmā). 
7. Tituls valdnieka nama 
sievietēm, kuŗas neieņem 
troni. 9. Trauku komplekts. 
13. Kopēja darba veikšana 
brīvprātīgi bez atlīdzības. 
14. Instruments leņķu mē   -
rīšanai astronavigācijā. 15. 
Urīnviela. 17. Ātras, izvei  cī-
 gas. 18. Apdzīvota vieta Jel -
gavas novadā. 26. Nosau-
kums dažām pilīm Spānijā. 
27. Profesija. 29. Liels jūras 
vēzis ar cietām bruņām.      
33. Kāršu spēle. 34. Daudz  -
kausu ekskavators. 35. Cīņa. 
37. Sievietes vārds (maijā). 
38. Valsts Āzijas dienvid -
rietumos. 39. Pilsēta Vācijas 
rietumos.   

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejā  15. sep -
tembrī atklāta Pasaules latviešu glezniecības izstāde.  Izstāde tapusi 
sadarbībā ar Pasaules latviešu mākslas centru Cēsīs un apskatāma 
līdz 8. novembrim.

Ventspilī un Baltijas jūrā augusta beigās Valsts policija rīkoja 
Starptautiskās jūras pretterrorisma taktiskās mācības Baltic 
Maritime Tactical Exercise 2015. Tajās piedalījās vairākas ES valstu 
elitārās pretterrorisma vienības, kuŗas atbalstīja Valsts robežsardze 
ar jūras patruļkuģiem un aviāciju.

Liepājas jaunās koncertzāles “Lielais Dzintars” ēka ir nodota 
lietošanā, bet tagad norit labiekārtošanas darbi. Tajā pastāvīga māj -
vieta būs Liepājas Simfoniskajam orķestrim un Emiļa Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolai. Koncertzāle “Lielais Dzintars” savas 
durvis apmeklētājiem vērs oktobrī.

Rīgā no 2. līdz 5. septembrim Ķīpsalas izstāžu centrā notika     
20. Pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2015. Tika nosaukti arī la  -
bākie Latvijas piena produkti. Izstādē ar jaunākiem produkcijas 
veidiem iepazīstināja uzņēmumi no ASV, Lielbritanijas, Ķīnas, Nor-
vēģijas, Somijas, Austrijas, Beļģijas, Čechijas, Dānijas, Francijas, 
Grie ķijas, Igaunijas, Italijas, Izraēlas, Īrijas, Kanadas un c. 

Talsos noritēja zviedru Draugu dienas, kuŗu rīkošanas rosinā -
tāji bija Talsu novada draugi no Sēderčepingas Zviedrijā, ar kuŗu 
1996. gadā ir noslēgts sadarbības līgums. Klāt bija Zviedrijas vēst -
nieks Latvijā Henriks Landerholms (Hendrik Landerholm). Tal su 
novada domē atklāja izstādi par zviedru ģimenes dzīvi Life Puzzle, 
bet Tautas namā – karikatūru izstādi The Best of EWK. Novada mū -
 zejā apskatāma zviedru mākslinieka Peo Jonsona fotoizstāde. Talsu 
kinoteātrī “Auseklis” notika Zviedrijas filmu festivāls. 

Daugavpilī no 7. līdz 11. septembrim noritēja Dzejas dienas, 
kas bija veltītas Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejai. Marka Rotko 
Mākslas centrā ar mūzikāli literāru sarīkojumu “…par Daugavpili, 
mīlestību un Raini” tika atvērti jauni dzejas krājumi: Daugavpils 
pilsētas 740. gadu jubilejai veltītais “Daugavpils dzejā” un Daugav -
pils dzejnieku darbu izlase “Dzejas dienas 2015”, kas tiek izdota ik 
gadu. Daugavpils universitātes Dzejotavā bija iespēja klausīties lite-
rātūrzinātnieku priekšlasījumus un dzejas izlases “Rainis un Aspa-
zija Austrumlatvijas literātu balsīs” (apgāds “Mansards”) atklāšanā. 

Ziemassvētku kauju mūzejā Tīreļpurvā no 9. septembŗa ap -
skatāma brīvdabas izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem 100” un 
vēsturisko cīņu vietu izzinoša taka (7,2 km) pa 1. latviešu strēlnieku 
brigādes uzbrukuma ceļu 1917. gada 5. janvārī. Izstādes un takas 
izveides autors ir vēsturnieks, Ziemassvētku kauju mūzeja vadītājs  
Dagnis Dedumietis. Godinot Tīreļpurvā kritušo piemiņu, pie 
“Mangaļu” mājām atklāta piemiņas plāksne.

Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvalde rīko bezmaksas 
latviešu valodas kursus. Pēdējos piecos gados ar ES fondu un pil -
sētas domes financiālo atbalstu ikvienam minoritātes pārstāvim ir 
bijusi iespēja apgūt oficiālo valsts valodu. Šoreiz tāda iespēja būs vēl 
160 iedzīvotājiem, kuŗi pirms tam nav apmeklējuši bezmaksas 
kursus. Mācības notiks dažādos pilsētas mikrorajonos, lai būtu 
ērtāka nokļūšana uz nodarbībām. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA 

4. septembrī oficiāli atklāts 
labiekārtotais sporta laukums 
Strazdumuižas internāt  vidus  -
skolas bērniem ar redzes inva  -
liditāti. Laukums atjaunots un 
labiekārtots par līdzekļiem, ko 
saziedoja Lielbritanijā dzī   vo -
jošie latvieši un cilvēki no Lat -
vijas. Ziedojumu vākšanu or   ga-
nizēja Lielbritanijas latviešu 
sarīkojumu rīkotāju apvienība 
“Bērzes Strazdi” sadarbībā ar 
labdarības fondu Labdaris.lv.

Lai bērni ar redzes traucē  -
jumiem varētu patstāvīgi orien-
tē ties telpā un integrēties sa  -
biedrībā, ir nepieciešams regu-
lāri attīstīt koordināciju. Bez 
piemērotas vides un aprīkoju ma 
to izdarīt ir ļoti sarežģīti. Vie nīgā 
mācību iestāde Latvijā, kas ir pil-
  nībā pielāgota bērniem un jau   - 
n  iešiem ar redzes invaliditāti, ir 
Strazdumuižas internātvidus skola. 

“Strazdumuižas internātvidus  -
skolas bērnu sporta stundas no  -
tika skolas parkā, kuŗā nebija 
pilnīgi nekāda aprīkojuma, ne 
arī pienācīga seguma. Tā kā 
Strazdumuižas internātvidus  -
sko  lai bija nepieciešama līdz cil-
vēku palīdzība, veicot skolas 
sporta laukuma labiekārtošanu, 
lai bērni varētu nodarboties ar 

Lielbritanijas latvieši palīdz atjaunot 
sporta laukumu Strazdumuižas skolai

sportu svaigā gaisā bez traumu 
riska, brīvprātīgi tika aizsākts šis 
projekts,” informē apvienības 
“Bērzes Strazdi” pārstāvis Toms 
Zeltiņš. Viņš norāda, ka biedrī - 
ba regulāri iesaistās arī citās 
labdarības akcijās.

Kopējās projekta izmaksas     
bija 7832,62 eiro. Ziedojumu 
vākšana notika apvienības “Bēr -
zes Strazdi” rīkotajos sarīkoju-
mos Lielbritanijā. Pateicoties 
Lielbritanijā dzīvojošo latviešu 
kopienas aktīvitātēm un atbal - 
s tam, kā arī tepat Latvijā dzīvo-
jošu cilvēku palīdzībai, jau pēc 
dažām dienām Strazdumuižas 
internātvidusskolas audzēkņiem 

būs pieejams jauns, speciāli viņu 
vajadzībām piemērots sporta 
laukums.

Labiekārtotā sporta laukuma 
atklāšana paredzēta šī gada 4. sep-
 tembrī pulksten 10.30. Sarīko -
jums notiks skolas parkā (Jug - 
las iela 14a, Rīga). Tajā piedalīsies 
projekta iniciatoru, apvienības 
“Bērzes Strazdi” un labdarības 
fonda “Labdaris.lv” pārstāvji, 
sko  las vadība un bērni. Lab    - 
i ekārtoto sporta laukumu iemē -
ģinās un ar paraugdemonstrē-
jumiem uzstāsies Rīgas vin gro-
šanas skolas dalībnieki, darbo - 
s ies dažādas atrakcijas un pare-
dzē tas izklaides bērniem. 

TOMS ZELTIŅŠ

UZZIŅAI
Projekta atbalstītāji: Kultfilma, CleanR, Noah Serious Injury Spe  -

cialists celtnieki, SIA Baltroot, līdztekus metinātāji, SIA Kimi Projekti, 
Viesturs Saldavs, Fitness ABC, Lalonda, Latvieši Lesterē, Sautportas 
latvieši un individuā lie ziedotāji.

Organizators: “Bērzes Strazdi”, lielākais sarīkojumu organizators 
Anglijā www.strazdi.co.uk

Labdarības fonds Labdaris.lv ir organizācija, kuŗas mērķis ir 
palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Visus fondam ziedotos līdzekļus 
izmanto konkrētu mērķu sa    snieg šanai. Arī jūs varat sniegt palīdzību 
grūtībās nonākuša jiem, ziedojot: 

Biedrība “Latvijas Labdaru Aso  ciācija Labdaris.lv”, Reģ. nr: 
40008173130. Juridiskā adrese: Akadēmijas lau  kums 1- 1011, Rīga, 
LV-1050.

SWEDBANK Swift: HABALV22
LV43HABA0551037990069
CITADELE Swift: PARXLV22
LV79PARX0016130480002
Paypal: paypal@labdaris.lv
Jūs varat ziedot, arī zvanot uz ziedojumu tālruņiem:
90006881(ziedojums – 1.42 EUR)
90006771(ziedojums – 7.11 EUR) 
Vairāk informācijas: labdaris@labdaris.lv, tālr.: +371 27035637.
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(Turpinājums 18. lpp.)

BOSTONA (MA)
Trimdas Draudzes zāle (58 

Irving St. Brookline, MA)
17. septembrī 19:00 Apvienības 

„Panna” izrāde „Tāda es esmu”.
18. septembrī 19:00 Jaunā Rī -

gas teātŗa izrāde „Vectēvs”.
Biļešu cena „Tāda es esmu” 

$20, „Vectēvs” $25, uz abām iz -
rādēm $40.

Turneju organizē TILTS ar 
ALTS un Mākslas draugu Bos-
tonā atbalstu. Info: Maija Priede, 
tālr.:781-329-7491.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latviešu 

biedrība (531 N 7th St, Phila-
delphia, PA 19123).

6.oktobrī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem pa -
saulē. Dzimumdienu svinēšana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

MINEAPOLE (MN)
Mineapoles Latviešu baznīca 

(3152 17th Ave S, Minneapolis, 
MN 55407).

20.septembrī 12:00 Minesotas 
U. Maģistra grada studente dzie -
dāšanā Sophie Amelkin sniegs 
programmu par 20.gs. latviešu 
komponistiem un viņu dzies-
mām. Būs īss referāts par A.Ži -
linska, J.Vītola un A.Kalniņa 
dzīves gaitām un okupācijas 
ietekmi viņu darbos, kuŗam 
sekos šo komponistu dziesmu 
koncerts. Priekšlasījums angļu 
valodā, bet dziesmas – latviski. 
Ieeja brīva.

27.septembrī 16:00 koncertu 
sniegs Andra Dārziņa (alta vijo-
le) un Ventis Zilberts (klavieres). 
Ieeja: abonentiem sezonas 1.ku -
pons; ats. biļete $23, studentiem 

$5, bērniem līdz 16g. ieeja brīva. 
Minesotas Latv. Koncertapvien. 
(MLKA) šo koncertu rīko sa -
darbībā ar Latviešu kultūras 
biedrību TILTS un ar Latvijas 
Kultūras Ministrijas, Pasaules 
Brīvo Latv. Apv. (PBLA) un 
Ame  rikas Latv. Apv. (ALA) 
atbalstu.

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183rd St, 

Bronx, NY 10453)
19. septembrī 14:00 Ņujorkas 

DV Apvienības sezonas atklā-
šana! Koncerts – Guna Pantele, 
vijole un balss kopā ar vīru An -
drew, klavieres un akor  deons. 
Ielūdzam jūs piedalīties 14.jūnija 
akcijas mākslas izlozē, sekos 
„Lat  galīšu Pusdīnas”, godinot 
ilg  gadīgo Vanadžu saimnieci 
Martu Apeli (1920- 2015). Ieeja 
pret ziedojumu, sākot ar $10. 
Visi mīļi gaidīti!

Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville 
NY).

4.oktobrī 10:30 dievk., sekos 
Pļaujas svētku sarīkojums. Klau-
sīsimies jaunās mūziķes, džeza 
vokālistes Artas Jēkabsones 
sniegto mūzikālo programmu 
’’Latviešu mūzika džeza stilā’’. 
Sekos siltas pusdienas, kafija un 
izloze ’’Uz kārā zoba’’. Laipni 
ielūdz Salas novada dāmu ko -
miteja!

PRIEDAINE (NJ)
3.oktobrī 14:00 latviešu alta 

vijolnieces Annas Dārziņas 
koncerts. Pavadīs pianists Ventis 
Zilberts. Rīko Latviešu kultūras 
biedrība TILTS un Ņūdžersijas 
latv. biedrība. Ieeja $25.

 SIETLA (WA)
Sietlas Latv. Sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125).
26. septembrī 9:00 Sietlas Lat-

viešu Draudzes skolas pirmā 
mācību diena.

4. oktobrī 12:00 Pļaujas svētki 
pēc dievk. Programma, siltas 
pus  dienas; $15 pieaugušajiem, 
$10 bērniem zem 12 gadiem.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
St.Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 (th Ave N, St.
Petersburg FL 33713).

Bibliotēka vasarā –no aprīļa 
līdz oktobrim – būs slēgta. 

22.septembrī 13:00 videoiz-
rāde- XI Latvijas Skolu Jaunatnes 
Dziesmu un Deju svētku, bērnu 
un jauniešu simfonisko orķestŗu 
koncerts ’’Tūkstošbalsu simfo-
nija’’ Lielajā Ģildē. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ie -
ejas zied., sākot ar $3.

6.oktobrī 13:00 videoizrāde- 
XI Latvijas Skolu Jaunatnes 
Dziesmu un Deju svētku tautas-
deju kolektīvu Laureātu koncerts 
Dailes teātrī. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas zied., 
sākot ar $3.

10.oktobrī 10:00 DV apvien. 
Floridā gadskārtējais pikniks 
War Veterans Memorial Park 
(9600 Bay Pines Blvd. N, nojume 
#4). Līdzi jāņem priecīgs prāts 
un groziņi kopīgam azaidam. Par 
ceptām desiņām, sautētiem sk.
kāpostiem un vēsu dzērienu gā -
dās vanadzes un vanagi.

20.oktobrī 17:00 koncerts 
’’Trīs Latvijas tenori – Latvijai 
un pasaulei’’. Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis un Guntars 
Runģis dziedās retāk dzirdētas 
Emīla Dārziņa solo dziesmas, 
operu ārijas, skanīgu operetes 
karuseli un jautro Amor His-
pano,Ginta Bērziņa klavieŗu 
pavadījumā. Pēc koncerta visi 
aicināti pakavēties pie glāzes vīna 
un cepumiem, daloties iespai-
dos! Ieejas zied., sākot ar $25.

24.oktobrī 13:30-15:00 tiks sa -
vākti saiņi Ziemsvētku sūtīju-
mam uz Latviju. Ja sūtījums 
pārsniedz 4 kastes, lūgums sa -
zināties ar Anitu, tālr.: 973-755-
6565, ext.5, 973-744-6565, vai 
atbildes meklēt tīmeklī: lasl.com 
Ja kāds, kuŗš vēlas nodot saiņus 
sūtīšanai, atbrauks no tālākas 
vietas 20.oktobrī uz koncertu, 
varēs to izdarīt pirms koncerta, 
sazinoties iepriekš ar Anitu vai 
Sybilu.

S A R Ī K O J U M I

Mazpulcēni, iepazīstot Pirmā 
pasaules kaŗa vēsturi, pēta un 
apkopo ziņas par latviešu 
strēlniekiem. Lūdzam atsauk-
ties divu strēlnieku piederīgos 
un vēsturniekus, lai iegūtu ziņas 
par mūsu novadniekiem: 

Poruks Rūdolfs, dzimis 1885. 
gada 24. jūlijā Kraukļu pagastā, 
6. Tukuma pulka strēlnieks. 

Turciņš Otto, dzimis 1894. 
gada 13. martā Sinoles pagastā, 
8. Valmieras pulka strēlnieks. 
Apbalvots ar Sv. Juŗa krusta 4. 
šķiras ordeni par Ziemassvētku 
kaujām. Ieceļojis ASV 1950. 
gadā ar sievu un diviem 
dēliem.

Ar cieņu,
NORA KALVĪTE,

165. Tirzas mazpulka 
vadītāja 

Aicinām 
atsaukties!

Okupācijas mūzejs 
meklē leģionārus, kuŗi 

brīvprātīgi atgriezās 
Latvijā 1946. gadā

Latvijas Okupācijas mūzeja 
vēsturnieks Andrejs Edvīns Feld-
manis, kuŗš veic pētījumu un 
veido dokumentālo filmu par 
latviešu leģionāriem Cedelgemā, 
lūdz sabiedrības palīdzību faktu 
noskaidrošanā.

Otrā pasaules kaŗa beigās sa -
biedroto gūstā angļiem padevās 
11 727 latviešu leģionāri, kuŗi 
tika izvietoti kaŗa gūstekņu no -
metnē Beļģijā, Flandrijas pro -
vinces pilsētiņā Cedelgemā. 
1946. gada 6. aprīlī Padomju 
armijas pārstāvjiem angļi no -
deva 199 kaŗavīrus, kuŗi brīv-
prātīgi vēlējās atgriezties dzim-
tenē. Apmēram 30 latviešu le -
ģionāri tika atvesti uz Rīgu un 

izvietoti filtrācijas nometnē 
Ganību dambī 40. Okupācijas 
mūzejs lūdz atsaukties šos ka -
ŗavīrus, viņu tuviniekus vai per-
sonas, kuŗas kaut ko zina par šo 
notikumu. Tālrunis saziņai 
66117657.

“Dokumenti ir, bet mums 
vajadzīgi cilvēki. Mūs interesē, 
kas ar šiem leģionāriem notika 
tālāk,” saka pētnieks A. E. Feld-
manis. Filmu “Cedelgema” pare-
dzēts pabeigt šī gada rudenī, 
pirmizrāde notiks 11. novembrī 
kinoteātrī „K. Suns”.

Informāciju sagatavojusi
Latvijas Okupācijas mūzeja 

sabiedrisko attiecību nodaļa (tālr. 
67229244)

Latviešu leģionāru pavadīšana uz Volhovu Austrumu frontē. 16. 
jūnijs. Fotografs nezināms
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

www.laiks.us
Lasiet tīmeklī!

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

“CEĻINIEKA” AKCIONĀRIEM
Apgāda CEĻINIEKS akcionāru pilnsapulce notiks svētdien, 25. oktobrī, 

plkst. 13:00 (pēc Rudenīgā azaida) Latviešu Centrā, 4 Credit Union 
Drive, Toronto. Reģistrēšanās sākot ar plkst. 12:00.

CEĻINIEKS nav aktīvi darbojies jau vairākus gadus, un no 
kādreizējiem tā izdevumiem vienīgi Jaunā Gaita turpina iznākt. 

Apgāda padome ierosina “Ceļinieku” slēgt un akcionāru individuāli 
nepieprasīto naudas atlikumu nodot Jaunajai Gaitai.

Lūdzu pieteikties, lai saņemtu dienas kārtību un citu informāciju. 
Jautājumus par balsstiesībām un ierosinājumus adresēt apgāda 

vadītājam Guntim Liepiņam,
e-pasts liepag@idirect.com, 

pasta adrese: Box 21131 RPO Orangev Mall, Orangeville,
ON L9W 4S7, Canada, telefons 519-938-8717.

Uz Rudenīgo azaidu (plkst. 11:30) ieteicams pieteikties iepriekš,
zvanot uz Latviešu Centra biroju 416-759-4900.

“CEĻINIEKA” padome (Guntis Liepiņš, Andrējs Olte,
Andris Priedītis, un Juris Zommers)

Trīs Latvijas Tenori – Latvijai un pasaulei!
Mūsu populārie Trīs Tenori un solisti no LNO gatavojas mūs iepriecināt jau sesto reizi Amerikā ar plašu vispusīgu pro-
grammu 2015. gada oktobrī. Ierakstiet kalendāros jau tagad, lai rezervētu datumu! Viņu programmā būs retāk dzirdētas 
Emīla Dārziņa solo dziesmas, operu ārijas, skanīgs operetes karuselis un jautrais Amor hispano. Atšķirīgas programmas 
Klīvlandē, Igauņu namā, no Priedainē, Salās un Floridā! Nāciet uz visiem koncertiem! Gaidīsim! Baudīsim!

Kļūstiet par LNOĢ labvēļa patronu. Pieprasiet labvēļu ieejas karti $100.– Tas ieskaitīs arī Jūsu ieejas karti uz koncertu. Atbalstot Ģildi,
Jūs atbalstāt LNOĢ vispusīgos projektus. Nosūtiet maksājumu labvēļu ieejas kartei pirms 1. oktobra uz: LNOĢ c/o Andris Padegs 2 Merry 
Hill Road, Pougheepsie, NY  12603 (Jūsu vārds tiks ievietots koncerta labvēļu lapā programmā.)

14. oktobrī, trešdien, – Klīvlandē plkst. 1:00 pēcpusdienā rīko Klīvlandes 
Latviešu koncertapvienība, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107
Anda Sūna-Cook 216-651-0486
16. oktobrī, piektdien, – Ņujorkā Igauņu namā plkst. 7:30, 243 34th St. NYC, rīko
Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) Baiba Rudzīte Pinne 914-631-5725
17. oktobrī, sestdien, – Ņudžersijā, Priedaine rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība 
kopā ar LNOĢ. Baltic Unity Day plkst. 2:00 os, koncerts seko plkst. 4:00 os.
1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ 07728 Jānis Students 732-836-9750
18. oktobrī, svētdien, dievkalpojums 10:30 (piedalās arī Trīs Tenori), 
atspirdzinājumi. Koncerts seko plkst. 12:30 Ņujorkā, Salas baznīcas zālē, rīko 
Latvijas Nacionālā Operas Ģilde (LNOĢ) 4 Rīga Lane, Melville, NY 11747 
Aija Pelše Tel: 516-319-9491
20. oktobrī, otrdien, plkst. 5:00 Floridā, St Pētersburgā rīko Floridas Latviešu bied -
rība 1705 9th Ave N, St. Peterburg, FL 33713 Dace Kupača-Hohlova 727-479-8026

Trīs Latvijas LNO Tenori. No kreisās: Miervaldis 
Jenčs, stāv Nauris Puntulis, priekšā Guntars 
Ruņgis. Iztrūkst pianists Gints Bērziņš Ieejas maksa visās koncerta vietās – $25.–

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE PIEŠĶIŖ
ARTURA JULLAS STIPENDIJAS

Līdz $ 10 000 kopsummā kā financiālu atbalstu centīgiem universitātes,
kolledžas vai kādas citas Valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.

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

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

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

atsauksmes iesūtāmas līdz šā gada 1. novembrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510

Tālr.: 707-748-0138, fakss: 707-748-0138
e-pasts: gbergsfl@aol.com
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Par viņu sēro
INGUNA UN ROBERTS REEVES

Dziļās sērās viņu piemin
DĒLS IVARS

Kad mana dvēsle šķirsies 
no dziesmu lejas šīs – 
tā mīlestības dziesmu 
sev līdzi aiznesīs. 
/ Fricis Bārda /

GUNĀRS KRŪMIŅŠ
Dzimis 1932. gada 27. aprīlī Latvijā,

mūžībā aizgājis 2015. gada 25. augustā Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā mamma

ILGA DRUPA,
dzim. PABĒRZS

Dzimusi 1924. gada 12. jūnijā Valmierā,
mirusi 2015. gada 17. augustā Keipkodā, Masačūsetsā

Mūžīga mierā aizmidzis viens no Dienvidfloridas Latviešu biedrības dibinātājiem 
un ilggadējais priekšnieks

LUDIS BĒRZIŅŠ
Dzimis 1927. gada 15. augustā Siguldā, Latvijā,

miris 2015. gada 14. augustā Hollywood, Florida
Sērās viņu piemin

DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS BIEDRI
UN DRAUGI FLORIDĀ

   tembrī dievk. vietā skatīsim 
arch. Laumas Zušēvicas kon-
sek rācijas video. 4.oktobrī 
dievk. ar Sv. vak, Pļaujas svētki- 
Bazārs- Pusdienas.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996), māc. 
A.Graham. 20.septembrī 10:00 
dievk., kafijas stunda. 23.sep-
tembrī 11:00 Kalamazū bazn. 
Bībeles stunda. 27.septembrī 
10:00 dievk., zupas pusdienas un 
ciemosies grāmatas ’’Sadzirdēti. 
Zvannieku stāsti’’ autore Tatjana 
Vītiņa Žagare. 4.oktobrī 10:00 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg., 
kafijas stunda. 10.oktobrī 16:00 
ciemosies katoļu priesteris An -
dris Vasiļevskis ar lekciju ’’Kā 
Latvijā sadzīvo senču latviskā 
dzīvesziņa ar kristīgo garī gu-
mu’’. 16.oktobrī 11:00 Kala mazū 
bazn. lūgšanas grupa „Aka”. 
18.oktobrī 10:00 angļu val. dievk. 
ar dievg. Kafijas stunda. 16:00 
Svecīšu svētbrīdis Riversaides 
kapsētā.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā treš-
dienā. 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). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 19.septembrī 
12:00 dievk. ar dievg., diak. In -
driķis Kaņeps. 17.oktobrī 10:00 
dievk. ar dievg, diak. Linda 
Sniedze-Taggart. Sekos Pļaujas 
svētku sarīkojums.

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

• Mineapoles-St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). 17.sep-
 tembrī 11:00 Bībeles stunda. 
20.septembrī 10:00 dievk. ar Sv. 
vak., sadraudzība. 22.septembrī 
19:00 Bībeles stunda dr. biblio-
tēkas telpās. 27.septembrī 10:00 
dievk., sadraudzība. 4.oktobrī 
10:00 Pļaujas svētku dievk. ar Sv. 
vak., piedalīsies dr.koris un būs 
bērnu uzruna. Mielasts.

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

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

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

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

 Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 

 20.septembrī 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 27.septembrī 
dievk. nenotiek. 4.oktobrī 12:30 
Leikvudā dievk. ar dievg. Pļaujas 
svētku ieskaņa. 11.oktobrī 13:30 
Īstbransvikā dievk. ar dievg., 
Pļaujas svētki, groziņu pusdie-
nas. 18.oktobrī 12:30 Leikvudā 
dievk. 25.oktobrī 13:30 Īstbran-
svikā dievk., Reformācijas svētki.

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

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka park 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 Lut-
heran Church (70 River Rd, 
Montville NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-

an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

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

19.septembrī 14:00 Manha-
tenā dievk., māc. Saliņš. 20.sep-
tembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. 27.sep-
tembrī dievk. nenotiek.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 4.oktobrī 14:00 
Pļaujas svētku dievk. un sarī-
kojums. 25.oktobrī 14:00 dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr. sekretāre 
Vija Arins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 20.septembrī 13:00 
dievk., kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@

san.rr.com. Visi dievk. notiek 
sestdienās 12:00. Māc. Martins 
Rubenis. 19.septembrī dievk. 
Kafija un groziņu 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. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 20.sep-
tembrī dievk. ar dievg. Pēc dievk. 
dr.pr. Andrejs Zāmelis, atzīmējot 
savu 80. dzimšanas dienu, aicina 
visus uz vēlām brokastīm! 27.sep-
tembrī dievk., Bībeles stunda. 
4.oktobrī Pļaujas svētku dievk. 
ar dievg., atzīmējot Takomas un 
Sietlas draudžu apvienošanos. 
Pateicības mielasts, $15 pieau gu-
šiem, $10 bērniem zem 12 ga -
diem. 11.oktobrī laju vadīts 
dievk. 18.oktobrī angļu val. 
dievk. ar dievg., Bībeles stunda.

27.oktobrī 13:00 Videoizrāde- 
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu 
Dziesmu svētku noslēguma kon-
certs Mežaparka Lielajā estrādē. 
Koncerta programmā skan izcili 
skaņdarbi no visām svētku da -
lībvalstīm, kā arī Karla Orfa 
kantāte Carmina Burana. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas zied., sākot ar $3.

TORONTO
Latviešu Centrs (4 Credit 

Union Dr, Toronto).
25.oktobrī 13:00 (pēc Rude-

nīgā azaida) notiks Apgāda CE -
ĻINIEKS akcionāru pilnsapulce. 
Reģistrēšanās, sākot no 12:00. 
Apgāda padome ierosina „Ceļi-
nieku’’ slēgt un akcionāru indi-
viduāli nepieprasīto naudas atli-
kumu nodot Jaunajai Gaitai. 
Lūdzam pieteikties, lai saņemtu 
dienas kārtību un citu infor mā-
ciju. Jautājumus par balsstiesī-
bām un ierosinājumus adresēt 
Apgāda vadītājam Guntim Lie -
piņam, tālr.: 519-938-8717, e-pasts: 
liepag@idirect.com, pasta adrese: 
Box 21131 RPO Orangev Mall, 
Orangeville, ON L9W 4S7, Ca -
nada. Uz Rudenīgo azaidu 11:30 
ieteicams pieteikties iepriekš, zva -
not uz Latviešu Centra biroju, 
tālr.: 416-759-4900.

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
• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stun das. 
Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Info: www.detdraudze.
org. Visi dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050, 
e-pasts: makej@aol.com. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615. 20.septembrī 15:30 Kapu 
svētki Getzemanes kapsētā.

• 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. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 20.septembrī 11:00 
dievk. ar Sv. vak. Plkst. 15:00 Vil-
mingtonā Good Shepherd bazn. 
(1530Foulk Rd- Rt.261) dievk. ar 
Sv. vak., kafijas galds. 27.sep    -
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Mīļā piemiņā paturēs
KRUSTMEITA RUTA ZADINĀNE UN RADI LATVIJĀ

KRUSTDĒLS JĀNIS KALNIŅŠ, IMANTS UN RUTA
KALNIŅI AR BĒRNIEM ILGU, ILZI AIJOVĀ

UN DAINI AR ĢIMENI KALIFORNIJĀ

Viņu atceras un piemin 
BIJUŠIE HANAVAS ĢIMNAZIJAS KLASES BIEDRI:

BIRUTA, DZIDRA, GUNA, KIRA
KONSTANCE, MAIJA, ARVĪDS UN ULDIS

Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
DĒLS, MĀSA, MAZBĒRNI, MAZMAZBĒRNI

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

Viņu sirsnīgā piemiņā paturēs
VISVALDIS NAGOBADS

AINA NAGOBADS-ĀBOLS UN
GUNTARS ĀBOLS

Mīlestībā viņu vienmēr paturēs
MEITAS ILGA UN ILZE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Viņu piemin
GUNTA UN PAULIS BLUMBERGS, KĀRLIS ĶIVULIS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa

RUTA DAMBERGS,
dzim. KURMIŅŠ

Dzimusi 1922. gada 21. februārī Rīgā,
mirusi 2015. gada 1. jūnijā Portlandē, Oregonā

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! OTTO RULLIS (35/36.g.c.)
Dzimis 1916. gada 9. martā Rīgā,

miris 2015. gada 5. augustā Sirakūzās, ASV

Mūsu atmiņā paliek

OLGA AKERBERGS
Dzimusi 1921. gada 12. jūlijā Ludzā, Latvijā,

mirusi 2015. gada 6. augustā Baltimorā, Merilandē

Pats pļaujas Kungs zin’ laiku, 
Lauž vārpu gatavu.
Slēpj saule tumsā vaigu,
Ņem ceļ’nieks naktsmāju.

Uz nezināmu pusi
Mums mūžam soļi dim.
Kā gāju putni klusi
Mēs ar reiz aiziesim.
/ Valda Mora /

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdz, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru! 
Klusu! Lai kamenes saulespuķēs dzied!
/ Ārija Elksne /

Dieva mierā aizgājusi

ELMA ZALGAUCKA
Dzimusi 1912. gada 24. aprīlī Bauskā, Latvijā,

mirusi 2015. gada 19. augustā Demoinē, Aijovā

Pēc ilgākas slimošanas mūžībā aizsaukts

ALEKSANDRS ZAGORSKIS (SAŠA)
Dzimis 1927. gada 13. janvārī Ružīnas pagastā, Latvijā,

miris 2015. gada 12. augustā Darwin, Austrālijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa

VALDA AUSMA ĀRSTE,
dzim. ŠMITCHENS

Dzimusi 1922. gada 21. augustā Baldonē, Latvijā,
mirusi 2015. gada 27. augustā Filadelfijā, ASV

No mums šķīries mūsu jaunības un skolas biedrs

LAIMONS BIRKMANIS
Dzimis 1921. gada 7. aprīlī Rīgā,

miris 2015. gada 17. augustā Ņujorkā

25.oktobrī Reformācijas dievk. 
ar dievg. 1.novembrī dievk. 

 Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308), 
20.septembrī 14:00 dievk., dzies-
mu grām., diak. L. Sniedze-Tagg art.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk.notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Uzmanību – va -
sa ras dievk. notiks biedrības 
namā 11:00! 20. septembrī dievk. 
27. septembrī Bībeles stunda. 2.
oktobrī 11:00 dr. valdes sēde. 4. 
oktobrī Pļaujas svētki ar pašu 
nestām brokastīm.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 

Anita Vārsberga Pāža, mob. tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis Vī -
tols, tālr.: 703-264-0089. Svēt die-
nās: 10:00 Dievkalpojums. Kris-
tīga sadraudzība. Grāmatu galds. 
20.septembrī kārtējā skolas 
diena. Dievk. 26.-27.septembrī 
mūsu dr. telpās notiks LELBA 
Austrumu apg. draudžu garīdz-
nieku un darbinieku konference. 
Visi ir laipni aicināti piedalīties! 
26.septembrī 17:00 Sv. vak. dievk. 
Austrumu apg. konferences iet-
varos. 27.septembrī 9:30 Svēt-
brīdis kopā ar Latviešu skolu un 
Apgabala konferences dalībnie-
kiem. Dievk. vēlāk nenotiks. Pēc 
konferences noslēguma – 12:30 pus -
dienas visiem! 1.oktobrī 19:30 
literārais vakars. 2.oktobrī kon-
certs: Andra Dārziņa (alta vijo-
le) un Vents Zilberts (klavieres. 
4.oktobrī Pļaujas svētku dievk. 
Gadskārtējais Oktoberfest. 11. ok -
tobrī 13:00 Jauniešu iesvētības. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 17.oktobrī 12:00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg., diak. 
Indriķis Kaņeps.

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

Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

... ka atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs...



LAIKS 2015. ga da 19. septembris – 25. septembris20

Kaspars Bērziņš (pa labi) pret 
Jonu Valančūnu

Jānis Strēlnieks ar savu laimīgo 
13. numuru

Dairis Bertāns

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Latvijas
basketbolisti 

pārraksta vēsturi
Pirmo reizi Rīgā Eiropas meis-

tarsacīkstes (EM) notika 1937. ga -
dā, nu tās pēc 78 gadiem bija at  -
griezušās pie mums. Basketbola 
vēsturē ierakstīts arī, ka EM pir  mo 
meistarsacīkšu uzvarētāja bija Lat -
vijas valstsvienība. Šogad Rīgā ri -
sinājās EM pirmā posma spēles.

Revanšs izdevās
Latvija – Beļģija 78:67 (25:19, 

15:19, 11:14, 27:15). Beļģijas 
basketbolisti kopš 2013. gada 
mums kļuvuši par īpašiem pre-
tiniekiem. Toreiz Eiropas meis-
tar sacīkstēs viņi aizlika mūsējiem 
kāju priekšā, liedzot iekļūt ce  turt-
daļfinālā. Savu līdzjutēju priekšā 
mūsu vienība pirmo pārbau dī-
jumu izturēja godam un revan-
šējās beļģiešiem par zaudējumu 
pirms diviem gadiem. Latvijas iz -
lasei spēles sākums izdevās diez-
gan labs, iekrājot piecu punktu 
pārsvaru. Tad cīņa izlīdzinājās, 
bet pirmo ceturtdaļu izdevās no -
slēgt ar sešu punktu pārvaru. 
Ot  rajā ceturtdaļā komandas sīvi 
spēkojās, bet puslaiks beidzās ar 
40:38 Latvijas labā. Trešajā ce -
turt  daļā spēles gaita bija sasprin-
gta, nobeigumā beļģi pārņēma 
vadību 52:51. Pēdējā ceturtdaļā 
Latvijas izlasei izdevās “lauzt” 
spēli, pateicoties tālmetieniem. 
Viens Bertāna un divi Janičenoka 
tālmetieni elektrizēja tribīnes, 
padarot jau tā skaļo atbalstu vēl 
iespaidīgāku – 61:54. Nobeigumā 
Jānis Timma panāca – 66:56. “Beļ-
 ģijas lauvas” vairs neatguvās, un 
Latvijas vienības atbalstītāji, kājās 
stāvot, varēja līksmot par pirmo 
uzvaru. Latvijas vienībā spēlēja 
un punktus guva  Meiers – 15, 
Janičenoks – 14, Bertāns – 13, 
Bērziņš – 12, Freimanis – 8, 
Timma – 5, Strēlnieks un Blūms 
– pa  4, Mejeris – 3.

Pārāk ātri
sapelnīja piezīmes

Latvija-Lietuva 49:68 (19:11, 
9:16, 11:20, 10:19). Lietuviešu 
basketbolisti Latvijas vienībai ir 
principiāli pretinieki kopš pag. gs. 
30. gadu beigām. Visvairāk mums 
kremt zaudējums 1939. gadā, kad 
finālspēlē pret lietuviešiem ties-
neši ieskaitīja grozu viņu labā pēc 
sacensības beigu signāla.  Latvijas 
un Lietuvas valstsvienību savstar-
pējo spēļu rezultāti Eiropas meis-
tarsacīkstēs liecina, ka mums līdz 
šim ir izdevies uzvarēt tikai vie -
nās sacensībās: 1939. Kauņā – 
36:37, 1993. Kauņā – 65:108, 1994. 
Rīgā – 91:94, 2001. Ankarā  – 
94:76, 2003. Norčēpingā – 91:92 
(pagarinājumā), 2013. Jeseņicē – 
59:67. Kopsummā – 1:5.

Tagad Rīgā bija pienācis laiks 
uzlabot statistiku. Diemžēl tas 
neizdevās. Skatītāju pulkā bija arī 
Valsts prezidents Raimonds Vē -
jo  nis. Lietuvieši pirmajā spēlē 
pret ukraiņiem knapi izglābās no 
zaudējuma, uzvarot tikai ar viena 

Eiropas basketbola meistarsacīkstes
punkta pārsvaru – 69:68. Sākumā 
Latvijas basketbolisti izvirzījās 
vadībā – 12:10 un pat 19:13, ko -
pumā labi nospēlēja pirmo pus-
laiku, nobeigumā zaudējot pre-
tiniekiem tikai vienu punktu – 
28:29. Pārtraukumā starp pirmo 
un otro ceturtdaļu līdzjutēji, pie-
 ceļoties kājās, sveica divkārtējo 
olimpisko čempioni Uļjanu Sem-
jonovu skatītāju rindās.

savu paraugu iedvesmoja un 
iekustināja komandu. Spēles 
gaitu komentē Dairis Bertāns: 
“Protams, zinājām, ka būs tikpat 
līdzīga spēle kā ar Beļģiju. Sa -
censība ilgstoši aizritēja punkts 
punktā, un bija jāsagaida brīdis, 
kad spēli salauzt. Tas arī izdevās 
otrās ceturtdaļas beigās, kad ne -
daudz tikām priekšā. Savukārt 
otrajā puslaikā jau labi nocī nī-
jāmies, lai pārsvaru noturētu. 
Protams, vajadzēja viņus iero be-
žot. Bija skaidrs, ka viņi iemetīs 
savus punktus un savāks bum-
bas, tomēr izdevās kaut nedaudz 
ierobežot, lai kāds no viņiem 
neiemet vairāk par 30 punktiem. 
Kopumā Čehijai nebija tik labi 
metēji kā Beļģijai un Lietuvai, 
tāpēc diezgan daudz spēlējām no 
zonas aizsardzības un arī viņi 
paši mums palīdzēja.”

 Latvijas izlasē 14 punktus guva 
Jānis Blūms, bet pa 11 punktiem 
sameta Jānis Strēlnieks, kuŗam 
arī septiņas rezultātīvas piespē-
les, un Kaspars Bērziņš. Čechijas 
izlasē Satoranskis guva 22 punk-
tus un izdarīja deviņas piespēles, 
Veselija kontā 17 punkti un 11 
bumbas zem groziem.           

Bez dzimšanas
dienas dāvanas... 

Latvija – Ukraina 74:75 
(21:14, 18:24, 23:22, 12:15).

Daira Bertāna dzimšanas 
dienā bija iespēja sagādāt viņam 
skaistu dāvanu, uzvarot ukrai -
ņus un nodrošinot ceļazīmi uz 
izslēgšanas spēlēm.

zīties vadībā ar soda metieniem. 
Bertāns pēdējā uzbrukumā gan-
drīz pazaudēja bumbu, bet Jani-
čenoks netrāpīja pustālo. Timma, 
Bertāns un Freimanis visi kā 
viens pēc spēles atzina, ka nav 
izpildīts spēles plāns un par 
daudz varbūt atslābinājušies 
dažos epizodos, kas ļāvis preti-
niekiem sa  justies brīvāk. Un nav 
iekrituši mūsējo metieni...

Latvijas izlasē rezultātīvākais 
spēlētājs bija Dairis Bertāns ar  
17 gūtajiem  punktiem, 13 punk-
tus pievienoja Kaspars Bērziņš, 
12 punkti Jānim Blūmam, 11 
punktus sameta Kristaps Jani-
čenoks. Ukrainas izlasē Kirilo 
Fesenko izcēlās ar 21 punktu un 
10 atlēkušajām bumbām, Olek-
sandrs Ļipovijs guva 15 punk-
tus.

Atguvās no šoka
un atspēlēja

16 punktu deficitu
Latvija – Igaunija 75:64 

(15:29, 18:15, 22:5, 20:15). 
Turnīrā bija izveidojusies situā-
cija, ka, lai iekļūtu izslēgšanas 
spēlēs, abām vienībām bija va -
jadzīga uzvara. Igauņi bija kriet -
ni uzlabojuši sniegumu un no 
sākumā dēvētajiem grupas pas-
tarīšiem pārvērtušies par cienī-
giem pretiniekiem pārējiem pre-
tendentiem uz astotdaļfinālu. 
Iepriekš mūsu ziemeļu kaimiņi 
bija pārspējuši Ukrainas vienību 
(78:71) un sīvi spēkojušies ar 
lietuviešiem (62:64), zaudējot 
viņiem tikai spēles pēdējās se -
kundēs. Uzvaras gadījumā igau -
ņi iegūtu tikpat punktu cik 
mūsējie, taču savstarpējās spēles 
rezultāts ļautu viņiem iekļūt 
četriniekā, Latvijas basketbolis-
tus atstājot ārpusē.  

Sākums bija graujošs Latvijas 
vienībai – 0:11. Pirmās trešdaļas 
rezultāts – 15:29. Sākās grūta pa -
kaļdzīšanās. Igauņi bija pārāki 
cīņā zem groziem un metienu 
precīzitātē. Pēc otrās ceturtdaļas 
rezultāta starpību neizdevās sa -
mazināt ne par punktu – 33:44. 

Tomēr izdevās atgūties no 
šoka. Viesi bija pārāki cīņā par 
atlēkušajām bumbām un, savu 
līdzjutēju atbalstīti, uzturēja spē -
cīgu kaujas garu. Toties igauņu 
sakrātās personiskās piezīmes 
un lielāks kļūdu skaits palīdzēja 
Latvijas izlasei puslaika beigās 
pietuvoties līdz 11 punktu defi-
citam (33:44). Trešajā ceturtdaļā 
dominēja Latvijas izlase, kas ne -
pilnas divarpus minūtes pirms 
pēdējā pārtraukuma pēc Jāņa 
Timmas gūtā groza pirmoreiz 
izvirzījās vadībā. Jānis Strēlnieks 
un Dairis Bertāns divatā sameta 
14 punktus, palīdzot komandai 
atspēlēt 16 punktu starpību.
Rezultātīvs ceturtdaļas nobei -
gums ļāva panākt +6 (55:49) un 
Latvijas basketbolisti noturējās 
vadībā līdz beigu svilpei.

 Spēles galvenais varonis Jānis 
Strēlnieks sacīja, ka pēc pirmā pus-
 laika nekādi skarbi vārdi ģērb-
tuvē nav bijuši. Treneŗi uz  svēruši, 
ka jāsakārto sava spēle, jāspēlē 
agresīvāk, un tas arī izdevies.   

Latvijas vienības punktu gu -
vēji: Strēlnieks – 21, Timma 
–15, Freimanis – 11, Bertāns – 9, 
Blūms – 6, Janičenoks – 5, Pei -
ners – 3, Meiers – 3, Bērziņš – 2.

Rīgas posma nobeiguma ta -
bula. Uzvaras, iegūtie un zau-
dētie grozi, punkti. Katra vie-
nība aizvadīja piecas spēles.

Lietuva     4     360:336       9
Latvija      3     348:339      8
Čechija     3     370:342      8
Beļģija      3     370:344      8
Igaunija    1     316:374      6
Ukraina    1     349:378      6

Pusdivos naktī mūsu basket-
bolisti ar lidmašīnu izlidoja uz 
Francijas pilsētu Lilli, kur notiek 
EM meistarsacīkšu otrais posms 
– ceturtdaļfināls, pusfināls, pus-
fināls par 5.-8. vietu un spēles 
par 1. un 3. vietu. Čempioni un 
vicečempioni kvalificējas Rio de-
   žaneiro Olimpiskajām spē lēm, 
3.-7. vietas ieguvēji – olim pis-
kajam kvalifikācijas turnīram.

Stipri kā
komanda

Latvija Slovēnija 73:66 
(20:20, 22:20, 13:12, 18:14). 
Latvijas un Slovēnijas spēle bija 
pirmā 27 000 skatītāju ietilpī-
gajā Lilles hallē. Protokolā ir 
ierakstīti 10 023 interesenti, kas 
ir teju tikpat, cik uz Latvijas un 
Lietuvas spēli Rīgā. Uzvara pār 
Slovēniju nozīmē atgriešanos 
tur, kur jaunāko laiku vēsturē 
esam bijuši tikai vienu reizi  ce -
turtdaļfinālā – 2001. gadā Tur -
cijā. Latvijas basketbolisti pār-
rakstījuši vēsturi un pēc 14 ga  du 
pārtraukuma esam iekļuvuši 
starp Eiropas labākajām asto-
ņām vienībām un Francijā va -
rējām aizvadīt vēl trīs spēles.

Daira Bertāna uzvaras vērt-
jums: „Koncentrējāmies saviem 
uzdevumiem un reti skatījāmies 
uz rezultātu tablo. Pirmajā pus-
laikā ļāvām slovēņiem iemest 
arī vieglus punktus, otrajā – 
vairs ne. 66 zaudēti punkti lieci-
na par labu aizsardzību. Bijām 
stipri kā komanda un kopā no -
pelnījām fantastiskas sajūtas.” 
Uzvarētāji turpinās cīņu par 
medaļām un ceļazīmēm uz Rio-
 dežaneiro Olimpiskajām spē -
lēm, zaudētāji turnīra turpinā-
jumā cīnīsies par ceļazīmēm uz 
olimpisko kvalifikācijas turnīru.

Nākamā spēle Latvijas vienībai 
bija ar Francijas komandu. Šī 
sacensība beidzās pēc redakci-
jas slēgšanas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Daudz spēka prasīja lietuviešu 
līdeŗa Valančūna apturēšana, 
turklāt ieskanējās trauksmes 
zvans par daudzajām mūsu bas-
ketbolistu nopelnītajām piezī-
mēm. Otrajā puslaikā latviešiem 
spēle negāja no rokas. Izšķirīgo  
pārsvaru Lietuvas izlase panāca 
trešās ceturtdaļas izskaņā un pēc 
pēdējā pārtraukuma. Sīva spē ko-
šanās ritēja punkts punktā, līdz 
lietuviešiem trešā ceturkšņa vidū 
ar diviem trīspunktu metieniem 
izdevās panākt vadību ar +6. Ce -
turtdaļas izskaņā pēc Jāņa Tim -
mas nopelnītās techniskās pie -
zīmes pretinieki pārsvaru pieau-
dzēja līdz 10 punktiem un re  zul-
tātīvi bija arī pēc pārtraukuma, 
panākot izšķirīgo vadību ar 15 
punktiem. Mūsu atbildes izrā-
viens nesekoja, tādējādi Lietuva 
turpināja kontrolēt notikumus 
laukumā un tribīnēs. Sacensības 
beigās ar precīzu divpunktu me -
tienu EM debitēja Kaspars Vec-
vagars. Latvijas izlasē spēlēja un 
punktus guva: Freimanis un  Bēr -
ziņš – pa  8, Blūms un Bertāns – 
pa 6, Mejeris un  Timma – pa 5, 
Peiners – 4, Strēlnieks – 3, Meiers 
un Vecvagars – pa 2.

Uzvarēja Jāņa 
Blūma iedvesmoti

Latvija – Čechija 72:65 (17:22, 
23:11, 11:9, 21:23). Čechijas bas-
ketbolisti uz Rīgu bija atveduši 
divas viņu vienības zvaigznes – 
augumā gaŗo, NBA turnīros rū -
dīto Janu Veseliju un slavenā 
kluba Barcelona saspēles vadītāju 
Tomāšu Satoranski. Pateicoties 
viņu sniegumam, čechi meistar-
sacīkšu sākumā bija labi „ieskrē-
ušies”, uzvarot Ukrainas un Igau-
nijas vienību. Veseliju segt bija 
uzticēts Kasparam Bērziņam. 
Sākumā tas ne visai sekmējās, 
Veselijs guva daudz punktu, taču 
vēlāk čechu basketbolista „jautā-
jums” tika atrisināts, un viņš īsi 
pirms spēles beigām saņēma 
piekto personīgo piezīmi.

Komandas kapteinis Jānis 
Blūms iepriekš bija guvis potītes 
savainojumu, taču par laimi ārsti 
viņu dabūja „uz kājām”. Jānis 
paveica sportisku varoņdarbu, 
iemeta vairāk par citiem un ar 

Treneŗu ieskatā, lai gūtu uz -
varu spēlē pret Ukrainas vienību, 
vispirms bija jāaptur pretinieku 
līdeŗi – naturālizētais amerikāņu 
saspēles vadītājs Džeroms Rendls 
un centra uzbrucējs Kirils Fe -
senko. Rendls ir ļoti ātrs un 
agresīvs, spēj apspēlēt viens pret 
vienu. Ļoti prasmīgs basket-
bolists. Savukārt Fesenko ir liels 
un spēcīgs zem groza. Spēles 
plāns bija pareizs, taču to ne -
izdevās īstenot...

Latvijas izlasei izdevās spēli 
sākt ar septiņu punktu izrāvienu, 
kuŗu izdevās noturēt līdz pirmās 
ceturtdaļas beigām Ukrainas iz -
lase pēc tam prata izlīdzināt 
spēles gaitu, kamēr Latvijas izla-
ses uzbrukums pamatīgi “ie  strē-
ga”. Turpinājumā cīņas gaita bija 
līdzīga un puslaiks beidzās ar 
39:38. Otrajā puslaikā Ukrainas 
izlase izvirzījās vadībā, iegūstot 
piecu punktu pārsvaru, tomēr 
Latvijas izlase atspēlējās un 
trešdaļas beigās bija vadībā ar 
62:60. Spēles galotne bija ļoti 
saspringta.

Cīņa ritēja punkts punktā, 
tomēr Ukrainas basketbolistiem 
pēdējās sekundēs izdevās izvir-


