WEEKLY NEWS
PERIODICAL
POSTAGE PAID
AT LARGO, FL
AND ADDITIONAL
MAILING OFFICE
(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

DATED
NEWS
DELIVER BY
SATURDAY
OCTOBER 10

"LAIKS" IS PUBLISHED SINCE 1949 // "LAIKS" IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week of May, the last week in June, the second week in September, the last week in December
Published weekly by: Latvian Newspaper "Laiks", Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POSTMASTER: Send address change to: "Laiks", 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
Phone: 727-953-6313; Fax: 727 286 8543; E-mail: rasma@laiks.us

Volume LXVI Nr. 38 (5735)

2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

meklī!
ī
t
t
e
i
s
a
L
iks.us
a
l
.
w
w
w

PBLA gadskārtējā valde sēde. Darbs turpinās
30. septembrī ar labiem ceļavārdiem sākās un 2. oktobrī
ar nākotnei pieņemtiem lēmumiem un jaunas valdes ievēlēšanu beidzās PBLA gadskārtējā sēde – 59. kopš organizācijas dibināšanas un 24. pēc
skaita, kuŗa notiek Rīgā. Sēdes
atklāšanā Mazajā ģildē piedalījās
LR Saeimas priekšsēde Ināra
Mūrniece, Ministru prezidente
Laimdota Straujuma, aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis

un izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Ināra Mūrniece savā uzrunā
sacīja:
„Pateicos Pasaules Brīvo latviešu apvienībai par aktīvo darbu
Latvijas labā. Jūsu ieguldījums
Latvijas valstiskuma idejas uzturēšanā ir bijis svarīgs gan padomju okupācijas gados, gan veidojot šodienas Latviju. Kopīgā
darbā varam sasniegt vairāk!”
I. Mūrniece pauda gandarījumu

par Saeimas un PBLA kopīgu
izpratni par mūsu valsts prioritātēm, kas ir valsts drošība, ekonomiskā izaugsme un latviešu
valodas un kultūras saglabāšana.
„Arī turpmāk Saeima strādās
cieši kopā ar jums. Sadarbībā ar
jums pieņēmām grozījumus Pilso-

rinātu uzmanību tam, lai tiktu
uzsākta Okupācijas mūzeja rekonstrukcija un Padomju okupācijas upuŗu piemiņas memoriāla veidošana.
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma savu uzrunu sāka ar
pateicības vārdiem, bilstot:

iespēja arī financiāli atbalstīt šīs
aktīvitātes.
Sadarbībā ar jums pieņēmām
grozījumus Pilsonības likumā.
Mēs tagad redzam, ka daudzi
mūsu tautieši izmanto dubultpilsonības priekšrocības. Aicinu
jūs izmantot Latvijas pilsonības

LR Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ASV

Pirmajā rindā no kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Kultūras nozares vadītāja Līga
Ejupe, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes priekšsēde Kristīne Saulīte,
PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile,
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis, PBLA priekšsēža vietniece, Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā
priekšsēde Lilija Zobens un PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza
Otrajā rindā no kreisās: Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde Daina Gūtmane,
LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Dāvids Dārziņš, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK)
pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, PBLA pārstāvības Latvijā vadītājs Jānis Andersons, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska, LNAK
priekšsēdis Andris Ķesteris, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Eiropas Latviešu apvienības (ELA)
pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, ALA
ģenerālsekretārs Raits Eglītis, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris
Elferts un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš

No kreisās: LR Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis un LR pilnvarotais vēstnieks ANO Jānis
Mažeiks // FOTO: Gusts Kikusts

Vizītes laikā Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kā Laiks
jau vēstīja, piedalījās ANO 70. Asamblejā, kur teica runu un tikās ar
citu valstu vadītājiem, tostarp ar ASV prezidentu Baraku Obamu un
viņa kundzi. Notika arī vairākas divpusējās tikšanās. Mūsu Valsts
prezidents ar kundzi Ivetu Vējoni apmeklēja Ņujorkas latviešu kopienu, kā arī sniedza interviju laikrakstam Wall Street Journal, ar ko
varat iepazīties http://on.wsj.com/1JEjHR3
Red.

nības likumā, un šodien daudzi
mūsu tautieši iegūst dubultpilsonību,” teica Saeimas priekšsēde.
„Latvijas drošība ir mūsu valsts
pastāvēšanas pamats. Ar PBLA
aktīvu atbalstu Latvija savulaik
iestājās NATO, un jūsu atbalsts
ne mazāk svarīgs ir šodien,” akcentēja I. Mūrniece. Viņa aicināja
ārzemēs dzīvojošos latviešus arī
turpmāk tikpat aktīvi iesaistīties
Latvijas tautsaimniecībā.
Saeimas priekšsēde uzsvēra, ka
valsts simtgades svinēšana 2018. gadā būs vēl nebijusi iespēja pievērst
Latvijai visas pasaules uzmanību,
un aicināja arī tautiešus ārvalstīs
aktīvi piedalīties to organizēšanā.
Latvijas simtgades kontekstā arī
mūsu vēstures skaidrošana iegūst
plašāku nozīmi. Tāpēc Saeima
kopā ar valdību pievērsīs pastip-

„Vienmēr esmu jutusi pleca un
tādu kā aizmugures sajūtu, un
par to liels jums paldies! Visiem
mums ir svarīgi, lai mēs par sevi
neteiktu „viņi” un „mēs”. Šajā pasaulē mēs esam viens vesels. Jūsu
organizāciju dalība šodienas Latvijas polītiskajos un ekonomiskajos procesos ir neaizvietojama.
Esmu gandarīta, kā aug Pasaules
latviešu ekonomikas un innovācijas forums. Tieši pateicoties foruma dalībnieku aktīvitātei un
ieinteresētībai, esmu izveidojusi
uzņēmēju konsultātīvo padomi.
Tajā darbojas pieci spēcīgi uzņēmēji, un mūsu pirmā sēde ir
plānota jau 5. novembrī..
Tāpat vēlos pateikties jums un
jūsu organizācijām par latvietības gara uzturēšanu ārvalstīs.
Prieks, ka ministriem ir bijusi

priekšrocības, kā arī informēt
tautiešus ārvalstīs par darba un
studiju iespējām Latvijā.
Šobrīd aktuāls ir Okupācijas
mūzeja piebūves celtniecības jautājums. Valdība ir pieņēmusi visus nepieciešamos lēmumus šajā
jautājumā, lai tas varētu notikt,
tomēr redzam, ka pašvaldības
līmenī darbi neiet uz priekšu.
Mēs domājam šobrīd, ka, iespējams, būs jāpieņem speciāls Okupācijas mūzeja likums, un tad
jāiet uz priekšu, jo neredzu citu
veidu, kā iespaidot Rīgas domi.
(..)
Mans sapnis ir stipra Latvija,
kuŗā dzīvo laimīgi cilvēki. Svarīgi
ir apzināties, ka šāda sapņa piepildīšana sākas katram ar sevi.
Tikai no mums katra būs atkarīgs,
kāda būs Latvija.”
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Latvian newspaper

Būsim precīzi!

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

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.

Viens no skaistākajiem universitātes kompleksiem jeb
„kampusiem” pasaulē pieder
Stanforda universitātei Ziemeļkalifornijā. Piekrastes kalnu
grēdai, kas no Sanfrancisko
pilsētas „Zelta vārtiem” stiepjas
uz dienvidaustrumiem, ir lēzena nogāze Sanfrancisko līča
dienvidgala virzienā. Uz nogāzes pie Palo Alto pilsētas ir
izveidots privātās Stanforda
universitātes ēku puduris 650
akru platībā.
Nezinu, kāpēc Laika reportieŗi cenšas Stanforda privāti
dibināto un celto universitāti
izvairīties saukt viņa vārdā, kā
tas pienāktos. Jurists un dzelzceļu magnāts Līlands (Leland)
Stanfords izstudēja jurisprudenci Ņujorkā. Viņš ieradās
Kalifornijā zelta drudža laikā
1852. gadā un vēlāk kļuva ļoti
bagāts, veidojot transkontinentālo dzelzceļu, kas savienoja
Amerikas Savienoto Valstu austrumus ar rietumiem. Stanfords
kļuva par vienu no Kalifornijas
Republikāņu partijas līdeŗiem,

kādu laiku bija Kalifornijas gubernātors un vēlāk arī ASV
senātors.
1884. gadā, kopā ar savu sievu
un vienīgo dēlu Līlandu (Leland)
junioru Stanfords apceļoja Italiju. Tur 15 gadu vecais Līlands
juniors saslima ar tīfu un nomira. Zaudējuma sāpju pārņemtais Stanfords nolēma dēla
piemiņai pie Palo Alto nodibināt viņa vārdā nosauktu privātu
universitāti. Tā atvēra durvis
mācībām 1891. gada 1. oktobrī
pēc sešu gadu plānošanas un
būvēšanas. Pirmajā mācību gadā jau uzņēma 555 studentus.
Universitātes veidošanā Stanfords ieguldīja savu bagātību.
Nākamajā gadā Stanforda universitāte svinēs 125 gadu pastāvēšanu. Tā ir viena no pasaulē
izcilākajām augstāko mācību
institūcijām, kuŗai pašreiz ir ap
7 000 studentu un 9 000 tādu,
kas jau gatavojas maģistra un
doktora gradiem. Universitātes
zinātnieku nopelni ir turpat
izaugušās Silicija ielejas izveidošanā. Stanforda universitāte

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

ir bagāta un pasaulē slavena.
Par to lielākie nopelni pienākas
Līlandam Stanfordam un viņa
tālredzīgajiem plāniem, universitāti veidojot.
Dosim godu, kas Līlandam
Stanfordam pienākas, ievērosim
un respektēsim viņa skolu, to
saucot precīzi – tā ir STANFORDA (nevis Stanfordas)
universitāte.
OJĀRS CELLE

No redakcijas. Palūdzām konsultāciju valodniecības profesoram, filoloģijas zinātņu doktoram Jurim Baldunčikam.
Viņa ieskatā īsti pareizi latviešu
valodā nav ne viens, ne otrs
slavenās universitātes nosaukums – latviski pavisam korrekti būtu rakstīt Stenforda
universitāte. Un vēl profesors
aicināja „negrēkot” ar Silicon
Valley nosaukumu – izvairīties
no aplamā – Silikona ieleja, bet
lietot pareizo nosaukumu –
Silīcija ieleja.

Rīgā dzirdēts anekdots
Iet vīriņš pa pļavu, kuŗā ganās zirgs. Pēkšņi zirgs viņu uzrunā: "Kurp
iedams?" Vīriņš, pagalam pārsteigts, atvaicā: "Un tu runā?" Zirgs saka: "Ne
tikai runāju – arī rakstu dzeju, esmu studējis Hārvardā." Pārsteigtais
vīriņš, saticis zirga saimnieku, viņam saka: "Paklau, tavs zirgs taču ne tikai
runā, bet arī esot studējis Hārvardā!" Saimnieks šim atbild: "Ko nu viņš
muld, nekādā Hārvardā viņš nav studējis."

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: ____________________________

Vai atkal reformēsim?
Interesanti būtu uzzināt, cik
lieli valsts līdzekļi tika izlietoti
iepriekšējās administrātīvi territoriālās reformas īstenošanai
un reformējamo pašvaldību

“piebarošanai”. Tagad plašsaziņas līdzekļi mums stāsta, ka šī
reforma nav sasniegusi plānotos mērķus un ka tāpēc ir
vajadzīga jauna administrātīvi

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
241 Kenwood Court, Grose Pointe Farms, MI 48236
Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad
no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

territoriāla reforma un jauni
valsts līdzekļu miljoni tās
īstenošanai. Par valsts pārvaldē
un pašvaldībās radīto haosu,
par izšķērdētajiem miljoniem,
protams, nav neviena ne polītiski, ne krimināli, ne materiāli
atbildīgā. Neviens darbonis nav
atbrīvots no ietekmīga un labi
apmaksāta amata, neviens nav
notiesāts, un neviens kaut daļēji
nav sedzis savus valstij nodarītos zaudējumus. Jā, varbūt
dažs deputāts nav ticis ievēlēts
Saeimā un tāpēc ir “nolicis savas
pilnvaras”, taču ne jau šī iemesla
dēļ. Un kur ir garantija, ka
iecerētās reformas rezultāti nebūs atkal kārtējā ministrijas
kabinetos izauklētā utopija? Ja
jau nevienam nav ne par ko
jāatbild, tad varbūt mūsu “politikāņi” un ministriju klerki drīz
arī pašu Latvijas valsti “noreformēs” līdz kantona, štata vai
“Gebiet” līmenim un cietēji, kā
parasti, būsim mēs, Latvijas
tauta. Būs, protams, arī iespējamie ieguvēji, bet tie jau līdz
laikam kautrīgi turas nomaļus,
atļaujot aktīvi publicēties “noderīgajiem idiotiem”.

E. V. UPELNIEKS
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Ņujorkas latvieši protestē pret
Putina polītiku
27. septembrī Ņujorkā dzīvojošie latvieši piedalījās ukraiņu
kopienas rīkotajā demonstrācijā pret Krievijas prezidenta
Putina reālizēto polītiku, protestējot pret Krievijas nelikumīgo Krimas aneksiju, Krievijas armijas vardarbībām Austrumu Ukrainā, civīliedzīvotāju
slepkavību lidmašīnas Malaysian M17 avārijā un brutāliem
cilvēktiesību pārkāpumiem
Krievijā.
Mēs domājām, ka divdesmit
četrus gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas protesti
pret Padomju Savienību un tās
tradiciju mantotāju – Krieviju
Pirmajā rindā no kreisās puses: Baiba Pinnis, Linda Rencs, Jānis – ir beigušies. Liktenis to nebija
Kancāns, Kārlis Kancāns, Ansis Vallens. Otrā rindā: Dzintars
Dzilna, Maruta Sīpola, Inta Šķinķis, Jānis Riekstiņš. Aizmugurē: lēmis. Divi jauni cilvēki Matīss
Batarags un Kārlis Kancāns
Māra Dzilne, Indulis Dikmanis // FOTO: Ilze Bars

piedalījās demonstrācijā savu
tēvu sporta kreklos no pagājušā
gadsimta astoņdesmitajiem gadiem ar saukli “Nyet, nyet,
Soviet!”
Kopā ar latviešiem un ukraiņiem, demonstrācijā pieda-

lījās igauņi, lietuvieši, poļi,
Krimas tatāri, Amerikas demokratiski noskaņotie krievu kopienas pārstāvji, uz kuŗu T–
krekliem bija uzdrukāts sauklis
– “ I am Russian – Putin out”.

BRP

LAIKA Mākslas kalendārs 2016
"No Klinklāva galerijas dārgumu pūra"
ceļā pie jums!
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.

"Šodien jūtos īsti laimīgs"

Likteņdārzā augs Ilmāra stādīts pīlādžkoks

Kalendārus var iegādāties par USD 18,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

...

Jānis Cielavs. Dejotājas, 20. gs.

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 ar Āriju un Latvijas radiem pie Brīvības pieminekļa

Tā savā 85. dzimšanas
dienā teica pazīstamais Čikāgas sabiedriskais darbinieks Ilmārs Bergmanis.
Šūpuļsvētkus gavilnieks
bija izvēlējies nosvinēt
Rīgā, Latvijas radu un

draugu pulkā. Dāvātos ziedus Ilmārs pēc svinībām
nolika pie Brīvības pieminekļa.
Bet iepriekšējā dienā
Bergmaņi devās uz Likteņdārzu, kur Ilmārs savu

Kopā...............................

vecāku Johannas un Eižena
piemiņai iestādīja pīlādzīti.
Savukārt Ārija ģimenes
locekļu vārdus iemūžināja
Likteņdārza Draugu alejas
laukakmeņos.
(Vairāk skatiet 5. lpp.)

US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................
Adrese .......................................................................................
....................................................................................................
Tālr.: ................................. E-pasts .........................................
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ILZE
GAROZA
2015. gada 5. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas
telpās Rīgā norisinājās Amerikas latviešu saziedoto stipendiju pasniegšana Latvijas
daudzbērnu un grūtu apstākļu piemeklētām ģimenēm un
studentiem, ko jau vairāk nekā 20 gadus koordinē Amerikas latviešu apvienības
Sadarbība ar Latviju nozare.

2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

Rīgā pasniedz Amerikas latviešu stipendijas
Latvijas daudzbērnu ģimenēm
daudzbērnu ģimenes, desmit
studenti un trīs ģimenes, kuŗas
audzina bērnus ar īpašām
vajadzībām. Stipendiju programma, kuŗai dots nosaukums “Drošais tilts” tiek īstenota sadarbībā starp nozari
Sadarbība ar Latviju un Latvijas Bērnu fondu. 21 gada
laikā, kopš programmas izveides, caur to uz Latviju ir

Kā to stipendiju pasniegšanas ceremonijas atklāšanā
skaidroja Latvijas Bērnu fonda
vadītājs Andris Bērziņš, ALA
nozares Sadarbība ar Latviju
pasniegtās stipendijas apvieno
divas lietas – materiālo un
cilvēcisko. Tas esot nozīmīgs
financiāls atbalsts grūtu apstākļu piemeklētām ģimenēm
un studentiem, bet vienlaikus

arī veido dziļi cilvēcisku un
emocionālu saiti starp ziedojuma devēju un tā saņēmēju,
kas veidojas savstarpējā sarakstē.
Kaija Petrovska, kuŗa šogad
no ilggadējā SAL nozares
vadītāja Ērika Krūmiņa pārņēmēja šīs nozares vadību,
norāda, ka viņai bijis labi
klātienē satikt un redzēt ģi-

Tas tā nedrīkst ilgstoši turpināties,” uzsveŗ Kaija Petrovska un piebilst, ka stipendijas
ir paredzētas gan izdzīvošanai,
gan izglītības gaitām.
Ilze Mežniece no Ambeļu
pagasta Daugavpils novadā,
kuŗa laulībā ar vīru Oskaru,
audzina piecus bērnus, norāda, ka ALA piešķirtā stipendija viņas ģimenei esot gan-

Muzicē Mežnieku piecu bērnu ģimene no Latgales

menes, kuŗas saņem Amerikas
latviešu saziedotās stipendijas.
„Mēs palīdzam ģimenēm, lai
bērni kļūst par labiem, veseliem latviešiem. Mēs palīdzam,
lai Latvija neizmirst, lai šīs
ģimenes nepārceļas projām un
tās var šeit izdzīvot,” skaidro
Kaija un pateicas Ērikam Krūmiņam, kuŗš ielicis pamatus
šīs programmas izveidei. Viņai šobrīd esot svarīgi apgūt
šo darbu un turpināt to virzīt
pa labi nostabilizētajām sliedēm. Nozare Sadarbība ar
Latviju strādā pašreiz galvenokārt vienam mērķim: Latviešu tautas izdzīvošanas nodrošināšanai. Jau daudzus gadus stāvoklis ir kritisks –
latviešu tauta Latvijā izmirst.

Gaismas pils 11. stāvā valda dzīva rosība

Latvijas Bērnu fonda prezidents Fonda "dvēsele" Vaira Vucāne
Andris Bērziņš

Jaunievēlētā nozares vadītāja Kaija Petrovska (pa labi) pasniedz stipendiju Zigrīdai Haričevai un viņas mazbērniem

Pateicoties dāsnam Amerikas latviešu atbalstam, sākot
ar šo rudeni uz nākamajiem
diviem gadiem ikmēneša financiālo palīdzību saņems 20

Dzied stipendiāte Sintija Vojevodska no Preiļiem

pārskaitīti tuvu pie trīs miljoniem ASV dolaru, tajā skaitā
vairāk nekā 224 312 ASV
dolaru, kas tika nosūtīti uz
Lai viņi aug laimīgi!
Rīgu šogad.

drīz kā otra alga. To viņa
izmantošot bērnu skološanai
un ceļa izdevumu segšanai un
dažādām nodarbībām, ko šobrīd attāluma un izmaksu dēļ
bērniem esot grūti apmeklēt.
Būšot iespēja arī nopirkt
bērniem apavus, kas nebūtu
pāris izmērus par lielu vai
mazu. Mežnieku ģimene nekur
neesot braukuši un arī neplāno
to darīt, un vēlas, lai arī citas
ģimenes atgriežas laukos.
Zeme esot ļoti dāsna, tā dod
augļus, bet ne tik ātri kā daži
sagaida – nākas pieliekties un
paņemt, skaidro Ilzes vīrs
Oskars Mežnieks, piebilstot:
„Mums nav miljonu, bet esam
bagāti!“
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Bailes no pagātnes

SALLIJA
BENFELDE
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) beidzot ir noslēgusi
līgumu (vienošanos) ar Latvijas
Universitāti (LU), un teorētiski
VDK dokumentu izpētes komisija vēsturnieka Kārļa Kangera
vadībā beidzot var sākt darbu.
Lasītāji droši vien atceras
pagājušajā vasarā Laikā publicēto interviju ar Kārli Kangeri, kuŗā viņš stāstīja gan par
financējuma trūkumu un to, ka
IZM šo komisiju nevēlas savā
paspārnē, gan par tieslietu ministra Dzintara Rasnača vēlmi
stingri kontrolēt zinātniskās
izpētes darbu, lai komisija pētītu
tikai to, ko ļauj polītiķi un neko
no izpētītā nepublicētu bez
ministrijas atļaujas. No komisijas tika atlaisti vai bija spiesti
aiziet arī trīs tās pētnieki. Kā
zināms, pēc ilgstošas dancošanas ap komisiju kā ap karstas putras katlu, kad VDK
dokumentu izpētes komisija
„ceļoja” no Izglītības un zināt-

nes ministrijas uz Tieslietu ministriju un atpakaļ, pēc nebūšanu publiskošanas un premjeres Laimdotas Straujumas
iejaukšanās tika lemts, ka komisija strādās LU Latvijas Vēstures institūtā. Vēl šī gada septembrī komisijas vadītājs K. Kangeris rakstīja kārtējo vēstuli
premjerei, kuŗā informēja par
topošā IZM un LU līguma dīvainajiem nosacījumiem, un
premjere kārtējo reizi bija spiesta interesēties, kas īsti notiek ar
VDK dokumentu izpētes komisiju. Tagad, jau pēc sestās līguma
(vienošanās) teksta labošanas
tas ir parakstīts, tomēr jāteic, ka
joprojām nav pārliecības, ka
komisija tiešām varēs strādāt,
kaut arī komisijā ir atgriezušies
no tās aizgājušie pētnieki.
Izglītības un zinātnes ministrija ir atstājusi sev tiesības,
mēnesi iepriekš brīdinot, pārtraukt līgumu ar Universitāti,
par ieganstu minot nenofor-

mulētus „svarīgus iemeslus”,
tāpat arī līgums paredz, ka
Universitāte tādā gadījumā atmaksā financējumu, kas jau
saņemts komisijas darbam, bet
vēl nav izlietots. Tātad, ja kādam
kaut kur nepatiks tas, ko komisija dara un ko tā ir uzzinājusi,
atliks tikai izdarīt spiedienu uz
IZM, un līgums tiks lauzts.
Redzot, cik ļoti izglītības ministre Mārīte Seile līdz šim šo
komisiju nav gribējusi, tāds
notikumu pavērsiens nav fantazija. Arī nosacījums par financējumu dzīvē var izskatīties,
kā nesamaksāta nauda par jau
izdarītu darbu – galu galā pētniekiem nemaksā par katru
nostrādāto nedēļu, turklāt pētnieciskais darbs nav maizes
cepšana vai desu ražošana, kur
pārdod un saņem naudu par
katru saražoto kilogramu. Joprojām skaidrības nav arī par
nākamā un pārējo gadu financējumu. Valdības izstrādā-

tajā un Saeimas saņemtajā valsts
budžeta projektā, finansējumā,
kas paredzēts IZM, nav atsvišķas norādes par finansējumu
VDK dokumentu izpētes komisijai. K. Kangeris saka, ka uz
jautājumu, vai komisijas darbam būs nauda, Saeimas Budžeta un finanču komisijas vadītājs Kārlis Šadurskis atbildējis, ka financējums komisijai
ir paredzēts un tas ir „paslēpts”
zem cita IZM mērķfinancējuma, tādēļ nevajagot raizēties.
Patiesībā tas nozīmē, ka ministrija pēc saviem ieskatiem var
samazināt financējumu komisijai, jo budžetā nav konkrētas
norādes, cik naudas tai paredzēts. Kā zināms, budžeta nauda
ir tērējama tieši tam, kam tā
paredzēta, bet, ja ir kāda kopējā
summa ar plašu formulējumu,
bez detālizētas norādes, kam tā
domāta, tad ar to var rīkoties
salīdzinoši brīvāk.
Notiekošais liecina, ka acīm-

redzot Latvijas polītiskā un
ekonomiskā elite negrib pieļaut,
ka pagātne tiek izpētīta un izcelta gaismā. Komisijas darba
kavēšana, liekot tās ceļā visus
iespējamos šķēršļus, liek domāt, ka daudzi ietekmīgi cilvēki
negrib bojāt savu reputāciju un
negrib, lai Latvijas iedzīvotāji
uzzina patiesību par reālo VDK
ietekmi un darbības metodēm.
Iespējams arī, ka šādas zināšanas ļautu paraudzīties uz daudziem šodienas procesiem ar
citām acīm un ļautu saredzēt,
kā tie tiek ietekmēti un virzīti.
Iespējams arī, ka labāk tiktu
saskatīti Krievijas šodienas ietekmes aģenti Latvijā un daudzu polītiķu un uzņēmēju
paustais izskatītos pavisam
citādi. Jebkuŗā gadījumā gada
gaŗumā notiekošais ar un ap
VDK dokumentu izpētes komisiju nav nejaušība un birokratijas darba stila sekas, tās ir bailes
no pagātnes un patiesības.

"Šodien jūtos īsti laimīgs"

(Turpināts no 3. lpp.)

Kopā ar dzīvesbiedri Āriju pie svētku tortes, kas bija cepta no Latvijas lauku
produktiem

Iedvesmojies no Čikāgas Piecīšu apsveikuma, Ilmārs ļāva vaļu saviem daudzveidīgajiem talantiem

Radu vīri gavilnieku "Uzurrāja"

Jubilejā mūzicēja arī Pēteris Sīmanis – Jūrmalas Majoru mūzikas skolas audzēknis

Latvijā kopā ar Āriju un Ilmāru Bergmaņiem bija un fotografēja Ligita Kovtuna
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Imants Ziedonis angļu valodā

BAIBA BIČOLE

Literāru darbu (proza, dzeja, gan valodas smalkumos, slā- literāros žurnālus un apgādus,
drāma) tulkotājus no vienas va- ņos. Pati saviem spēkiem Bitīte kas ar atzinību novērtējuši viņas
lodas kādā citā varētu apzīmēt Vinklers meklējusi, atradusi veikto, ievietojot viņas tulkotos
par durvju atslēdzējiem, pasaules paplašinātājiem, savstarpējas izpratnes un sadraudzības veicinātājiem. Vēl nesen
kādā no nobelistes, poļu dzejnieces Sžimborskas (Szymborska) dzejas krājuma apskatiem
The New York Times, īpašu atzinību izteicot grāmatas tulkotājiem, tika ierosināts nodibināt Nobela balvu šī tik ļoti
svarīgā darba veicējiem/veicējām.
Latviešu literātūras daudzināšanā, to pārtulkojot angļu valodā, jau daudzus gadus, līdztekus savam ārštata grāmatu
redaktores darbam, strādājusi
ņujorkiete Bitīte Vinklers. Tulkojusi Gunaru Saliņu, Ainu
Kraujieti, Baibu Bičoli, Knutu
Skujenieku, Vizmu Belševicu.
Tas ir bijis mīlestības darbs, ar
atdevi un iedziļināšanos gan
izvēlētā autora/autores pasaulē,

trets. Un netrūkst tur maģijas,
un ir tur arī mūsu tautas garamantu elpošana. Visu to ar
apbrīnojamu I. Ziedoņa garīgā
cilvēka izpratni pasaulē iznesusi tulkotāja Bitīte Vinklers.
Paldies, paldies viņai par to!
Jauniznākusī I. Ziedoņa grāmata (tajā 50 viņa darbu tulkojumi) arī no ārpuses pievilcīga,
uz melnā pamata tik tiešs, kā
smaržu dvašodams, izceļas liepziedu čemuriņš. Par šo skaisto
un saturā bagāto krājumu gribas sacīt: lieliska dāvana, ne
vien mūsu draugiem cittautiešiem, bet arī mums pašiem,
latviski pratējiem, un noteikti
mūsu jauniešiem!
Imanta Ziedoņa Each Day
Catches Fire dabūjama: 1)no
tulkotājas: BVinklers @aol.com;
2) no apgāda: www.reddragon.
flypress.org; apgāda adrese:
Press-in-Residence at the Anderson Center, P. O. Box 406, Red
Wing, MN 55066;3) no Amazon.
com

Ar dzejnieku mīlas svētību

GUNDEGA
SAULĪTE
Gribu pastāstīt par izrādi, kas
beidzamo nedēļu laikā Latvijas
teātŗa ļaužu sarunās daudz pārspriesta. Tā ir „Mīlestības svētība” – Rīgas M. Čehova Krievu
teātŗa iestudējums, kas veltīts
latviešu klasiķu Aspazijas un
Raiņa 150 gadu jubilejām. Ilgi
gaidīta izrāde, kaut vai tādā ziņā,
ka teātrī, kam šogad aprit jau 133
gadi, Raiņa darbs līdz šim iestudēts tikai vienreiz. Rūdolfam
Blaumanim, piemēram, uz šīs skatuves ir paveicies daudz vairāk.
„Mīlestības svētība” tika gaidīta, jo teātris bija parūpējies par
intriģējošu apsolījumu: galvenā
režisora Igora Koņajeva materiāla atlase un iestudējums, komponista Artūra Maskata mūzika
un oriģināldziesmas ar Aspazijas un Raiņa tekstiem, teātŗa
jaunās paaudzes aktieŗu apvienojums ar skatuves vecmeistariem. Turklāt jau iepriekš tika
paziņots – izrādes saturā tiks
risināti Raiņa un Aspazijas mīlas
lirikas motīvi, tieši neatveidojot
abu dižgaru biografiskos vai sadzīves faktus. Patiesu cieņu raisīja ziņas par teātŗa ansambļa
ļoti nopietnu gatavošanos šim
darbam – par pārrunām ar
Roaldu Dobrovenski – romāna
„Rainis un viņa brāļi” autoru, par
Raiņa bērnības un jaunības vietu
apceļošanu aizvadītajā vasarā,
par Raiņa darbu lasīšanu. Dzejnieka 150. dzimšanas dienas rītā
teātŗa trupas jaunieši uz ielas pie
teātŗa pat noorganizēja īpašu akciju – viņi deklamēja Raiņa pirmo
latviski uzrakstīto dzejoli „Spalviņu sīko” un aicināja to līdz ar
viņiem darīt arī gaŗāmgājējiem.
Šī aizrautība, gatavojoties atbildīgajam uzdevumam, nevarēja atstāt vienaldzīgu to skatītāju
daļu, kas seko skatuves mākslas
novitātēm un savā uzmanības

latviešu autoru darbus savos
izdevumos. Te minēti sekojošie:
The Paris Review, Notre Dame
Review, Circumference, Denver
Quarterly, Subtropics, antoloģija
Shifting Borders: East European
Poetries of the Eighties.
Šovasar ASV, apgādā Red
Dragonfly Press, Bitītes Vinklers
tulkojumā iznākusi grāmata ar
Imanta Ziedoņa dzeju un dzejprozu (epifanijām), krājuma
nosaukums Each Day Catches
Fire. Tulkotāja devusi arī iejutīgu I. Ziedoņa personības un
darbu raksturojumu, skaidrām
līnijām izzīmējot arī laiku, kuŗā
viņš dzīvoja, radīja.
Bitīte Vinklers, tulkošanai/
publicēšanai izvēlēdamās tieši
šos jaunajā krājumā rodamos
Imanta Ziedoņa „garabērnus”,
reizē ir veidojusi arī vienu no
viņa portretiem. Tas ir skaists
garīgo vērtību meklētāja, atradēja, turētāja un tālākdevēja
portrets. Apgaismota latvieša
universālu vērtību paudēja por-

lokā arvien ietveŗ arī Rīgas
Krievu teātŗa izrādes. Arī pirmizrādes vakarā zālē skanēja abas
valodas – latviešu un krievu.
Tāpat kā uz skatuves, jo Aspazijas
un Raiņa dzeja skanēja krievu

dzied viņi tiešām lieliski.
Kā tad uzbūvēta izrāde? Tas ir
lirisks vēstījums par mīlestības
jūtu dabu. Par neapjaustu jūtu
rašanos, par pirmo dziņu un
tieksmju uzplaukumu, par sa-

intensīvais krāsu lietojums kostīmos un scēnografijā. Un, protams,
mūzika, ko izrādē atskaņo izcilu
mūziķu apvienība „Undertango”.
Uz skatuves šos motīvus, vitālas
enerģijas un aizrautības piepil-

Skats no izrādes "Mīlestības svētība" // FOTO: Aigars Altenbergs

atdzejojumos, bet dziesmās, kas
ir viena no svarīgākajām izrādes
sastāvdaļām, aktieŗi izpaudās
latviski. Tā ir visai neierasta
prakse. Taču, jāatzīst, pārliecina
izrādes veidotāju arguments:
dzeju pa īstam sajust (ne tikai
saprast) iespējams tikai oriģinālvalodā. Tāpēc „Mīlestības svētības” tēlotāju ansamblis šo spēju
ir apzināti kultivējis un izkopis,
lai Aspazijas un Raiņa teksti izskanētu latviski. Svarīgi uzsvērt,
ka aktieŗiem ir lieliski izkoptas
vokālās dotības, skaistas balsis,

stapšanos ar īsto, vienīgo mīlestību, kas kvēlo ilgi, tomēr var
arī izplēnēt, un par daudz lielākām jūtām, kas prasa arī ziedošanos… Nepilnu divu stundu
gaŗumā mijas un savijas abu
dzejnieku dzejas rindas, tiek
izspēlētas ainas un runātas rindas, dziedātas dziesmas, kas tēlo
šo jūtu daudzveidību, spēku un
vārumu. Skatuves telpā valda ne
tikai kūsājoša jaunības enerģija,
bet arī juteklisks spriegums, ko
palīdz radīt uguns un ūdens stihiju klātbūtne, gaismu partitūra,

dīti, izdzīvo desmit jaunākās paaudzes aktieŗi. Konceptuāli svarīgi ir bijis viņiem piepulcināt
nobriedušos skatuves meistarus
Ņinu Ņeznamovu un Leonīdu
Lencu – gan kā apliecinājumu
laika neapturamajai gaitai (vienmēr taču nebūsim jauni!), gan kā
augstas raudzes aktieŗu meistarības katalizātoru. Abu klātbūtne
epizodēm piešķiŗ papildu dimensiju. Jo Ņinas Ņeznamovas skatuves eksistence man ne mirkli
neasociējās ar Aspazijas tēla atblāzmu, bet drīzāk to uztvēru kā

ansambļa „talismanu” – labo garu,
kuŗa izpausmēs tik svētīgi ieklausīties un noskatīties jaunākajiem
kollēgām. Režisoram itin nemanot izdevies romantiskajā mīlestības apcerē ievīt arī paaudžu
turpinājuma temu. Arī ikkatram
Leonīda Lenca runātajam vārdam ir nozīmīgs svars, bet epizodē, kuŗā tiek izspēlēta aina no
Raiņa lugas „Spēlēju, dancoju”,
aktieris iemieso galvenā varoņa
Tota pavadoni Aklo. Šajā skatā
tikpat kā bez vārdiem L. Lencam
izdodas nospēlēt daudz vairāk
nekā jaunajiem aktieriem ar nemitīgu plosīšanos (pirmizrādē
šis skats tiešām sirga ar pārāk
nervozu ārišķīgu darbošanos).
Aktieŗa veidolā bija lasāma gan
monumentāla stāja, gan suģestija
un vārdos neizpausta izpratne par
notiekošo, par vajadzību mīlestības vārdā ziedoties lielāku
mērķu – tautas brīvības vārdā.
Pirms izrādes sākuma, kad ieejam zālē, redzam balti ģērbtus
jauniešus, kas, sasēduši uz grāmatu saiņiem, lasa Raiņa kopotus rakstus. Lasīšanas svētība ir
radījusi šo izrādi, ko iespējams uztvert kā patstāvīgu dzejas darbu,
un tā Rīgas Krievu teātrim ir
jauna, nebijusi pieredze, kam arī
turpmāk gribētos redzēt turpinājumu. Bet Aspazijas un Raiņa
jubilejas gadā paveiktais liecina
par goddevīgu, mīlestības pilnu
attieksmi pret latviešu lielo dzejnieku personībām, izrādes materiālu un savu profesiju.
Mājās ejot, neatkāpās doma –
ko nevar panākt ar integrācijas
programmām un īpaši izveidotiem
departamentiem, to tepat, Rīgas
vidū, Krievu teātrī, izdara mākslas profesiju pārstāvji. Jauni cilvēki dedzīgi, aizrautīgi un talantīgi apliecina piederību savai
zemei un Latvijas kultūrai.
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Britain, France and Spain, and
thereby supports federalist
arrangements and welcomes the
development of local self-government.
In practice, Shtepa writes,
movement in that direction has
gone along parallel paths – on
the one hand, all-European
structures have arisen, and on
the other, dozens of regional parties have taken shape in various
countries. Not only do these processes not contradict one another, but they reinforce each other,
with regionalist parties playing
an integrative role in the EU.
Consequently, he continues, it
is difficult to call the Catalans
‘separatists’ because they do not
intend to leave the European
Union, even if they leave Spain;
and even in that case, there would
not appear any borders between
Spain and Catalonia just as there

are no borders now among EU
member states.
According to its constitution,
Shtepa points out, Russia is a
federal state, and therefore it
should be similar to the EU in
the sense of having a great deal
of regional self-administration.
But in fact, present-day Russia is
more like the historical Spanish
Empire, and its leaders confuse
regionalism with separatism.
The Russian government fails
to distinguish between the two,
despite the fact that all dictionaries show the difference, and bans
regional parties as a matter of
principle. That just shows, Shtepa
says, that the country is very far
from the principles of federalism, whatever name it uses.
In Karelia itself, Shtepa says,
there is no genuine debate about
these things and officials are
more likely to engage in conspir-

acy-mongering than in real discussion, worrying first and foremost about who is behind this or
that movement and demanding
that any group drop the word
regional from its name.
And they make those demands
despite the fact that the goals of
the regionalists not only do not
go beyond the framework of
Russian legislation but also
affirm the country’s federal basis,
asking only for free election of
regional leaders, support for
regional cultural uniqueness,
and consideration of the region’s
economic interests.
For some in Russia, such aspirations are the same as separatist
demands, but in reality, Karelian
and in general Russian regionalists back the rebirth of the principles of real federalism which
were proclaimed at one time in
the Federation Treaty, an accord

in which the regions delegated
part of their authority to the center and not the other way
around.
When that model was overturned, he says, the subjects of
the federation were transformed
into ‘provinces’ with no rights.
The powers that be were appointed from above, resources and
taxes were carried away, and
regional cultural identity became
ever more spectral.
The current model hardly can
work in a stable fashion, Shtepa
says. It will generate growing
social protests, but the ones
responsible for that are not the
regionalists but rather those who
deny the legitimate concerns
they formulate. The more
Moscow suppresses the regions,
the more what Catalonia is doing
will become a model for Karelia
and other regions in Russia.

LELBA – iesākumā un 40 gados

JURIS PŪLIŅŠ,
LELBA archivārs

Latviešu ev. lut. draudzes Amerikā pastāv jau kopš 19. gadsimta
beigām, kad izceļotāji no Latvijas
veidoja draudzes Ņujorkā, Bostonā, Baltimorā, Filadelfijā, Čikāgā, Klīvlandē, Sanfrancisko un
Linkolna pagastā, Viskonsinā, lai
lūgtu Dievu savā dzimtajā valodā. Pirmās draudzes organizēja
un periodiski apmeklēja igauņu
izcelsmes mācītājs Hans Rebane,
bet dievkalpojumus un garīgo aprūpi veica pašu izvēlēti draudzes
locekļi.
Kad 20. gadsimta vidū no Eiropas bēgļu nometnēm ASV un
Kanadā ieplūda tūkstoši latviešu
bēgļu, tie neilgā laikā pievienojās
jau pastāvošajām draudzēm, kā
arī dibināja jaunas latviešu draudzes, kur tādu vēl nebija. Ieceļotāju vidū bija arī lielāks skaits
luterāņu mācītāju, un, izvēloties
garīgo vadītāju, draudzēm bija
plaša izvēle starp kandidātiem.
Vecākās latviešu draudzes bija
saistītas ar vietējās zemes luterāņu
Sinodēm, galvenokārt ar Lutheran Church – Missouri Sinodi, un
vairākas jaundibinātās pievienojās United Lutheran Church in
America, American Lutheran
Church vai Augustana Sinodēm,
kuŗu draudzes bija devušas galvojumus daudziem jaunieceļotājiem no Vācijas bēgļu nometnēm. Tomēr vairākas jaundibinātās draudzes darbojās neatkarīgi un juridiski piederēja Latvijas ev. lut. Baznīcai trimdā.
Drīz vien sākās centieni apvienot izkaisītās latviešu draudzes
zem Baznīcas Virsvaldes jumta,
reizē paturot noteiktu draudžu
neatkarību, atbilstoši vietējās vides
apstākļiem. 1958. gadā mācītāja
Kārļa Kundziņa vadībā izveidojās
Latviešu ev. lut. draudžu apvienība Amerikā (LELDAA), kuŗas
darbības noteikumi pamatojās uz
Latvijas ev. lut. Baznīcas 1928. gada Satversmi. LELDAA inkorporācija notika Ņujorkas pavalstī
1959. gada 17. janvārī, un tās
pirmajā Pārvaldē kalpoja Bruno
Albāts, Pēteris Eglītis, Voldemārs
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Will Moscow
Make Karelia Russia’s Catalonia?

PAUL GOBLE
Staunton, October 2 – Last
Sunday, two Catalan parties that
back independence for their land
won a majority in the regional
parliament, a decisive step toward
independence within Europe
and one that many regionalists
in the Russian Federation are
watching closely, one of their
number Vadim Shtepa says.
In an article in a new Karelian
portal, Shtepa argues that it is
indicative that the supporters of
[Catalan] independence call
themselves ‘independence-ites’
and not in any case ‘separatists,’ a
choice that reflects the very format of European policy and
offers a way forward for many
groups.
The European Union has
become a new political reality
which has replaced the formats
of individual states, which historically were empires – Great

LAIKS

Gobiņš, Alberts Ozols, Karl Karusa, Armīns Rūsis un Charles
Stankevitz.
LELDAA uzņēma visas latviešu
luterāņu draudzes ar vienādām
tiesībām, neatkarīgi no piederības
vietējām Sinodēm. Vienīgā prasība bija, lai tās atzīst Latvijas ev.
lut. Baznīcas (LELB) trimdā archibīskapu par savu garīgo vadītāju un, pēc iespējas, seko Baznīcas 1928. gada Satversmes noteikumiem.
Pēc vairāku gadu darbības radās doma draudžu apvienību pārveidot par Sinodi, tā radot stiprāku juridisku pamatu attiecībā
uz īpašumtiesībām un mācītāju
statusu Amerikas sabiedrībā. Izveidoja Satversmes komisiju, un
pirmais Amerikas latviešu ev. lut
draudžu Sinodes satversmes projekts tika pieņemts 1972. gada
22. janvārī.
LELB ārpus Latvijas (LELBĀL)
virsvaldes 1972. gada aprīļa sēdē
Toronto, Kanadā, pieņēma atzinumu, ka “Visu Ziemeļamerikas
latviešu evaņģēliski luterisko
draudžu apvienošanās vienā latviešu Sinodē, kā garīgā un nacionālā vienībā, būtu vēlama”.
Izstrādātais Sinodes satversmes
projekts Virsvaldei bija pieņemams, jo tas noteica paredzētās
Sinodes piederību LELBĀL, tās
attiecības ar archibīskapu un
LELBĀL Virsvaldi un deva piemērotu tiesisko izkārtojumu draudžu sadarbībai ASV un Kanadā.
1975. gadā, pirmo latviešu
Draudžu dienu laikā, Gaŗezerā
notika LELDAA ģenerālsapulce,
kuŗā latviešu garīdznieki un
draudžu delegāti nolēma pārorganizēt LELDAA par Latviešu ev.
lut. baznīcu Amerikā (LELBA).
Ģenerālsapulcē apstiprināja
LELBA Satversmi un ievēlēja
pārvaldes un revīzijas komisijas
locekļus. Dibināšanas gadā astoņdesmit septiņās LELBA draudzēs
un dievkalpojumu kopās bija ap
28200 locekļu, ko aprūpēja deviņdesmit deviņi garīdznieki. Administratīvi LELBA ir sadalīta

četros apgabalos: ASV Austrumu
(ieskaita trīs Argentīnas, Brazīlijas un Venecuēlas draudzes), Rietumu, Vidienes un Kanadas, ko
pārrauga apgabalu konferencēs
ievēlētas pārvaldes un prāvesti.
Kā integrālu LELBĀL sastāvdaļu LELBĀL archibīskaps pārstāv LELBA pie Pasaules luterāņu federācijas (PLF) un Pasaules
Baznīcu domes (PBD), kā arī
sadarbībā ar Baznīcu Latvijā
(LELB). LELBA iekšējo darbību
vada Sinodes uz trim gadiem
ievēlēta pārvalde, kas sastāv no
priekšnieka/ces (garīdznieka/ces),
trim ordinētiem un trim neordinētiem locekļiem un trim revīzijas komsisijas locekļiem. Sinodi
jānotur ik pa trim gadiem.
Kopš dibināšanas 40 gados
LELBA ir daudz veikusi. Pie pārvaldes vairāk vai mazāk sekmīgi
ir kalpojušas vairākas darba nozares. Der paskaidrot, ka parasti
visas nozares sastāv no vienas personas – nozares vadītāja, kuŗš/
kuŗa reizēm pieaicina sev kādu
palīgu, un ka gandrīz visi LELBA
darbinieki ir darbojušies brīvprātīgi, ziedojot savu laiku un
dažkārt arī līdzekļus.
Visilgāk darbojas Ārmisijas nozare, palīdzot ar līdzekļiem turpināt Annas Irbes iesākto misijas
darbu Tamil-Nadu rajonā Indijā.
Pēdējos gados atklājās vietējo
misijas darbinieku paviršība un
nekārtība ziedoto līdzekļu izlietošanā, un ar 2014. gadu LELBA
savu atbalstu misijai ir pārtraukusi.
Daudzus gadus pastāvēja LELBA
Apgāds, kas rūpējās par teoloģiskas literātūras un mūsu garīdznieku grāmatu publicēšanu.
LELBA izdeva arī mēnešrakstu
kristīgās dzīves veicināšanai
“Ceļa Biedrs”.
1992. gadā Apgāds sadarbībā
ar Latvijas ev. lut. Baznīcu un ar
Zviedrijas Baznīcas atbalstu izdeva Dziesmu grāmatu latviešiem
tēvzemē un svešumā. Dziesmu
grāmata, pirmo reizi vēsturē ar
notīm, tika izdota 60 000 eksem-

plāros un tiek lietota gan Latvijas,
gan ārpus Latvijas draudzēs. Šī
Dziesmu grāmata piedzīvoja otro
izdevumu 1995. gadā, kad oriģināli sarkanos vākus nomainīja ar
melniem.
Grāmatu lasītāju un abonementu skaitam sarūkot, vispirms
Apgāds un tad Ceļa Biedrs iegāja
LELBA vēsturē kā savu laiku
nokalpojuši.
Vēl Latvijas okupācijas gados
aktīvi sāka darboties nozare “Palīdzība Latvijā”, iesākumā gan
slepenā ceļā ievedot Latvijā Bībeles, kā arī naudu Latvijas
draudžu atbalstam. Pēc Latvijas
brīvības atgūšanas izveidojās
plaša LELBA draudžu sadarbība
ar māsu draudzēm Latvijā, sniedzot tām garīgu un materiālu
atbalstu. Palīdzot atjaunot LELB
izdevniecību, LELBA iegādājās
spiestuves iekārtu LELB avīzei
Svētdienas Rīts un vairākus gadus
atbalstīja avīzes izdošanu.
Gandrīz katras draudzes dzīvē
neatsverama loma ir tās dāmu
komitejai. Komiteju pārstāves ik
pa trim gadiem ievēl LELBA
dāmu komiteju referenti draudžu
komiteju darba koordinācijai.
Nozīmīgu darbu ir veikusi Evaņģelizācijas nozare. Tās darbība
galvenokārt izpaudusies Draudžu dienu rīkošanā. Sākot ar pirmajām Draudžu dienām 1975. gadā Gaŗezerā, tās ir notikušas gandrīz katru otro gadu no Atlantijas
okeana austrumos līdz Klusajam
okeānam rietumos un no Ontario
provinces ziemeļos līdz saulainajai Floridai dienvidos. 2016. gadā
notiks jau divdesmitās Draudžu
dienas. Gadu tecējumā Draudžu
dienu raksturs ir mainījies. Samazinoties gaŗām lekciju serijām, ir
radušās plašākas iespējas dalībnieku līdzdalībai. Kā piemēru
var minēt labirinta gājienu, meditāciju, sakrālo deju, smieklu
jogu un tamlīdzīgas nodarbības.
Teoloģijas nozare vairākkārt
rīkoja Teoloģijas institūta kursus,
kas bija būtiski jaunu diakonu
sagatavošanai, un ASV un Kana-

das teoloģiskos seminārus beigušie garīdznieki kursos varēja
apgūt Latvijas Baznīcas vēsturi.
Kursus apmeklēja dalībnieki pat
no Eiropas un Austrālijas. Nozare
arī organizēja gadskārtējus seminārus un/vai teologu dienas – garīdznieku sanāksmes teoloģiska
satura lekcijām, domu izmaiņai
un sadraudzībai. Nozares vadītājs ir arī atbildīgs piedalīties
jaunu LELBĀL garīdznieku pārbaudes kolokvijā.
Veco ļaužu aprūpes nozares
darbu kopš nozares pastāvēšanas
ir veikuši mācītāji Anita un Ivars
Gaides, apmeklējot draudzes ar
priekšlasījumiem, mūzikālu sniegumu un izdodot brošūras ar
lūgšanām un dzeju.
LELDAA rēgulāri publicēja
Apkārtrakstu ar informātīviem
ziņojumiem. Ar LELBA dibināšanu tika radīta Informācijas
nozare un Apkārtraksts guva
jaunu formatu un nosaukumu:
LELBA Ziņas, kas vēlākos gados
iekļāva plašāku informāciju arī
par notikumiem PLF, PBD un
citās Baznīcās, kā arī vairākus
gadus publicēja Bībeles pantus
ikdienas lasīšanai. Parādījās arī
Redaktora sleja, kas pārdomām
sniedza redaktora uzskatus par
norisēm Baznīcā. Daudzus gadus
LELBA Ziņas saņēma visas
LELBA draudzes, kā arī LELBĀL
un LELB garīdznieki. Informācijas nozare rūpējās arī par Baznīcas dzīves notikumu aprakstiem publicēšanai latviešu laikrakstos ASV, Kanadā un Austrālijā. 2011. gadā, mainoties nozares vadībai, LELBA Ziņas tika
atvietotas ar ziņojumiem LELBA
mājaslapā.
Jau pirms LELBA dibināšanas
mācītājs un vēsturnieks Dr. Edgars Ķiploks sāka krāt informāciju
par Latvijas dievnamiem, par
Baznīcas darbu, draudzēm un
garīdzniekiem, izveidojot LELBA
archīvu.
(Turpināts 8. lpp.)
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2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

Edvīns Circenis pelnītā atpūtā
Paldies saku Dieviņam,
Par darbiņa līdzējumu,
Nu es iešu sētiņā
Kājas, rokas pūtināt.
T. dz.

Ilgus gadus viens no ievērojamākiem Sietlas latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem ir
bijis Edvīns Circenis. Nu pienācis laiks viņu pagodināt un
pateikties viņam par lielo,
pašaizliedzīgo darbu, ko viņš
darījis Vašingtona pavalsts latviešiem par labu. Grūti iedomāties kādu lielāku projektu

JURIS PŪLIŅŠ,
LELBA archivārs

(Turpināts no 7. lpp.)
Pēc māc. Ķiploka nāves vairums sakrāto materiālu, pēc viņa
norādījumiem, tika nosūtīti archīviem un bibliotēkām Latvijā,
paturot LELBA archīvā tikai ar
LELBA darbību, draudzēm un
garīdzniekiem saistītos dokumentus, rakstus un publikācijas.
Jaunatnes nozare vairākkārt ir
rīkojusi iesvētāmo jauniešu saietus un pēdējos gados organizējusi dažādus labdarības projektus
Latvijā ar šejienes un Latvijas
jauniešu aktīvu līdzdalību.
Baznīcas liturģijas un mūzikas
nozare rūpējas par jaunu liturģisko materiālu sagatavošanu un
ir atbildīga par lielāko LELBA
notikumu dievkalpojumu izkārtojumu.
LELBA ir līdzdalībniece ar
Amerikas ev. lut. Baznīcu un
Misūrī luterāņu Sinodi Luterāņu
imigrantu un bēgļu palīdzības

vai pasākumu, kur Edvīns nebūtu uzņēmies vadību vai vismaz kārtīgi nepiestrādājis.
2014. gadā Edvīns nosvinēja
85 gadu jubileju un nolēma, ka
beidzot laiks iet pensijā no
sabiedriskajiem
pienākumiem.
Pagājušā gadā
viņš atteicās no
Sietlas latviešu
pensionāru
kopas vadības,
kuŗu viņš bija
pildījis pēdējos
13 gadus. Bet
vislielākais notikums bija šī
gada maijā, kad
Edvīns aizgāja
pensijā no Sietlas Latviešu Centra pār valdnieka amata, atstājot vadību sava
vietnieka Edmunda Leiša
spējīgās rokās.
Pēdējos 43 gadus Edvīns ir
rūpējies
par
Sietlas Latviešu
garīgā un sabiedriskā centra
nama uzturēšanu un labklājību. Latviešu
centrs ir tiešām
viņa lolojums. 1970. gada rudenī viņš uzņēmās baznīcas,
skolas un sabiedrisko telpu plānošanu un projektēšanu, ziedojot šim pasākumam visu savu
brīvo laiku līdz projekta pabeigšanai 1972. gada pavasarī.
Centra reālizēšanai Edvīns pagatavojis centra metu, projektējis centra struktūru, apkuri,

vēdināšanu, apgaismošanu un
labierīcības, kā arī uzraudzījis
būvdarbus un rūpējies par to
galīgu pabeigšanu. Viņa radīts
ir arī skaists piemineklis Sietlas
latviešu kapsētā. Edvīna pēdējais lielais projekts bija atjaunot
Latviešu centra skaņu sistēmu,
un šī gada pavasarī arī darbs ir
paveikts.
Edvīns dzimis 1929. gada 1.
septembrī Kuldīgas apriņķa
Kursīšu pagasta ,,Cīruļos”. Pēc
bēgļu gaitām Vācijā Edvīns ar
ģimeni ieceļo ASV Nebraskas
pavalstī un 1956. gadā beidz
Nebraskas Valsts universitāti ar
inženieŗmechāniķa (Mechanical
Engineering) gradu. Studiju
laikā un vasaras brīvlaikos viņš
strādā Nebraskas ceļu departamenta tiltu projektēšanas nodaļā. Pēc universitātes beigšanas Edvīns stājies darbā Boeing
lidmašīnu rūpnīcā Sietlā, kur
kopā ar citiem vadījis Boeing
707 pasažieŗu lidmašīnas struktūras projektēšanu. 1965. gada
rudenī Edvīns mazā “Preliminary
Design” nodaļā, uzsāk Boeing
747 “Jumbo Jet” plānošanu.
Gadu gaitā, strādājot Boeing
“Configuration Design – 747
Product Development” grupā,
Edvīns līdz aiziešanai pensijā
(1995) piedalījies visu citu 747
Jumbo Jet variantu plānošanā,
pielietojot jaunas idejas un uzlabojumus, iegūstot kollēgu un
firmas nedalītu atzinību un
ievērību.
Ar dzīves biedri Līviju Edvīns izaudzinājis meitas Ritu un
Māru, dēlu Ivaru. Abi piecdesmit gadus dziedājuši latviešu
korī, ļoti aktīvi darbojušies
Sietlas latviešu draudzes un
biedrības sabiedriskājā dzīvē un

LELBA –
iesākumā un 40 gados
organizācijā LIRS un piedalās
kopējās ziedojumu akcijās ASV
uzņemto bēgļu atbalstam. 1950-os
gados LIRS palīdzēja lielākam
skaitam latviešu no bēgļu nometnēm ieceļot ASV. Tagad ir
mūsu kārta atbalstīt šīs dienas
patvēruma meklētājus ASV.
Namturības nozares vadītājs ir
sniedzis priekšlasījumus par
kristīgo namturību LELBA sanāksmēs un draudzēs.
Aizgājušajos 40 gados LELBA
ir veikusi nozīmīgu darbu Amerikas latviešu luterāņu draudžu
sadarbības un vienotības uzturēšanā, jaunu teologu sagatavošanā, reliģiskas literātūras izdevniecībā un garīgās dzīves veicināšanā, rūpējoties, lai garīdznieki
aktīvi piedalītos latviešu vasaras
skolās un nometnēs. Viss iepriekš
minētais ir atbilde nereti dzirdētam jautājumam, reizēm pat
no draudžu vadības locekļiem:
“Kas ir LELBA un ko tā dara?”
Diemžēl, fakti un statistika

rāda, ka LELBA darbība strauji
sarūk. Šodien LELBA pārstāv
vairs tikai piecdesmit astoņas
draudzes un dievkalpojumu kopas, ko aprūpē četrdesmit četri
garīdznieki/ces un vikāri/res, no
kuŗiem četrpadsmit ir jau vecāki
par 70 gadiem. Aktuālo draudžu
locekļu skaitu ir grūti prognozēt,
jo pieejamie statistikas dati draudžu neatsaucības dēļ ir nepilnīgi
un dažkārt maldinoši. Balstoties
uz 2014. gada pārskatiem, draudžu iesvētīto locekļu kopskaits ir
noslīdējis jau zem septiņiem tūkstošiem. Pie LELBA pastāv no
testamentāriem novēlējumiem
izveidotais Pastorālais fonds, kas
kādu laiku spēs financiāli palīdzēt dažiem garīdzniekiem un
draudzēm; tas veicinās, bet tomēr
nespēs uzturēt mazo draudžu
darbību.
Tomēr varam būt droši – kamēr pastāvēs draudzes, būs arī
LELBA, jo mēs – draudžu locekļi
un garīdznieki – esam LELBA.

latviskā gara uzturēšanā. Edvīns
ir viens no Rietumkrasta vasaras
vidusskolas Kursa dibinātājiem
un bijis 30 gadus tās kasieris,
mācījis Kursas jauniešiem fotografēšanu, bijis skolotājs Sietlas
draudzes skolā un bērnu vasaras
nometnes ,,Mežotne” administrātors un kasieris. Viņš ir bijis
Rietumkrasta latviešu Dziesmu
svētku rīcības komitējās 1962.
un 1975. gadā, kad tie notika
Sietlā, un vēl arvien ir latviešu
draudzes padomes loceklis.
Par savu devumu latviešu

sabiedrībai Edvīns ir saņēmis
Pateicības rakstu no Latvijas ev.
lut. baznīcas, Atzinības rakstus
no Amerikas latviešu apvienības
(ALA) un Latviešu apvienības
Vašingtona štatā (LBVŠ). Sietlas
latviešu saime no visas sirds
pateicas Edvīnam un priecājas,
ka viņš vēl arvien piedalās latviešu sabiedrībā un ikviens var
lūgt viņa padomu, kad tas būtu
vajadzīgs.
Vēlam Edvīnam saulainas
atpūtas dienas!
I.M.

Sveicieni jubilejā!

Nesen 95 gadu jubileju
savās mājās Kitty Hawk
North Carolina nosvinēja
Ņina Rozenieks Podnieks
Eglītis. Svinībās piedalījās
Dzintras no Vašingtonas
DC un no Ņujorkas.
Jubilāre dzimusi Latvijā
1920. gada 31. augustā, toreiz viņas uzvārds bija Jagodkin. Tā kā tēvs atstāja
ģimeni, kad Ņina vēl bija
zīdainis, viņa savā iesvētību
dienā 1938. gadā pārmainīja uzvārdu, arī tāpēc, lai
uzsvērtu savu latvietību.
Ņina uzauga Rīgā, vasaras
pavadīja Pokratā Rugāju
pagastā, viņa mācījās Lycée
Français de Riga un Pilsētas
Otrajā vidusskolā, ieguva
gradu zobārstniecībā Latvijas Universitātē. Ņina apprecējās ar Tālivaldi Pod-

nieku, bet vīrs aizgāja bojā
kaŗa laikā.
Kad pēc Fišbachas nometnes Vācijā 1953. gadā pārcēlās uz ASV Vašingtonā
DC, par Ņinas dzīvesbiedru
kļuva Romans Eglītis. Piedzima divi bērni – Martins
un Inga. Ņinai ir vedekla
Beth un znots Rick un divi
mazbērni – Sandris Eglītis
un Kersti Anna Francis.
Ņina Eglīte nostrādāja 40
gadus par zobārsti Falls
Church, Virginia, strādājot
ar savu mammu Annu Rozenieks Skenders. Viņa ir
bijusi aktīva Dzintra kopš
1953. gada. Jubilāre nav zaudējusi dzīvesprieku, dzīvo
mājā ūdens krastā ar diviem
suņiem, gremdējas atmiņās,
satiekas ar draugiem.
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Būs diskusijas par
Nākotnes nama izbūvi
5. oktobrī Rīgas domē notika
sarunas par Okupācijas mūzeja
piebūvi. Ar domes priekšsēdi Nilu Ušakovu tikās Okupācijas mūzeja vadība. Okupācijas mūzeja
direktors Gunārs Nāgels sacīja,
ka, par spīti pretrunīgi vērtētajam
projektam, tas bijis paredzēts jau
sen un pašreizējā kavēšanās kaitē mūzeja darbībai. “Mums situācija vispār ir ļoti nelaba. Kā zināms, telpas Strēlnieku laukumā
bija pārāk mazas, tāpēc piebūve
bija paredzēta jau tad, kad pieņēma Okupācijas mūzeja likumu
2006. gadā. Projekta īstenošanu
jau atbalstījuši valdības pārstāvji,
un projekts jau ir saskaņots ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Tagad nepieciešama Rīgas domes būvatļauja,
lai projekts virzītos uz priekšu
un varētu sākt pirmos darbus.
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma (Vienotība) 5. oktobrī
pēc koalicijas sanāksmes sacīja,
ka mūzeja piebūves iecere jāīsteno, ņemot vērā architekta Gunāra Birkerta piedāvājumu.

Pret piebūves īstenošanu iestājušies tādi architekti kā Zaiga
Gaile un Andis Sīlis, uzsverot
Okupācijas mūzeja ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Tajā pašā laikā gan kultūras ministre Dace
Melbārde (VL/TB/LNNK), gan
Ministru prezidente atbalsta piebūves īstenošanu. Arī Rīgas pilsētas galva un Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs pauduši, ka Okupācijas mūzeja paplašināšanas
projekts ir jāturpina. Rīgas dome
pēc sarunām ar Okupācijas mūzeja vadību plāno rīkot publisku
apspriešanu par Okupācijas mūzeja piebūvi. Iecerēts, ka diskusija varētu norisināties līdz Ziemsvētkiem. Par iecerēto piebūvi
viedokli varēs izteikt gan iedzīvotāji, gan architektūras un būvniecības jomas profesionāļi.
“Es cīnīšos līdz pēdējam, lai šīs
piebūves pie Okupācijas mūzeja
nebūtu,” to Latvijas Radio raidījumā sacīja viena no Nākotnes
nama pretiniecēm – architekte
Zaiga Gaile, tādējādi paužot apņemšanos iesaistīties publiskajā
apspriešanā saistībā ar Okupācijas mūzeja piebūvi. Viņa arvien
iestājas pret Okupācijas mūzeja
piebūvi un tādēļ mūzejā iesniegusi savu skici ar vīziju, kā mūzejs
var izmantot esošās telpas, nebūvējot Nākotnes namu. Mūzejs
labāk varētu izmantot pagrabstāva telpas, tās paplašinot. Tāpat
daļu ekspozīcijas varētu pārcelt
uz tā saukto Stūŗa māju. Gaile atzinīgi novērtēja mūzeja izteikto
vēlmi debatēt par projektu.
Okupācijas mūzeja biedrības
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs norādīja, ka jautājums par
Okupācijas mūzeja piebūvi Nākotnes nams ir ļoti svarīgs, jo
“laiks nestāv uz vietas, bet projekts – stāv”. Nollendorfa ieskatā

mūzeja rekonstrukcija nav iespējama bez Nākotnes nama būves.
Mūzejs vērtē architektes Gailes piedāvājumu, taču pret to ir skepse,
jo iepriekš Gaile nav interesējusies par mūzeja paplašināšanas
plāniem. Līdz šim secināts, ka
Gailes piedāvājums neatbilst mūzeja vajadzībām, bet vairāk nekā
desmit gadus tapušajā Gunāra
Birkerta projektā “ir ievērotas
visas mūsu vajadzības”.
Rīgas domes priekšsēdis Nils
Ušakovs (Saskaņa) uzsvēra, ka
galvaspilsētas architektam nekas
neesot pret projektu, bet pret
atsevišķām tā detaļām.”Ņemot
vērā tās debates sabiedrībā, manuprāt, vienīgais risinājums būtu
organizēt publiskas diskusijas,
kādi risinājumi tur varētu tikt
attīstīti,” teica Ušakovs, norādot,
ka šajās debatēs arī varētu tikt
skaidrībā par dažiem jautājumiem, kas patlaban nav skaidri.
Nākotnes nama projekta īstenošanu jau atbalstījuši valdības
pārstāvji, un projekts jau ir saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Par mūzeja piebūvi stingri iestājas
arī Valsts prezidents Raimonds
Vējonis.
***
Gada balvu Rīgas architektūrā
saņem Gaismas pils
5. oktobrī, Pasaules architektūras dienā, desmito reizi tika pasniegta Gada balva Rīgas architektūrā. 2015. gada balva Rīgas
architektūrā piešķirta Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai – Gaismas
pilij – un tās autoriem – architektam Gunāram Birkertam, sadarbojoties ar architektiem Modri
Ģelzi, Mārci Mežuli, Sandru Laganovsku, Daini Šmitu un citiem.

Gaismas pilij balva pasniegta
par vīziju un ambīcijām izaicināt
priekšstatus un tradicijas Rīgas
architektūrā, īstenojot nacionālas
nozīmes objektu. Papildus Gada
balvai Rīgas architektūrā Rīgas
pilsētas architekta birojs piešķīra
desmit atzinības par izcilību atsevišķu objektu architektūrā.
***
Uldim Ģērmanim – 100
4. oktobrī apritēja 100 gadi
kopš pazīstamā latviešu trimdas
publicista un vēsturnieka Ulža
Ģērmaņa dzimšanas. Viņš Otrā
pasaules kaŗa beigās nonāca
Zviedrijā un trimdas presē publicējās ar segvārdu Dr. Ulafs Jāņsons. Viens no pazīstamākajiem
Ģērmaņa sarakstītajiem darbiem
ir plašs apcerējums par vēsturi –
”Latviešu tautas piedzīvojumi”.
Ģērmaņa skatījumā daudzas
Latvijas nelaimes cēlušās no tā,
ka pēc 1991. gada augusta puča
netika izveidota “Uzticības komisija”, “kur visi čekas tīklos iepiņķētie varētu izdarīt “bikti” un sa-

ziķi atskaņoja savus jaunos skaņdarbus, kas iedvesmoti no stāstiem par dzīvi un gadskārtu
ritiem, kā arī pilsētvides un
Latvijas dabas skaņu ainavām.
Koncertā uzstājās arī pazīstamā
latviešu a capella grupa Framest,
Japānā dzīvojošā latviešu dziedātāja Una Ulla un perkusionists
Ēriks Vīgmans. Lai iepazīstinātu
japāņu publiku ar latviešu unikālo mūzikas mantojumu, Laima Jansone un DJ Monsta piedalījās Kansai mūzikas konferencē Osakā, kur vadīja praktiskās
kokles spēles nodarbības.
Uldis Ģērmanis
ņemt absolūciju (grēku piedošanu), lai viņus turpmāk nevarētu
šantažēt un izmantot pretvalstiskiem nolūkiem”. Taču nekāda
grēku nožēla nenotika un pie
varas plaši nonāca “jaunie veclaiku biedri”. Uldis Ģērmanis bija
atteicis Eduarda Berklava piedāvājumam iesaistīties Latvijas polītikā. Viņš bija pārliecināts, ka
polītikā jāiet jaunajiem, jo arī
pirmskaŗa Latviju veidojuši pārsvarā gados jauni cilvēki. Viņa
rakstos sastopami neglaimojoši
izteicieni par vairākām tā brīža
Latvijas polītikā zināmām trimdas personībām jeb “apdauzītiem trimdas latviešiem”. Tomēr
pēc katra rūgtuma uzliesmojuma
dzīvesgudrais Uldis Ģērmanis
neaizmirsa piebilst, ka vientiesība un muļķība ir neizskaužamas un “dabiska parādība” visos
laikmetos; to var censties vienīgi
ierobežot.
***
Koklētāja Laima Jansone
mūzicē Tokijā
2. oktobrī Latvijas vēstniecībā
Japānā notika koklētājas Laimas
Jansones koncerts, kuŗā tika atskaņoti gan tradicionālās mūzikas skaņdarbi, tai skaitā “Mugurdancis”, gan arī oriģinālkompozīcijas. Mūziķe klausītājus iepazīstināja ar kokles tradicijām
un dalījās iespaidos par japāņu
kultūru. Vēstnieks Normans Penke, uzrunājot klātesošos, uzsvēra
mūzikas nozīmi Latvijas un Japānas kultūras saišu stiprināšanā.
Vēstnieks atzina, ka šī ir unikāla
iespēja japāņu klausītājiem iepazīties ar kokles spēli un latviešu
mūziku, un tradicijām, rodot
jaunus saskarsmes punktus abu
valstu kultūrā. Klausītāju vidū
bija un Laimas Jansones sniegumu atzinīgi novērtēja pasaules
slavenā koto spēlētāja Mičijo Jagi.

DJ Monsta un Laima Jansone
Sniedzot koncertus Kobē un
Osakā, kopā ar Laimu Jansoni
Japānā viesojās arī DJ Monsta.
24. septembrī Kobes prominentajā Uhara Hall notika latviešu
mūzikas koncerts, kuŗā abi mū-

***
Latvija atbalsta Pēteŗa Grestes
apžēlošanu Ēģiptes tiesā
29. augustā Kairas Krimināltiesa piesprieda Latvijas un Austrālijas pilsonim, Al Jazeera žurnālistam Pēterim Grestem brīvības atņemšanu uz trim gadiem.
Greste tika atzīts par vainīgu nepatiesu ziņu izplatīšanā un darbošanos bez licences. Līdz ar Pēteri Gresti tika notiesāti arī Al
Jazeera angļu redakcijas Kairas
biroja vadītājs Muhameds Fahmi un producents Bahers Muhameds. 23. septembrī Ēģiptes
prezidents Abdelfatahs El Sisi
apžēloja Fahmi un Muhamedu.
***
Pārrunā ASV atbalstu
P. Grestes apžēloto sarakstā šobrīd nav, tāpēc 29. augustā KaiBaltijas reģiona drošībai
ANO Ģenerālās asamblejas 70. ras Krimināltiesas spriedums atsesijas laikā Ņujorkā Latvijas ār- tiecībā uz viņu paliek spēkā, un
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs, ir nepieciešama tā atcelšana,
Lietuvas ārlietu ministrs Lins
Linkevičs un Igaunijas Ārlietu
ministrijas polītiskais direktors
Paulu Tēsalu tikās ar ASV valsts
sekretāra vietnieku Antoniju
Blinkenu, lai pārrunātu drošības
polītikas jautājumus, tostarp gatavošanos NATO Varšavas galotņu apspriedei (samitam), krizi
Sīrijā un situāciju Ukrainas austrumos.
Pēteris Greste

Amatpersonas bija vienisprātis, ka saistībā ar gaidāmo NATO
Varšavas konferenci 2016. gadā
ir jāstrādā pie ilgstošas un būtiskas NATO sabiedroto spēku klātbūtnes Baltijas reģionā. Vienlaikus ir jāstiprina NATO austrumu ārējo robežu drošība. A. Blinkens apliecināja ASV polītisku
un praktisku atbalstu šī jautājuma risināšanā. Sarunā Rinkēvičs
uzsvēra, ka NATO 5. pants ir jāinterpretē paplašināti, skatot arī
hibrīdkaŗa drauda elementus.
Ministrs vērsa uzmanību, ka Sīrijas problēmas risināšana nekādā
veidā nedrīkst aizēnot situācijas
stabilizāciju Ukrainas austrumos
un Minskas vienošanos izpildi.
***
Apspriež gatavošanos
Latvijas valsts simtgadei
1. oktobrī vēstnieks Gints Jegermanis tikās ar Zviedrijas latviešu organizāciju pārstāvjiem,
lai informētu par aizvadītajām
nozīmīgākajām vēstniecības rīkotajām norisēm, tostarp Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā, pastāstītu
par gatavošanos valsts simtgades
svinībām. G. Jegermanis mudināja domāt tautiešus par to, kā
Latvijas simtgadi svinēt Zviedrijā, un aicināja latviešu organizāciju pārstāvjus aktīvi un radoši
iesaistīties svētku veidošanā sadarbībā ar citām baltiešu organizācijām. Organizāciju pārstāvji
no savas puses izteica dažādus
priekšlikumus, kas līdz ar svētku norisēm palīdzētu iepazīstināt
Zviedrijas sabiedrību ar Latvijas
kultūru.

ANO Ģenerālās asamblejas
70. sesijas laikā Ņujorkā Latvijas
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Pēteri Gresti, lai pārrunātu aktuālo informāciju un
turpmāko rīcību, kas saistās ar
29. augustā Kairas Krimināltiesas
piespriesto sodu. “Ārlietu ministrija un Latvijas vēstniecība Ēģiptē arī turpmāk atbalstīs jūsu apžēlošanu un sekos līdzi tālākajai
procesa virzībai, kā arī sniegs nepieciešamo informāciju un atbalstu šajā procesā,” sacīja Rinkēvičs.
***
Pārrunā nākotnes
sadarbības perspektīvas
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs tikās ar
Baltijas – Amerikas Brīvības fonda (BAFF) valdes priekšsēdi Kimu Deivisu. Tikšanās laikā tika
pārrunāta BAFF sekmīgā darbība Baltijas valstīs, īstenotās izglītības apmaiņas programmas Baltijas valstu augstskolu studentiem un vidusskolēniem, fonda
darbības iespējamās nākotnes
perspektīvas, Latvijas un ASV sadarbība stratēģiskās komūnikācijas jomā, reģionālie un starptautiskie drošības polītikas jautājumi.

Kims Deiviss
Valsts sekretārs pauda gandarījumu par fonda sekmīgo darbību, kas vērtējama kā ASV ilgtermiņa ieguldījums Baltijas valstu
konkurētspējas un izaugsmes
veicināšanā, un ASV ieinteresētībā reģiona ilgtspējīgā attīstībā.
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
atzīst, ka komisijas darbs parāda
Vienlaikus valsts sekretārs in- žestu, attieksmi un līdzjūtību pret
formēja par Latvijas īstenotajiem cietušajiem.
pieredzes nodošanas projektiem
ES Austrumu partnerības un
***
Centrālāzijas valstīm un aicināja
Latvija būs ieguvēja no
BAFF atbalstīt šādas iniciātīvas.
Apvienotās Karalistes
piedāvājuma
***
Eiropas Savienības reformām,
Latvija pirks radiolokatorus
informējot par gaidāmo referenAizsardzības ministrs Rai- dumu par izstāšanos vai palikmonds Bergmanis ar uzņēmuma šanu ES, norādīja Lielbritanijas
Lockheed Martin Radar Surveill- vēstniece Latvijā Sāra Kaulija (atance Systems viceprezidentu Gre- tēlā).
gu Larioni parakstījis līgumu par
triju gaisa telpas novērošanai paredzētu radiolokatoru TPS-77
Multi-Role Radar iepirkumu.

Radiolokatora illustrātīvs foto
“Radiolokatoru iepirkums
sniegs lielu ieguldījumu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju
stiprināšanā un modernizācijā,
ļaujot atbilstoši reaģēt uz tiem
mūsdienu apdraudējumiem, ar
kuŗiem saskaras NATO valstis,”
sacīja Raimonds Bergmanis.
***
Nosauc vainīgos
Zolitūdes traģēdijā
Parlamentārās izmeklēšanas komisija 5. oktobrī publicēja galaziņojuma projekta jaunāko galīgo
redakciju, kuŗā atspoguļotas pēdējās četrās komisijas sēdēs pieņemtās izmaiņas. Par galaziņojuma apstiprināšanu vēl būs jālemj
komisijai, un tās deputātiem ir tiesības nepieciešamības gadījumā
vienoties par izmaiņām dokumenta pašreizējā redakcijā.

Zolitūdes traģēdijas vieta Priedaines ielā Rīgā
Zolitūdes lielveikala “Maxima”
traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma kopsavilkumā, apkopojot iepriekš pieņemtos lēmumus par
konkrētu vārdu ierakstīšanu ziņojumā, kā atbildīgās minētas
16 personas.
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma (Vienotība) neredz jēgu Saeimas izmeklēšanas komisijas darbam Maximas jeb Zolitūdes traģēdijas lietā, jo nav jauna pienesuma nelaimes apstākļu
noskaidrošanā. “Tas sausais atlikums jeb rezultāts ir tāds, ka mēs
neko neuzzinājām,” LTV raidījumā Rīta Panorāma teica Straujuma. Pat policijas izmeklētāji
nedrīkstēja atklāt visus lietas apstākļus parlamentārajai komisijai, jo tās sēdes notika atklāti. Jā-

iespējamais scenārijs ir 5. panta
pielietošana, tādēļ NATO pašlaik
norisinās aktīvas diskusijas par
papildu drošības elementiem, tostarp Baltijas valstīm, sarunā ar
aģentūru LETA apliecināja Latvijas vēstnieks NATO Indulis
Bērziņš. Lai palīdzētu aizsargāt
Baltijas valstis pret Krievijas agresiju, NATO vajadzētu palielināt
sauszemes spēkus un paplašināt
militārās mācības Baltijas reģionā, intervijā Bloomberg televīzijai
iepriekš stāstīja ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs.

***
Vācijas kaŗa technika
uz Ādažu bazi
Ādažu bazē atvesta Vācijas
Bruņoto spēku 37. mechanizētās
kājnieku brigādes vienības technika. Veikta arī pirmā pārvietošanās – vingrinājums, kas vienVēstniece, skaidrojot referen- laikus pārbauda arī civīlmilitāduma nepieciešamību, informē- rās sadarbības iemaņas.
ja, ka pagājuši 40 gadi, kopš Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem
pēdējo reizi bija iespēja paust savu attieksmi pret valsts dalību
ES. Kopš tā brīža ES ir ievērojami
mainījusies, par piemēru minot
savienības paplašināšanos un eiro
valūtas ieviešanu, kā arī ES noteikumus, kas reglamentē “ļoti //Foto: LETA
lielu ikdienas dzīves daļu”. Lai
risinātu situāciju, Apvienotās KaVingrinājuma norisē bija iesaisralistes premjers Deivids Kame- tījušies Ādažu novada domes,
rons, kuŗš šogad bija ieradies arī AS “Latvijas Valsts ceļi” un SIA
Latvijā, pašlaik risina sarunas ar “Rīgas meži” pārstāvji. Vācijas
ES valstu līderiem, lai panāktu vienība Latvijā uzturēsies līdz
reformas ES. Kā skaidroja vēst- novembŗa vidum, lai piedalītos
niece, arī Latvija būtu ieguvēja no militārās mācībās un treniņos
minēto reformu ieviešanas. Ka- kopā ar Latvijas un citu sabiedmerons vēlas, lai Apvienotā Ka- roto valstu kaŗavīriem.
raliste paliktu reformētā ES. Par
to norisinājušās arī vairākas dis***
kusijas Latvijas pirmās preziden- Nākamā gada budžeta aprises
tūras ES Padomē laikā, kā arī
30. septembrī finanču ministrs
tikšanās laikā ar Latvijas amatper- Jānis Reirs Saeimā iesniedza Finsonām, tostarp Ministru prezi- anču ministrijas sagatavoto un
denti Laimdotu Straujumu.
valdības apstiprināto likumprojektu par 2016. gada valsts bu***
džetu kopā ar 24 pavadošo likumAtgriež atpakaļ
projektu paketi, kā arī likumpatvēruma meklētājus
projektu par vidējā termiņa
Saeimas Eiropas lietu komisijas budžeta ietvaru no 2016. līdz
sēdē iekšlietu ministrs Richards 2018. gadam.
Kozlovskis (Vienotība) sacīja, ka
no Eiropas Savienības uz izcelsmes valstīm tiek atgriezti 40%
patvēruma meklētāju, jo viņi nekvalificējas starptautiskajai aizsardzībai. Ministrs norādīja, ka
atgriezto patvērumu meklētāju
skaits ir palielinājies no 27% līdz
40% un atpakaļ tiek nogādātas
Nākamā gada valsts konsolipersonas, kas savās izcelsmes dētā budžeta ieņēmumi tiek plāvalstīs nav apdraudētas. ES ir noti 7,368 miljardu eiro apmērā
koncentrējusies uz atgriešanas jeb par 114,215 miljoniem vairāk,
mechanisma stiprināšanu. Ja šī nekā plānots 2015. gadā. Savusistēma kļūs efektīvāka, tad daļa kārt izdevumi – 7,655 miljardi
patvēruma meklētāju, kuŗi ne- eiro jeb par 183,193 miljoniem
kvalificējas aizsardzībai, neriskēs eiro vairāk nekā šogad. Pieļaujavēlreiz maksāt lielas summas, lai mais valsts budžeta deficita līpēc tam atkal tiktu nogādāti menis ir 1% iekšzemes kopproatpakaļ.
dukta (IKP). Plānots, ka aizsarLatvijas robežsardzes pārstāvji dzības nozares financējums nāES programmas darbības laikā kamgad būs 1,4% IKP, 1,7% IKP
strādā pie Grieķijas un Turcijas 2017. gadā, sasniedzot 2% IKP
krastiem, un no Grieķijas kollē- jau 2018. gadā.
gām ir saņemti atzinīgi vārdi par
mūsu pārstāvju darbu.
***
531 bēgļa uzņemšanai
***
būs nepieciešami aptuveni
Diskusijas par
16 miljoni eiro
drošību Baltijas valstīm
Lai Latvijā uzņemtu 531 bēgli,
NATO kā organizācijai ir būs nepieciešami aptuveni 16
pilnīgi skaidrs, ka pats sliktākais miljoni eiro, pavēstīja Iekšlietu

ministrijas valsts sekretāre Ilze
Pētersone-Godmane. Viņa uzsvēra, ka šī ir indikatīva summa,
kur lielākā daļa būs no Eiropas
Savienības patvēruma meklētāju
un integrācijas fonda. Šie fondi
būs pieejami jau šogad. Tomēr
Latvijai pašai jānodrošina arī
infrastruktūra.

Par šo financējumu gan pagaidām viņa atturējās runāt, jo lēmums ir jāpieņem valdībai. Financējums nepieciešams patvēruma meklētāju centra pārbūvei
Muceniekos, latviešu valodas
kursiem, veselības aprūpei un
citām vajadzībām. “Galvenā izšķiršanās ir par to, vai tiks piešķirts financējums,” teica Pētersone-Godmane, uzsverot, ka nacionālais financējums ir būtisks,
lai varētu īstenot darba grupas
piedāvāto modeli. Summa, kādu
Latvija varētu izmaksāt pabalstos bēgļiem, pagaidām vēl nav
iekļauta nākamā gada budžeta
plānā, intervijā LNT raidījumam
900 sekundes atzina iekšlietu ministrs Richards Kozlovskis (Vienotība).
***
Ķīniešu kopiena Bauskā aktīvi
mācās latviešu valodu
Kur šeit var mācīties latviešu
valodu? Ar šādu jautājumu Bauskas novada pašvaldībā bija vērsies kāds pilsētā dzīvojošs ķīnietis.
Saruna notika vasarā un angliski.
Rezultātā tagad jau 14 vietējās
ķīniešu kopienas pārstāvji tagad
divreiz nedēļā dodas uz latviešu
nodarbībām, vēstī LNT ziņu raidījumā. Ķīniešu kopiena Bauskā
sāka veidoties pirms aptuveni
diviem gadiem, kad apmaiņā
pret termiņuzturēšanās atļaujām
viņi pilsētā iegādājās nekustamo
īpašumu. Vēlāk viņi paši meklēja
iespēju apgūt valodu, un šobrīd
jau divas reizes nedēļā viņi dodas
uz Bauskas novada izglītības
pārvaldi, lai mācītos latviešu
valodu.
***
Londonā diskutē
par aktuālām temām

26. septembrī Londonā Latvijas vēstniecība rīkoja Lielbritanijas latviešu biedrību vadītāju sanāksmi. Diskusija notika par
trim būtiskākajām temām: latviešu valodas stiprināšana kopienā, latviešu bērnu tiesību un latviešu strādnieku darba tiesību
aizsardzība.

Diskusijas dalībnieki atzina, ka
joprojām aktuāli ir jautājumi, kas
saistīti ar latviešu, tai skaitā pusaudžu un studentu, organizēšanos un iesaistīšanos kopienas
aktīvitātēs, kā arī telpu īri biedrību un skoliņu vajadzībām pilsētās bez vēsturiskajiem latviešu
centriem.
***
Rīgas Domā uzceļ
restaurēto gaili
Rīgas Doma torņa smailē atgriezies gan gailis, gan lode, ko
alpīnisti 25. augustā nocēla no
torņa, lai restaurātori varētu veikt
abu priekšmetu virsmu attīrīšanu, bojāto vietu speciālo apstrādi
un zeltījuma atjaunošanu. Vienlaikus ar lodi restaurēts arī Rīgas
Doma gailis. Atjaunotajā Rīgas
Doma torņa lodē līdzās Rīgas
Doma un būvnieku vēstījumam
nākamajām paaudzēm kā laikmeta liecība ievietota viena lata
sudraba jubilejas monēta Rīgas
Doms. Starp Latvijas Bankas klajā
laistajām monētām ir arī monēta
ar gaili, bet šoreiz licies piemērotāk lodē ievietot monētu ar
Rīgas Doma attēlu.

Atjaunotais Rīgas Doma gailis
Tā ir īpaša lata monēta, ko
2011. gadā Latvijas Banka laidusi
klajā, atceroties 800 gadus kopš
Rīgas Doma pamatakmens ielikšanas. Iepriekšējo restaurāciju Rīgas Doma torņa gailis un lode
piedzīvoja 1985. gadā. Restaurātoru atstātais vēstījums un padomju rublis, kas bija ievietots lodē, turpmāk paliks Rīgas Domā.
***
Indijas klasiskās mūzikas
leģenda uzstājas Rīgā
29. septembrī Kongresu namā
vēdīja vīraka smarža. Uz Baltijā
vienīgo koncertu Indijas mūzikas un kultūras cienītājus aicināja
sāroda virtuozs, Indijas klasiskās
mūzikas leģenda Ustads Amdžads
Ali Hāns (attēlā).

Ustada ģimenē sārodu spēlē jau
septītajā paaudzē. Indijā joprojām tiek uzturētas tradicijas par
profesijas un sabiedrības stāvokļa
pēctecību. “Katram bērnam, kuŗš
dzimis mūziķa ģimenē, ir pievienotā vērtība. Tas, protams, nav
garants viņu izcilībai, jo ikvienam ir iespējas kļūt par slavenu
un lielisku mūziķi,” saka Ustads
Amdžads Ali Hāns.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Putins pārslēdzies no Luhanskas uz
Latakiju... un uz Marsa ir ūdens!
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Tā ap 1980. gadu Izraēlas militārā izlūkdienesta darbinieki, izmantojot attiecīgās elektroniskās
ierīces, ar interesi noklausījās telefona sarunas starp padomju
virsniekiem – instruktoriem, kuŗi
ievērojamā skaitā darbojas Sīrijā,
kur jau neierobežoti saimniekoja
prezidents Hafezs Asads – tagadējā diktatora Bašara Asada tēvs. Jau
tad, Brežņeva ēras norietā, Asadu
dzimtas un cilts – alavu novada
centrā Latakijā un tuvējā ostas
pilsētā Tartusā droši un pašpārliecināti “bazējās” PSRS kara flotes
“Vidusjūras eskadra” – kā pretmets ASV Sestajai flotei, kuŗas
stābs atradās Neapolē. Toreiz, kā
Putins tagad saldsērīgi atgādina,
“pasaule bija bipolāra”, t. i., bija
divas superlielvalstis – ASV un
PSRS. Padomju militārie konsultanti telefoniski apmainījās iespaidiem, bagātīgi bārstot “mātes vārdus”, un zobojās par sīriešiem kā
zemākiem radījumiem – mestnoje naseļeņije (vietējie iedzīvotāji).
Vai tagad, 2015. gada rudenī,
situācija atkārtojas, tikai citā

KĀRLIS
STREIPS
Pirms pāris nedēļām kollēga
Sallija Benfelde publicēja komentāru “Vai tiešām Back in the USSR?”,
kurā viņa apsprieda Latvijas polītiķu attieksmi pret bēgļiem. “Aizņemšos” viņas izraudzīto virsrakstu, lai apspriestu jaunākos notikumus Tuvajos Austrumos.
Kā zināms, Sīrijas pilsoņu kaŗā
pieteicies vēl viens dalībnieks –
Krievijas Federācija. Ziņots, ka tā
šai karstajā punktā ievērojami paplašinājusi savu militāro klātbūtni, tostarp ar ieročiem, bezpilota
lidaparātiem, zaldātiem u.tml. Tas
nozīmē, ka patlaban šai territorijā darbojas Sīrijas diktātora Bašara al Asada spēki, savs pusducis
dažādu grupējumu, kuŗi cenšas
panākt diktātora gāšanu vai aiziešanu no amata, tā dēvētā “Islāma
valsts,” kuŗa cīnās pret visiem pēc
kārtas, kas neatbilst tās perversajai izpratnei par reliģiju, Irāna,
Amerikas Savienotās Valstis ar
koalicijas palīdzību, un nu jau arī
Krievija.
Par „auksto kaŗu” nākas domāt
tāpēc, ka te sanāk tā – Krievija un
ASV patlaban kaŗo vienā un tajā
pašā territorijā, bet pretējās pusēs.
Krievija – lai atbalstītu Asadu,
Amerika – lai no viņa atbrīvotos.
PSRS laikos Maskava un Vašingtona nekad konkrēti viena pret
otru necīnījās, tās nodarbojās ar tā
dēvēto “pilnvaroto” (proxy) kaŗu,
PSRS – atbalstot “sociālisma uzvaru” visā pasaulē, ASV – tam pretojoties. Tā tas notika Vjetnamā,
Laosā, Korejā, Kubā, Angolā, Kolumbijā, Kambodžā, Afgānistānā
un citur. Arī šoreiz abas puses
atbalsta katra savu poziciju, taču

“griezumā”? Damaskā vēl mēģina
noturēties pie varas Asads juniors,
bet Putins tak nav Brežņevs, taču
putiniskā Krievija, salīdzinot ar
PSRS, noslīdējusi vien reģionālās,
ne globālās lielvaras līmenī, tās
territorija atbilst Maskavijas XVII
gadsimta robežām un tās ekonomika balstās tikai uz gāzes un
naftas eksportu. Atliek, tiesa, zināms kodolieroču krājums – un
imperiskās ambicijas, ar kuŗām
apsēsts bijušais KGB apakšpulkvedis, kuŗš uzturas vairāk savā
Novo-Ogarevas ārpilsētas rezidencē nekā Kremļa t.s Senatoru
pilī, kur atrodas viņa oficiālais
kabinets.
Putins tagad par katru cenu
cenšas noturēt Bašaru Asadu pie
varas, jo tas ir vienīgais pašreizējās Krievijas sabiedrotais Tuvajos
Austrumos. Asads juniors ir pilnīgi atkarīgs no Kremļa labvēlības (un ieroču piegādēm), un
Putins viņu jau 2013. gadā bija
izglābis no sagrāves, pierunājot
ASV prezidentu Obamu noticēt
Kremļa garantijai (!), ka Asads

iznīcināšot savus ķīmisko ieroču
krājumus. Obama iekrita Putina
lamatās: ja nebūtu šī slīpētā vidutāja, ASV jau grasījās sūtīt savus bumbvedējus, lai pārvērstu
drupās Asada rezidenci, darot
galu viņa režīmam, kuŗa nežēlīgo
represiju un patvaļas dēļ 2011.
gada janvārī uzliesmoja sacelšanās, un nu jau piekto gadu pilsoņkaŗš plosa šo zemi un tās
iedzīvotājus.
Apvienoto Nāciju organizācijas 70 gadu jubilejai par godu
ANO Kopsapulcei šoruden tika
piešķirta pasaulvēsturiska nozīme. Un, protams, abi lepnie sāncenši – Baraks Obama un Vladimirs Putins – uzstājās ar “programmatiskām” runām. Ukraina
tika pieminēta tikai gaŗāmejot.
Gan Obama, gan Putins dievojās, ka slepkavīgo fanatiķu veidojums ISIS jeb Islama valsts ir
drauds visai pasaulei, ko vajag
iegrožot un vēlams sakaut. Pēc
šīm runām ANO ģenerālsekretārs Ban Ki Muns sarīkoja pieņemšanu jeb rautu (ka to mēdza

dēvēt pirmskaŗa Latvijā), un –
tavu brīnumu – Obama un Putins
saskandināja glāzītes: prozit, priekā! Vērīgie reportieri un TV operatori pamanīja, ka šai brīdī Obama pasmaidīja, bet Putina ģīmī
nekustējās ne vaibsts, lūpas palika
cieši sakniebtas.
Brīdī, kad rakstu šis rindiņas,
Donbasā ieroči klusē. Vai šis
konflikts iesaldēts? Grūti pateikt.
Skaidrs ir viens: Putins, kam tā
arī neizdevās “uzlauzt Ukrainu”
ar Luhanskas un Doņeckas separātistu veidojumu palīdzību, pārslēdzies uz Latakiju un Tartusu,
lai pamatīgi nostiprinātos Vidusjūras piekrastē.
Redzamākais The New york Times slejinieks Tomass L. Frīdmans liek saprast, ka Putins,
darīdams visu, lai noturētu Asadu pie varas, iemantojis musulmaņu-sunnītu, kas sastāda vairākumu gan Sīrijas, gan arabu pasaulē, kvēlojošo naidu. Arī Krievijas islamticīgo saimē sunnīti ir
vairākumā, un Kremlim tas būs
jāņem vērā.

Brīdī, kad rakstu šīs rindiņas,
Kremlis izdarīja vēl vienu cūcību:
krievu bumbvedēji, kuŗu uzdevums it kā bija koordinēt ar
amerikāņiem uzlidojumus ISIS
pozicijām, jau pirmajā dienā sparīgi bumboja relatīvi mēreno
Asada pretinieku atbalsta punktus, un no šiem uzlidojumiem
cieta sīriešu kaujinieki, kuŗus
bija apmācījuši CIA (ASV izlūkdienesta) vīri, bet šķietami “kopīgā ienaidnieka” – ISIS pozicijas
palika neskartas!
Tikmēr Krievijas Valsts domes
deputāts Vjačeslavs Novikovs
apgalvojis, ka ASV pacentusies
“pārsist” interesi par Putina runu
ANO Kopsapulcē ar tīšām palaistu ziņu par to, ka uz Marsa ir
ūdens. Tas taču tiešām ir lieliski,
ka uz Marsa ir ūdens, turklāt tekošs. Jau 19. gadsimta nogalē,
kad Veidenbaums studēja Tērbatā, publisku priekšlasījumu iemīļotais temats bija jautājums:
“Vai ir dzīvība uz Marsa?”. Un kas
tad ir Putins, salīdzinot ar Visuma
noslēpumiem...

Atpakaļ uz “auksto kaŗu”?
nu pirmoreiz tas notiek ar abu
valstu konkrētu klātbūtni militārā nozīmē. Kādā ASV televīzijas
raidījumā diktore ar smaidu pateica: “Kas gan tur varētu saiet
dēlī?” Man par to smaids nudien
neraisās. Jo Krievija, kā tas tai allaž
ir bijis ierasts kopš pašreizējais
Krievzemes cars kāpa tronī, procesā piedalās pa savai modei, ar to
domājot – melīgi, necaurspīdīgi,
pretīgi. Sāksim, piemēram, ar to,
ka Putins uzskatīja par vajadzīgu
lūgt savas valsts parlamentam
atļaut Krievijas kaŗaspēka izmantošanu ārpus valsts robežām. Parlamenta klēpja sunīši lūgumu visžēlīgi apmierināja, tā acīmredzami ignorējot pietiekami ironisko
faktu, ka Krievijas kaŗaspēks
“ārpus valsts robežām” darbojas
jau labi pasen un konkrēti – Austrumukrainā, kur tikai Kremlis ar
savu kori plašsaziņas līdzekļos (medijos) apgalvo, ka neviena paša
Krievijas kareivja Ukrainā nav, lai
gan visa pārējā pasaule uz pietiekami konkrētu pierādījumu pamata ir pārliecinājusies par pretējo.
Ziņots, ka pagājušajā nedēļā
Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībā Bagdādē uzradies kāds
vidēja līmeņa Krievijas bruņoto
spēku pārstāvis, lai paziņotu, ka
viņa pārstāvētā valsts gatavojas
bombardēt pozicijas Sīrijā, un
tāpēc būtu ļoti jauki, ja ASV savas
militārās lidmašīnas no turienes
aizvāktu, turklāt drīz, jo bombardēšana sāksies pēc pusstundas.
Tas notika brīdī, kad ASV Aizsardzības ministrija jau bija paziņojusi par augsta līmeņa sarunām ar
Krievijas Aizsardzības ministriju,

lai norunātu to, kā viss notiks
tālāk. Acīmredzot Krievija nolēma rīkoties uz savu galvu, ne ar ko
nerēķinoties. Tā tas ir bijis vienmēr – lai atceramies Gruzijas territorijas okupēšanu, Krimas aneksiju, rīcību Donbasā u.c.
Protams, Amerikai ne prātā
nenāca savus lidaparātus atstāt
uz zemes. Vairāku dienu gaŗumā
uz sīriešu galvām krita i Krievijas, i arī Amerikas bumbas. Tas,
savukārt, rada jautājumu, pret
ko tad īsti Krievija cīnās? Oficiāli
paziņotais mērķis ir karot pret
“Islāma valsti,” un tā, protams, ir
joma, kuŗā visa pasaule var atrast
kopsaucēju, jo “Islāma valsts”
tomēr ir ārpus jelkādiem civīlizācijas rāmjiem. Tā ir prasta grupiņa terroristu, kuŗi sevis pārņemtajās territorijās ir nozaguši
gan naudu, gan ieročus.
Taču jāatceras, ka otrs Krievijas
mērķis ir “stutēt augšā” minēto Sīrijas diktātoru. Tā nu sanāca, ka
pirmajā bombardējumā Krievija
nebūt neuzbruka “Islāma valstij” –
tā uzbruka tiem pašiem režīma
pretiniekiem, kuŗus atbalsta Vašingtona, turklāt, nogalinot ievērojamu skaitu civīliedzīvotāju.
Krievijas Ārlietu ministrijas reakcija uz notikušo? “Mums tādu
datu nav.” Acīmredzot Kremlis joprojām nespēj saprast, ka mūsdienās ir tādas lietas kā satelīti un
citas ierīces, kas pasaulē notiekošo
spēj piefiksēt pietiekami precīzi.
Galu galā Maskava gaužām negribīgi atzina, ka, jā, ir arī noticis
uzbrukums ASV atbalstītajiem
spēkiem, jo doma bija atbalstīt
Asadu “vietās, kur viņam klājas

plāni”. Meliem īsas kājas!
Situācija ir ļoti bīstama, un ir
grūti iedomāties, ka pienāks tā
diena, kad Sīrija atkal būs apvienota un Bašars al Asads joprojām
būs savas valsts vadītājs. Pietiekami daudz asiņu ir lijis, pietiekami
daudz Sīrijas iedzīvotāju ir gājuši
bojā un ir bijuši spiesti bēgt. Vai
Amerika, Krievija un pārējie tur
kaŗos bezgalīgi? Kas notiks, ja
Krievija Sīrijā izmantos arī zemes
spēkus? Ne jau smukuma pēc tā
tur ceļ barakas vairāk nekā diviem
tūkstošiem zaldātu.
No vienas puses, Krievijas bruņotais aparāts nu ir pievērsies
citam pasaules reģionam un attiecīgie cilvēki nevar darboties
mūspusē. No otras puses, patlaban notiekošais Tuvajos Austrumos kārtējo reizi apliecina Krievijas pilnīgi savdabīgo attieksmi
pret pasaules iekārtu. Sagribas
mums pakarot Sīrijā? Aiziet! Vai
tas nozīmē kaŗošanu pret pasaules spēcīgāko lielvaru? Kāpēc gan
ne? Jā, kaut kādā ziņā to pašu arī
var teikt par Ameriku, kuŗa arī
laika gaitā ir uzrādījusi pietiekami
lielu avantūrismu Grenādā, Nikaragvā, tajā pašā Afgānistānā un
citur. Pirmais kaŗš Irākā bija ar
konkrēti noteiktu mērķi – padzīt
Irāku no okupētās Kuveitas. Otrs
kaŗš noritēja uz prātam neaptveramu melu pamata un izvērtās
par asinspirti.
Nu procesā ir iesaistījusies valsts,
kuŗa izceļas ar neprognozējamību. Visticamāk, Krievijai šajā procesā nāksies asiņot, turklāt gana
smagi. Krievu puiši mājās atgriezīsies zārkos, un nebūsim pār-

steigti, ja Krievijā sāks uzdarboties
Islāma terroristi. Jau tagad atskan
balsis, aicinot atriebties. Amerika
no Tuvajiem Austrumiem ir tālu,
diez vai kādreiz kādam terroristam izdosies atkārtot bēdīgi slaveno uzbrukumu Ņujorkā, kā arī
Vašingtonā. Savukārt Krievijas
dienvidos un visapkārt tās dienvidu robežai ir konkrēti islāmiski
ļaudis. Tas nozīmē, ka Krievija vēl
vairāk tiks ierauta savas pašatļautības purvā, un, metaforiski runājot, stūrī iedzīta žurka var kļūt pagalam neprognozējama savā uzvedībā. Protams, Krievija cer, ka
“palīdzot” “nokārtot lietas” Sīrijā,
tā pieglaimosies Rietumiem, kuŗi,
cita starpā, Sīrijā notiekošā dēļ
patlaban piedzīvo milzīgus bēgļu
un patvēruma meklētāju pūļus.
Droši vien Maskava cer, ka tā
visa rezultātā Rietumi pārskatīs
savas sankcijas pret Krieviju ar
visu no tā izrietošo.
Lieki teikt, ka Latvijai pozitīvāka būtu Krievija, kuŗa ir draudzīga
ar apkārtējām valstīm un visu pasauli. Bet kas to dos? Sankcijām
tomēr ar Sīriju nav nekāda sakara,
lai arī cik ļoti Kremļa polīttechnologi gribētu cerēt, ka situācija
Tuvajos Austrumos novērsīs pasaules uzmanību no tā, ko viņi
dara Ukrainā. Neviens pasaules
civilizētajā daļā gan nelolo ilūzijas
par Krievijas patiesajiem nolūkiem tās kaimiņvalstīs. Taču Dievs
pasargi mūs no iespējas, ka kaut
kādā brīdī jauši vai nejauši Krievijas lidmašīna nogāzīs amerikāņu lidmašīnu, vai otrādi! Tad
briesmās būs visa pasaule.
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Profesionālās mākslas diena Zosēnos
Ar Gunti Gailīti “Baņutas“ mūzejā tikās žurnāliste Inese Raubišķe
Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājums – līkločus met
Gauja, uzņemot vairākas pietekas, kuŗu krastos gadu no gada
zied un reibinoši smaržo ievas;
vasaras vidū palieņu pļavās plosās jāņuzāles; starp daudzajiem
kalniņiem (Skaras, Spulgu, Elka,
Augstaru, Mīlītes u.c.) iegūluši
nelieli ezeriņi (Slieķu, Rudiņu,
Kāpurkalna (Svētezers, Māras),
Zosu u.c.) ... Krāšņajās ainavās
dominē meži – tā ieskicējama
vide, kur izvietojies Zosēnu pagasts – nosaukumu guvis no apdzīvotas vietas, kuŗu vietējie iedzīvotāji vēl arvien izrunā kā Zosens (un sevi sauc par zoseniešiem). Pēc nostāstiem Zosēniem
savulaik vārdu devis Piebalgas
zemju īpašnieks ģenerālfeldmaršals B. Šeremetjevs – kāda pau- Māksliniece Dzintra Vilks (pa kreisi), Guntis Gailītis un Zosēnu Mūzicē Jānis Ļūmanis
gura virsotnē sajūsmā esot iesau- pagasta Kultūras nodaļas vadītāja Dzidra Prūse
cies: So schön! (Cik skaisti!)
Piebalga vēsturiski bijusi slavena ar sabiedriskām norisēm, un
arī šis gads nav izņēmums – bet
konkrēti Zosēnos (nu jau trešo
gadu pēc kārtas) noritējusi Profesionālās mākslas diena, kuŗas
organizētājs ir Guntis Gailītis –
režisors, sabiedriskais un kultūras darbinieks, Rīgas Latviešu
biedrības priekšsēdis, Rīgas pieminekļu aģentūras direktors ...
“galvenais valsts mēroga kultūras sarīkojumu iniciātors un režisors Zosēnu pagastā” (“Enciklopēdija Latvijas pagasti”, a/s “Preses
nams”, 2002 ).
1998. gadā G. Gailītis atguva
Zosēnos pie Skrāģu kroga dzimtas īpašumu, kas šodien jau pazīstams kā sava veida kultūras
centrs.
Kur meklējams Profesionālās
mākslas dienas pirmsākums,
un kāds ir redzējums uz tālāko
attīstību?
Guntis Gailītis: Kultūras aktīvitātes šeit (pie Skrāģu kroga)
sākās 1998. gadā, kad Zosēnu
pagastā – tolaik vienā no deviņiem Piebalgas novada pagastiem –
bija jāorganizē 6. Piebalgas novada kultūras svētki (1999. gada
21. augustā). Toreizējais pagasta
vadītājs Roberts Ruķis mani
uzaicināja piedalīties šajā sarīkojumā. Skaidrs – tādi svētki Zosēniem jātaisa. Ko darīt? Ieminējos, ka šeit – Skrāģu krogā –
1903. gadā tapis pirmās latviešu
nacionālās operas “Baņuta” librets, kuŗu uzrakstījis Artūrs Krūmiņš (mana vectēva brālis). Izstāstīju operas rašanās vēsturi, un
pēc nedēļas Roberts man jau zvanīja: vai mēs nevarētu kultūras
svētkos ietvert “Baņutas” brīvdabas izrādi? Tas tika nolemts un ar
Roberta virzību darīts.
Kultūras svētki izvērtās krāšņi – ar dažādām lielākām un
mazākām aktīvitātēm. Šajās dienās pagasts ieguva savu ģerboni
un karogu. Pagasta heraldikas
pamatā ir teika, kas vēsta, ka Ziemeļu kaŗa laikā teiksmainās
Māras baznīcas aizstāvji – 12 jātnieki sudraba zirgos ar zelta iemauktiem iejājuši Māras ezera
dzelmē, skaidrā laikā zelta iemauktus varot saskatīt zaigojam
ezerā. Tika atjaunotas Māras
tirgus tradicijas Tirgus jeb Karā-

Mākslinieki Andris Vītols, Sarmīte Caune un Aija Bāliņa

tavu kalnā. Svētkos tika pieminēti dažādu nozaru cilvēki: piemēram, kartupeļu selekcionāram V. Gaujeram tika uzlikts piemiņas akmens pie dzimtas mājām, tāpat “Baņutas” libreta autoram A. Krūmiņam. Brāļu Kaudzīšu literārajiem tēliem Ķencim un Pāvulam pie viņu prototipu mājām tika uzlikti piemiņas akmeņi ar J. Strupuļa veidotiem bareljefiem ...
Bet centrālais notikums, protams, bija “Baņutas” uzvedums.
Senais Skrāģu krogs (kur pēckara gados atradās kolchoza lopu kūts) un “Piekalnes” mājīpašums tika sakārtoti, piemērojot
mūzeja specifikai. Laika gaitā šajā
mūzejā pamazām vietu atraduši
operas “Baņuta” uzvedumu vēsturiskie fotoattēli, dokumenti un
preses materiāli, daļa tērpu, rekvizītu, informācija par operas
autoriem – komponistu Alfrēdu
Kalniņu un libretistu Artūru
Krūmiņu. Ir goda vieta, kur nosauktas personības un uzņēmumi, kas palīdzējuši veidot mūzeju.
Operas uzveduma brīvdabas
skatuves izveidei plašā territorijā
tika izcirsti krūmi (īsti džungļi).
Katram Piebalgas pagastam tika
izrakts savs dīķis, kuŗus lozēja un

kuŗos iestādīja ūdensrozes pats
Piebalgas ūdensrožu vīrs... Un
tad – sarīkojuma kulminācija –
operas “Baņuta” uzvedums ar
LNO simfonisko orķestri, kori
un tautas papildkori no Cēsīm
(diriģente Līga Priedīte), grupu
„Vilcenes”, operas solistiem un
Zigrīdu Krīgeri titullomā, diriģentu Aleksandru Viļumani vadībā. Scēnografiju brīvdabā veidoja dekorators Juris Salmanis.
Faktiski uzvedumā tika iesaistīts
viss Piebalgas novads.
2000. gadā atkal Roberts Ruķis nāca ar iniciatīvu – tūkstošgades maiņu iezīmēt ar vērienīgiem Līgo svētkiem. (Kā vēsta
Ķenča prātojums: “Jāņu dienu
piebaldzēns ir turējis kā sveci
azotē, lai ar ko, kā sacīt jāsaka,
sildīt savu latvisko garu.”) Tie
izvērtās par īstiem tautas svētkiem, un par tradiciju kļuvušos
“Līgo Zosēnos” divreiz ar savu
klātbūtni pagodinājusi Valsts
prezidente V. Vīķe-Freiberga.
Citos Jāņos uz brīvdabas skatuves tika svinēta 125 gadu jubileja komponistam Aleksandram Būmanim – uzvedot “Skroderdienu” mūziku Jāzepa Vītola
instrumentācijā. Tika atrasta
1940. gada partitūra simfoniska-

jam orķestrim, uzstājās profesionāli dziedātāji, simfoniskais
orķestris diriģenta Guntara Bernāta vadībā.
Bet pirms trim gadiem, kad
kultūras aktīvitātes it kā bija pieklusušas, Zosēnu pagasta vadība
nāca ar, manuprāt, atkal ļoti interesantu priekšlikumu, ka te
varētu rīkot Profesionālās mākslas dienu. Kāpēc profesionālās?
Jebkuŗai profesijai ir sava piederība – sarunas par savu profesiju, radošām iecerēm, darbiem...
šeit dažādu žanru profesionālie
mākslinieki varētu satikties ar
Zosēnu iedzīvotājiem. Turklāt
Piebalgā dzīvo milzum daudz
gleznošanas, gobelēna mākslas,
mūzikas, tēlniecības, kino mākslas un fotomākslas, baleta, dzejas, teātŗa un aktieŗmākslas profesionāļu.
...Un tā tagad jau trešo gadu
augustā sabrauc mākslinieki sevi
apliecināt. Šogad Dzintra Vilks
eksponēja savu lielisko gobelēnu “Piebalga” – māksliniece pārcēlusies uz dzīvi Piebalgā, ir sajūsmā par dabu un smeļ idejas
no tās. Mākslas dienu kuplināja
LNO mežradznieks, akordeonists
Jānis Ļūmanis. RLB Mūzikas komisijas vadītājs mūzikologs Ar-

vīds Bomiks klātesošiem pastāstīja operas “Baņuta” vēsturi, šī
bija sava veida īsa prezentācija
atkārtotajam “Operas libretu leksikons” izdevumam, kas tapis
par godu Siguldas operas svētku
20. jubilejai. Paldies izdevniecībai ”Jumava”! Tajā ietverta informācija par latviešu nacionālās
operas pirmsākumiem, kad RLB
publiski izsludinātajā konkursā
uzvarēja toreiz architektūras students Artūrs Krūmiņš (starp citu,
šajā konkursā pārspējot Raini).
Aizkustinošs bija atceres brīdis
bijušajam Zosēnu pagasta priekšsēdim Robertam Ruķim (1945 –
2006), svinot viņa apaļo jubileju – tika parādīta filma par Robertu. Informācija (savulaik viņam piešķirts apbalvojums Gada
cilvēks), atmiņas un emocijas, vakara gaitā ar tām dalījās arī piebaldzēniete Dzidra VectirāneKuzmane, kuŗa Latvijā labi pazīstama kā lieliska Ķenča atveidotāja, viņa prātojumu skandētāja.
Domāju, ka visus sajūsmināja trīs
jaunu talantīgu mūziķu grupas
TRIO LATINO koncerts. Daudziem tas bija jaunatklājums.
Šogad t.s. akustiskajā koncertšķūnī (savulaik celts un kalpojis
kā liels un kārtīgs labības šķūnis)
apmeklētājus iepriecināja interesanta koncertprogramma “Dainu skapis”. Uz vienas skatuves
sastapās vokālā grupa FRAMEST
(pastāv kopš 2005. gada, lielāko
atpazīstamību ieguva 2012. gadā,
piedaloties starptautiskajā jauno
izpildītāju konkursā “Jaunais
Vilnis”) un Raimonds Tiguls –
latviešu komponists un multiinstrumentālists (taustiņinstrumenti, hangs u.c.), arī producents, kas strādā instrumentālās,
elektroniskās un elektroakustiskās mūzikas žanrā. Ja Raimonds
ievadīja koncertu un noskaņoja
visus uz patriotisma, tautiskuma,
vispārēja humānisma nots, tad
FRAMEST caur tautasdziesmu
apdarēm un oriģinālkompozīcijām lika klausītājam padomāt
par tradicionālajām latviešu
vērtībām – dabu, darbu, dziesmu ... Koncerts īpaši izcēlās ar
daudzo jaundarbu atskaņojumu.
Un te, šķūnī, katrs varēja apskatīt
vecmeistara V. Tones gleznu. Tā
ir ar īpašu stāstu, kuŗā svarīga
loma atkal ir Robertam. R. Ruķis
kādās mājās atrada gleznu kollekciju – klasiķu darbus, tas pirmskara Piebalgā bijis kāds dāvinājums, bet kaŗa laikā pazudis.
Patlaban kollekcija atrodas Zosēnu bijušajā pamatskolā Roberta
dzīvesbiedres aizgādībā.
Tas iekšpusē. Bet ārpusē uz
šķūņa sienas savus darbus eksponēja talantīgie šodienas mākslinieki Aija Bāliņa, Dace Saulīte,
Sarmīte Caune, Andris Vītols,
Edmunds Lūcis u.c.
Mēs nerīkojam šo sarīkojumu –
“Klau, skrieniet šurp no visas
Latvijas! Nē. Norises nedrīkst būt
samākslotas vai uzspiestas. Šurp
jābrauc tiem, kuŗus patiesi uzrunā šis sarīkojums, kuŗi tajā vēlas
savu darbību eksponēt, iepazīties
un komunicēt ar citiem māksliniekiem, varbūt pat smelties jaunas ierosmes... tikai tā šīs mākslas dienas būs dzīvotspējīgas.
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“Lai aug un ņemas spēkā!”
Ar Māri Slokenbergu sarunājās Ligita Kovtuna
Tādu novēlējumu Londonas
draudzei tās 70 gadu jubilejā
izteica pazīstamais latviešu sabiedriskais darbinieks, Rīgas
viesnīcas Radi un Draugi valdes
loceklis Māris Slokenbergs. Un
vēl viņš sarunas gaitā apcerīgi
teica: “Bez kristīgās ticības mēs
tomēr esam diezgan tukši...” Māris ir šīs draudzes dibinātāja,
mācītāja Roberta Slokenberga
dēls, un gluži saprotams, ka viņa
ētiskie kritēriji un dzīves vērtību
izpratne ir veidojusies atbilstīgi
tam, kā to virzīja tēvs. Roberts Slokenbergs nodzīvoja īsu mūžu,
bet tā laikā iespēja padarīt ļoti
daudz. Ir dzirdēts, ka būt mācītāja bērnam nav viegli. Vai arī
Mārim tas šķita grūti?
M. Slokenbergs. Nu, nebija jau,
nebija grūti, jo tēvs nebūt nelika
mums, bērniem, radīt iespaidu,
ka mēs kādā ziņā būtu labāki
par citiem, kas nu ne, tas ne!
Tēvs bija ļoti vienkāršs cilvēks,
nebijās darīt nevienu darbu, un
mums ar brāli arī to ieaudzināja. Ja nu vienīgi..., būdams ticīgs
vīrs, neļāva mums spēlēt kārtis.
Mācīties gan spieda. Tēvam nepatika mans rokraksts, tāpēc ik
dienu bija jāizpilda glītrakstīšanas uzdevums – glīti jānoraksta
viena lapa. Tad nu sēdēju un

rakstīju, un tēvam allaž bija, ko
labot. Bija darbi, kas jāizdara,
un, ja gadījās kādas “ziepes”, tika
solīti žagari. Pašu vēl sūtīja salauzt, taču vienīgo “pērienu” atceros saņēmis piecu gadu vecumā, Pūpolsvētdienā. Šad tad gan
“pacēla aiz auss”. Tēva autoritāte
bija tik spēcīga, ka īstenībā klausījām uz vārda. Ja darbs bija uzdots, tas vienkārši bija jāizdara.
Tā, atminos, sestdienās Londonā
gribējām iet uz bērnu izrādēm,
kur šad tad rādīja arī kovboju
filmas. Bet vispirms bija mājās
jānopulē “lielās istabas” grīda –
lai mātei mazāk darba. Pucējām,
pulējām, tēvs pārbaudīja un,
saprotams, atrada, ko aizrādīt,
tomēr uz izrādi tikām.
Un kāda bija mammas, mācītāja kundzes, loma?
Māte vienmēr mūsu tēvu prata
nomierināt, savukārt tēvs mēdza
teikt – man ir trīs bērni, mums
ar brāli “piepulcējot” mammu,
kuŗa bija par viņu 15 gadus jaunāka. Es bieži domāju, nu, kāpēc
mūsu tēvs nestrādā kārtīgu darbu, kur maksā rēgulāru algu?! Jo
dzīvojām lielā pieticībā. Arī mamma gāja darbā – viņa strādāja kādā
aptiekas laboratorijā un pelnīja
septiņas mārciņas nedēļā. Latvijā
bija studējusi tautsaimniecību.

Māris Slokenbergs

Pats esi teoloģijas maģistrs
un esi arī viens no Klāva Bērziņa vadītās Rīgas evaņģeliskās
draudzes dibinātājiem, kas nu
mājvietu atradusi Akas ielā, tepat mūsu redakcijas tuvumā.
Bet esi arī viens no Stokholmas
Ekonomikas augstskolas Rīgā
dibinātājiem.
Manā ziņā bija atbildība par šīs
augstskolas administrātīvo darbu, jo Zviedrijā biju strādājis par
zviedru skolas direktoru. Tātad
pārzināju mācību iestāžu administrāciju. Dievkalpojumus esmu
vadījis tikai divas reizes mūžā,
tēva mudināts. “Mēs esam bēgļi,
tāpēc labākais, ko varam izmācīties, ir kļūt par mācītāju vai
ārstu. Ar to otro profesiju man
nevedās – grūti gāja ar ķīmiju,
matēmatiku un zīmēšanu, tāpēc
pievērsos humanitārajām zinībām.
Runājot par bēgļiem – vai, tavuprāt,
šobrīd baznīca pietieMāc. R. Slokenbergs apciemo latvietes, kas strādā Anglijas
kami
iesaistās
šīs problēmas
slimnīcā, 1949. gadā.
risināšanā?

Iesvētības Holy Trinity baznīcā ap 1950./51. gadu. Priekšplānā –
draudzes priekšnieks Liepiņš, māc. Roberts Slokenbergs un Jānis
Sapietis

Mācītāju konference Londonas sūtniecības telpās 1949. gadā. Priekšplānā vidū – archibīskaps
Teodors Grīnbergs, pa labi – māc. Roberts Slokenbergs, pa kreisi – prāv. Edgars Bergs. Aizmugurē
– māc. Ernsts Rozītis (gaišā uzvalkā)

Atbildi uz šo jautājumu sākšu
ar atsauci uz tādu kristīgo vērtību kā labdarība. Raugi, jau pamatskolas laikā Anglijā mums ik
otrdienu bija kolekte labdarībai –
mēs, 12 – 13 gadus veci pusaudži,
tikām ieradināti kaut savu sīku
naudiņu ziedot labdarībai. Un
tas ir kļuvis par principu. Tāpēc
uzskatu, ka cilvēkiem ir jāpalīdz, mums ir jāuzņem bēgļi. Cita
lieta, ka nevaram zināt, cik un
kuŗi no viņiem ir labākas dzīves
tīkotāji, vai pa starpu nav kāds
ar terroristiskiem mērķiem –
nav pilnīgas skaidrības, un bēgļi
ir jāapzina, “jāfiltrē”. Bet mēs nevaram liegt savu palīdzīgas rokas sniegšanu.
Latvijā taču bija ilgu gadu

“pārrāvums” attiecībā uz baznīcu, kas nevarēja neatstāt sekas.
Un tiklīdz Latvija kļuva atkal
brīva, baznīca kļuva par modes
lietu! Manas dzimtās puses Rūjienas partijas pirmā sekretāre
pēkšņi sēdēja baznīcā pirmajā
rindā. Bet baznīcai taču pirmām kārtām jāveic misijas darbs,
grūts, atbildīgs darbs, kas jāsāk
jau no agras bērnības. Ticībā
cilvēkam ir jāizaug. Ir jāuzdod
sev šis jautājums – cik Dievs man
ir nolēmis un cik varu darīt es
pats? Un jāmēģina pašam darīt
to labāko, cik iespējams. Kristīgā mīlestība ir tā, kas glābusi
cilvēci, un kāpēc lai šodien būtu
citādāk?!
(Turpinājums 15. lpp.)
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R O M Ā N S T U R P I NĀJ U M O S

ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ

PĒTERIS
AIGARS
(Turpināts no Nr. 37)
Ko viņš zina? Kamēr cilvēks
dzīvo, no visa ir jābauda, pēc tam
jau vairs nevajadzēs. Mūsu meita
arī studē par ārsti, bet viņa jau
neies mātei padomus dot ...”
Kamēr jamaikiete virtuvē lēja
kundzei stipru tēju, viņa pati aplaida acis apkārt dzīvojamai istabai. Sienas bija nokārtas ar abstraktām gleznām. Ja kundzei būtu teikšana, viņa nekad neturētu
šīs gleznas pie sienām, bet tā bija
meitas gaume. Mājas miera labad viņa pacieta šos nenoteiktos
traipus. Arī vīrs kādreiz ap tiem
tīksminājās, vairāk gan apbrīnodams ar roku grebtos dārgos
logatus. Dāņu stila mēbeles bija
apvilktas ar brūni pelēku vilnas
tvīdu. Tās saskanēja ar grīdsegas sūnu zaļumu un piešķīra telpai mājīgumu. Tikai milzīgā Venēcijas stikla lustra šķita lieka.
Bet vīrs gribēja, lai lustra karātos
šajā istabā, kurā parasti pieņēma
arī viesus.
Veikala interesēs ar to bija jāsamierinās. Džūna patlaban atgriezās ar kūpošu tējas tasi uz
paplātes, kad ārdurvis spēji atvērās, un pa tām, kā vēja dzīta,
iedrāzās Vanda.
“Labrīt mam, labrīt Džūna,”
teica studente, aizelsusies un

pietvīkusi. Mēteli un studentes
šalli ar platām paralēlām krāsainām svītrām viņa nometa uz
krēsla.
“Labrīt, mam,” meita atkārtoja
un noskūpstīja māti uz pieres.
“Bija jauks nāciens no stacijas.
Gribēju ņemt taksometru, bet
izšķīros iet kājām. Burvīga pastaiga, koki rudi, brūni dzelteni, zila migliņa tālumā un pelēkā
jūra ar iezilganiem starptoņiem
rīta saulītē.”
“Labrīt, mazā,” laipni teica māte. “Tu esi šorīt agri cēlusies, nebūsi brokastojusi. Džūna, nolieciet paplāti un pagatavojiet Vandai siltas brokastis!” Jamaikiete
palocīja galvu un devās atpakaļ
uz virtuvi. “Kas tad tevi tik agri
pamudināja braukt?” Māte pētīja meitas seju, kurā bija manāmas negulētas nakts pēdas. Zilumi zem acīm, un ap muti platas
rūpju rievas. “Kas ar tevi noticis?
Pārpūlējusies vai nevesela?”
“Mam, esmu pavisam vesela,
vienīgi tevi gribējās ļoti, ļoti redzēt ...” Vanda nometās pie mātes
ceļos un nolika galvu viņai klēpī. Māte laida pirkstus caur meitas gaišajiem matiem, saudzīgi
noglauda pieri un plecus. Vanda
klusēja. Viņa gaidīja, kad māte
sāks iztaujāt.
“Ja bērns mani gribēja redzēt,

tad būs kāda liksta vai kāds liels
noslēpums. Vai man nav taisnība?” Vanda pagrozīja tikai galvu
un paraustīja plecus. Māte nopūtās. Ar vienu aci viņa sekoja
govjganu filmai televīzijā, ar otru
pētīja meitu, īstenībā visa viņas
uzmanība bija pievērsta meitai.
“Tikko rīta ziņās redzēju drausmīgus uzņēmumus no Ungārijas. Cik tur jaunu cilvēku nogalināts! Un neviens nezina, cik
tālu tas viss aizies. Tēvs šorīt aizsteidzās agrāk, – baidās, ka notikumi Ungārijā neietekmē preču
apmaiņu arī ar Poliju. Mums ir
lieli pasūtinājumi. Tu zini, tēvs
prot veikala lietas. Bet revolūcija
var pārsviesties arī uz mūsu zemi,
un tad visam beigas.”
“Tādēļ tik agri braucu, lai izrunātos ar tevi,” pēkšņi teica
Vanda, pacēlusi galvu.
“Tev tik ļoti rūp tēva veikali?
Nemaz nezināju, ka arī veikalos tev
ķēriens,” vaicāja māte izbrīnījusies.
“Ne gluži veikala lietās braucu...” Vanda uz mirkli apklusa,
tad pacēla galvu augstāk un,
lūkodamās mātei acīs, turpināja: “Česlavs arī brauks uz Budapeštu palīdzēt ungāru studentiem. Viņš ir kā apsēsts. Esmu
raudājusi un lūgusies, bet nekā
nelīdz. Nezinu, ko lai iesāku.”
“Česlavs brauc?” Kvjatkovska

Pa ceļam pavadone sniedza interesantu un neparastu “lekciju”
par to, ka, lūk, koloniālās varas
esot savā laikā Ķīnu piesmējušas,
atņemot dažādas territorijas un
pārņemot vairākas svarīgas pilsētas. Visu to Ķīna tagad esot
atguvusi, Honkongu un Makao
arī dabūšot. Paliekot vēl Taivana,
bet arī to ar laiku dabūšot atpakaļ. Vienīgais ļoti sāpīgais punkts
esot dienvidaustrumu Sibirija.
Uz tās esot “uzsēdušies” krievi
un ir nedomājot pat ieminēties
par atdošanu. Šī territorija esot
vēsturisks Ķīnas ietekmes apgabals, kas atrisināšot visas Ķīnas problēmas – valsts iegūšot
gan labu dzīves telpu, gan izrakteņus, koksni, lauksaimniecības un zvejas produktus un ko
tik vēl visu ne. Kad vēlāk
atgriezies, mēģināju pētīt Ķīnas
vēsturiskās saites ar Sibiriju, sevišķi tālu gan netiku. Krievija,
gluži dabiski, tās noliedz. Tomēr
liekas neapstrīdami, ka šo lielo
apgabalu Krievija sev pievienoja
vēl koloniālisma laikmetā un to
pirms tam apdzīvoja pirmiedzīvotāji, kas bija valodnieciski un
etniski tuvāki ķīniešiem nekā
krieviem.
Kad apjautājos, kā gan Ķīna
Sibiriju no Krievijas atdabūs,
viņa atbildēja, ka ķīniešu esot
daudz, bet krievu relātīvi maz un
tos varēšot “cepurēm nomētāt”.

Kad pienākšot izdevīgs brīdis
šo Sibirijas daļu pievienot Ķīnai,
viņi to vienkārši izdarīšot. Atomieročus neviens neuzdrīkstēšoties lietot, jo tad abi viens otru
iznīcināšot, un tik stulbi jau
krievi nebūšot. Mēs, Rietumnieki, viņus nepazīstot, viņiem esot
liela pacietība un laika tecējums
viņiem neko nenozīmējot... Ieminējos, ka tajā apvidū Sibirijā
dzīvo savi 20 miljoni krieviski
runājošo. Viņa tad noteica, ka
Krievija saviem iedzīvotājiem
esot daudz par lielu un tukšu un
gan jau viņus varēšot citur izmitināt, lai tukšumus aizpildītu. Ķīnas miljoniem turpretim trūkstot dzīves telpas un izejvielu. Pēc
tam viņa sarunu temu mainīja.
Līdzīgus uzskatus gan nesen privāti izteikuši citi ķīnieši. Pašreizējā draudzība ar Putina Krieviju esot šajā brīdī izdevīga, bet
būšot “pārejošas dabas”. Nedomāju, ka ir iemesls teikto apšaubīt. No šī viedokļa šķiet labi,
ka Krievija nav izvēlējusies ceļu
nedz uz Eiropas Savienību, nedz
NATO, jo tādā gadījumā pastāvētu liels risks tikt ierautiem
iespējamā tās nākotnes konfliktā ar Ķīnu, kas nekādā veidā nebūtu mūsu interesēs.
Militārās drošības ziņā pašlaik esam pilnīgi atkarīgi no
NATO, un tas praktiski nozīmē
no ASV. Ķīnai ar ASV, manuprāt, nav nepārvaramu “strīdus
ābolu”. Nav tiešu robežu, nedz

apieties ar savu meitu. Ja viens
lauž solījumu un pamet saderināto, sabiedrība viņu boikotē, mēs
visi no viņa novērsīsimies ...”
“Māt, ko tas man dos, ja jūs
viņu nicināsit?” ierunājās Vanda.
Viņas balss drebēja, lūpas raustījās. „Es viņu nevaru tik vienkārši izdzēst no savas atmiņas,
kā skolēni ar mitru lupatu nodzēš no tāfeles ar krītu uzrakstīto. Esmu gatavojusies būt viņa
sieva. Esmu viņam pieķērusies.
Ja viņš būs mani apmainījis pret
kādu citu, es sašutīšu, bet tas būs
tikai uz laiku. Ir daudz vīriešu
pasaulē, bet ne katrs liekas tuvs.
Tu pati zini, kā tas ir... Te ar prātu
nekā nepadarīsi. Protams, Česlavs ir aušīgs, ietiepīgs, bet viņš
ir arī bruņniecisks, viņš ir liels
poļu patriots. Tādu kā viņš neatrast daudz poļu studentu vidū.
Man nav pilnīgi izprotami viņa
nolūki, bet es neticu, ka tas ir
kaut kas ļauns, kas viņu mudina
braukt uz Budapeštu. Varbūt gadījusies kāda meitene, kas ir
maigāka, mīļāka nekā es, varbūt
viņš nespēj no viņas atteikties?
Es visu to varētu piedot, bet nespēju viņu aizmirst, izsvītrot no
savas dzīves. Varbūt grāfienei
taisnība, ka vajadzētu salabt, tikai
nezinu kā.”
(Turpinājums sekos)

ĶĪNA UN MĒS

ALEKSANDRS
GĀRŠA, jurists un polītologs
(Turpināts no Nr. 37)

kundze iesaucās. “Lai pasarg’
Dievs! Tavs līgavainis dosies uz
Ungāriju? Tas nav iespējams!
Tas ārprāts!” Māte bija vairāk
uztraukusies nekā meita.
“Viņš ir ietiepīgs kā ēzelis, nepierunājams, nepielūdzams.
Mēs sastrīdējāmies. Draudēju,
ka atsaukšu saderināšanos.”
“Pareizi darīji. Un viņš nekā?”
vaicāja māte. “Viņam tas liekas
vienaldzīgi. Es vairs nesaprotu,
ko iesākt.”
“Tu esi viņu pārāk izlutinājusi,
mēs visi esam viņu lutinājuši.
Bārenis, pulkveža dēls... Redzi, kā
iznācis. Pēdējais laiks pievilkt
ciešāk pavadu.” “Māt, man liekas,
šī izdevība jau nokavēta. Es nedomāju, ka izdosies viņu par jaunu pierunāt Viņš aizgāja no manis un nezinu, vai vairs atgriezīsies. Grāfiene mācīja – vajagot
piedot. Bet ko lai es piedodu?
Viņam būtu jālūdzas piedošana,
ne man. Paklausīju grāfienei un
aizrakstīju pagājušo nakti vēstuli.
Bet vai tā līdzēs? Man tādas aizdomas, ka viņam padomā nevis
revolūcija, bet cita meitene.”
“Cita... tu saki cita...” mātes lepnums eksplodēja. “Vai tev ir kādi
pierādījumi, kāda vēstule, kāds
liecinieks? Arī pulkveža Dombrovska dēls nevar atļauties visu.
Neviena poļu ģimene tā neļaus

robežstrīdu. Taivanas jautājumu, domāju, ar laiku ķīnieši paši
savstarpēji atrisinās līdzīgi kā
Honkongas – varbūt ar federātīvu risinājumu. Tā kā Ķīna un
ASV kļūst ekonomiski viena no
otras arvien atkarīgākas, nesaskatu ilgstošu prāgmātisku pamatu jebkādiem nopietniem
militāriem konfliktiem šo divu
valstu starpā. Šķiet, ka drīzāk
augs savstarpēja sadarbība, lai
risinātu abas varas interesējošas
ekonomiskās problēmas.
Savas nesenās saimnieciskās
krizes Ķīna līdz šim spējusi pārvarēt, un maz pamata domāt, ka
tas arī nākotnē tā nenotiks. Attīstības temps gan droši vien
pamazām saruks, tomēr tas šķiet
vienīgi laika jautājums, līdz no
otras lielākās pasaules ekonomijas tā kļūs par pirmo, sasniedzot
vai pat apsteidzot ASV.
Bet kā tas viss attiecas uz Latviju un latviešiem? Esam maza
NATO valstiņa Putina Krievijas
pievārtē. Pieņemu, ka vismaz
ASV un līdzīgi domājošas NATO
valstis nāktu Latvijai palīgā, ja
būtu vai nu tiešs Putina Krievijas
iebrukums, vai hibrīdkaŗš kā
Ukrainā. Bet vai labāk nav spert
visus iespējamos soļus, lai tas
nenotiktu un Latvija nekļūtu par
kaŗa lauku šādam konfliktam
vai par upuri jebkāda cita veida
Krievijas agresijai, draudiem vai
spiedienam? Manuprāt, mūsu
laikos un pašreizējos apstākļos

daudz lielāks risks ir Krievijas
saimnieciskā dominācija, kuŗu
laika gaitā it viegli pārvērst polītiskā. Pamazām un arvien vairāk uzņēmumus, mājokļus un
zemi uzpērk krievu kapitāls –
vai nu tieši, vai netieši. Krievija
ērti varētu izmantot šādu ekonomisko ieroci, lai mēs labākā
gadījumā kļūtu par Krievijas satelītu. Turpretim, ja būtu lielāks
alternātīva kapitāla ieguldījums
Latvijā – rūpniecībā, finanču
resorā, tirdzniecībā un lauksaimniecībā, celtniecībā, enerģijas avotos un citās jomās, tad
minētais risks, pēc manām domām, zustu. Tiktu radīts pretsvars
krievu iespaidam un saimnieciskiem draudiem un atkarībai
no lielā Austrumu kaimiņa. Uz
Rietumu kapitāla piesaistīšanu
mums ir liela konkurence. Nedz
lielās Eiropas Savienības valstis,
nedz ASV nesteidzas Latvijā liela
mēroga investīcijas ieguldīt. Iespēju piesaistīt Japānu mūsu
atjaunotās neatkarības sākuma
gados, kad privātizēja lielos uzņēmumus, palaidām gaŗām. Tagad Japāna dēļ saimnieciskās
situācijas viņu pašu zemē ārzemēs vairs daudz neiegulda – tās
lomu šai ziņā pārņēmusi Ķīna.
Austrālijai šajā ziņā bijusi laba
pieredze, un šajā zemē lielos apmēros ieplūst ķīniešu kapitāls. Ja
Latvija vairāk pacenstos, būtu
labas iespējas piesaistīt ķīniešu
kapitāla ieguldījumus arī mūsu

zemē. Īpaši, ja reklāmēt Latviju
kā labus vārtus uz Eiropas Savienības tirgiem. Tas izbalansētu
Krievijas iespējas saimnieciski
un polītiski dominēt – ar mērķi
pamazām iekļaut mūs savas “tuvās pierobežas” ietekmes un
atkarības sfērā.
Latvijas neatkarībai, nedz latviešu tautas un valodas eksistencei tālā Ķīna nekādā veidā nav
drauds. Nav tāds arī viņu komunisms, nedz militārā vara.
Gluži otrādi, tieksmē pasargāt
savus ieguldījumus, jaunā Ķīnas
militārā varenība būtu papildu
atbaidīšanas faktors jebkādiem
Putina Krievijas negātīviem nolūkiem pret mums. Būtu izdevīgi redzēt “Ķīnas Tautas Republiku” mūsu draugu pulkā, un
tas nekādi neapdraudētu mūsu
vietu Eiropas Savienībā un
NATO. Gluži otrādi, kapitāla ieplūdums no Ķīnas būtu Eiropas
Savienības saimnieciskās interesēs.
Kas attiecas uz ideoloģiju un
cilvēktiesībām Ķīnā, nedomāju,
ka mūsu labi ja pusotra miljona
lielā tauta jeb mazā Latvijas valsts
varētu šajā ziņā spēlēt jelkādu izšķirošu vai pat nozīmīgu lomu.
Šķiet, no mūsu viedokļa ir daudz
prātīgāk šajā jautājumā nekritizēt. Šā jautājuma risinājums ir
jāatstāj ķīniešiem pašiem. Vairāki
man pazīstami ķīnieši apgalvojuši, ka viņiem neesot nekāda interese “eksportēt “ komūnismu.
(Turpinājums sekos)

LAIKS

2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

“Lai aug un ņemas spēkā!”

(Turpināts no 13. lpp.)
Ko Roberts Slokenbergs teiktu par liegumu mācītāja amatā
ordinēt sievietes?
Viņa laikā jau šis jautājums
nebija. Un tam jau nav nekāda
sakara ar Bībeli un Svētajiem
rakstiem. Vīriešu vadību kristīgajā pasaulē noteica Konstantīns
I ar saviem padomniekiem Romas imperijas laikā. Bet vēsture
taču iet savu gaitu un pasaule
objektīvi mainās.
Kā tu personiski atceries to
laiku, kad tika nodibināta Londonas latviešu draudze?
Manas personiskās atmiņas
iesniedzas 1943. gada Ziemsvētku laikā, kad kopā ar tēvu lielās ragavās braucām pa Latvijas
laukiem un, iebraukuši mežā,
nocirtām svētkiem eglīti. 1944.
gada ziemā jau biju Zviedrijā,
Flēnas pilsētā, karantīnas nometnē. Ziemsvētku gaidās aizgāju uz šīs pilsētas parku, nocirtu
eglīti, ko aiznesu uz nometni...
Un tad ieradās policija, biju pagalam sagrāvis latviešu reputāciju! Vai es to varēju iedomāties?!
Tēvs tobrīd bija Stokholmā. Drīz
pēc tam sūtnis Kārlis Zariņš uzaicināja Robertu Slokenbergu uz
Londonu dibināt latviešu draudzi – abi bija labi pazīstami, novadnieki – Zariņš no Ipiķiem,
tēvs – no Rūjienas. 1945. gada
rudenī jau Londonā, Latvijas
sūtniecībā, tika nodibināta
draudze. 1946. gadā turp aizbraucām arī mēs...
No sirds novēlu Londonas latviešu draudzei augt un ņemties
spēkā, rast iespējas piesaistīt
bērnus, jauniešus, jā, arī jauniebraucējus, un sekmīgi darīt savu svarīgo misijas darbu!
Brīvās Latvijas un Laika redakcija pievienojas visiem laba
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vēlējumiem Londonas draudzei nozīmīgajā jubilejā!
Piedāvājam mūsu lasītājiem
Roberta Slokenberga sprediķi
Londonas latviešu draudzē
1957. gadā.
KRISTIETIS UN DRAUDZE
Rom.12,1. Es jums lieku pie
sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā
nodot sevi pašus par dzīvu, svētu
Dievam patīkamu upuri: Tas lai
ir jūsu garīgais dievkalpojums.
Ko nozīmē būt kristietim?
Kādi ir kristīgā cilvēka dzīves
uzdevumi un pienākumi? Šie ir
nopietni dzīves jautājumi, kuŗiem nedrīkstam vienaldzīgi paiet gaŗām. Ja gribam būt kristieša vārda cienīgi nesēji, mums ne
tikai ir jācenšas uz šiem jautājumiem atrast pareizās atbildes,
bet iegūtās atziņas jāīsteno dzīvē.
Ikdienas sarunās nākas uz
šiem jautājumiem dzirdēt dažādas atbildes, kas bieži ir šauras
un vienpusīgas. Ne vienmēr prātā paturam, ka atbildes uz kristīgā cilvēka dzīves problēmām
vispirmā kārtā ir meklējamas
Svēto Rakstu vārdā. Intuitīvi secinājumi un slēdzieni mūs var
novest pie maldīgiem uzskatiem un novirzīt mūsu dzīvi
nepareizā virzienā.
Viens no ceļiem, atbildi meklējot un lūkojoties pēc kristieša
paraugtēla, ir noiet atpakaļ uz
kristietības sākuma laikiem, kad
Kunga Kristus draudze auga
savā pirmajā ticības skaidrībā, to
vīru vadīta un stiprināta, kam
bija lielā izdevība būt kopā ar
Kungu Kristu – Viņu vaigā skatīt,
pie Viņa kājām sēdēt, viņā klausīties. Uz šiem laikiem mūsu domas noved izvēlētais Sv. Rakstu
vārds no Ap. Pāvila vēstules

Romas kristīgajai draudzei.
“Es jums lieku pie sirds, brāļi,
Dieva žēlsirdības vārdā,” ar šādiem uzrunas vārdiem arī pie
mums kā kristiešiem vēršas
apustuļi. Mēs šinīs vārdos saklausām atgādinājumu, ka
apustulis grib vēstīt mums kaut
ko ļoti svarīgu, kas mums jāievēro
un neatliekami jāizpilda. Viņš
kristīgos uzrunā par brāļiem, tā
uzsvērdams vienību un sadraudzību, kādai ir jāvalda kristīgo
starpā. Kur nav šāda vienība, kur
draudzes locekļi nejūtas kā brāļi,
tur nevar būt runa par īstu un
patiesu Kunga Kristus draudzi.
Dieva žēlsirdības vārdā pie
mums vērsdamies, apustulis liek
mums neaizmirst, ko Dievs savā
žēlsirdībā cilvēku labā ir darījis
un dara. “Nekas nenāk no cilvēka
gribēšanas vai skriešanas, bet
viss no Dieva žēlastības” (Rom.
9:16); “Dievs pats ir sagādājis pestīšanu Jēzū Kristū. Viņš grib, lai
visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie
patiesības atziņas” (1 Tim. 2:4).
Tālākie vārdi “nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri” ir paši svarīgākie
mūsu izvēlētajā Sv. Rakstu pantā. Mēs varam sacīt, ka šajos aicinājuma vārdos ir ietverts kristīgā cilvēka dzīves saturs, jēga,
nozīme un dzīves mērķis. Kristietim pašam un viņa dzīvei ir
jābūt tādai, ko Dievs pieņem kā
patīkamu un svētu upuri.
Mārtiņš Luters par kristieti
saka, ka tas ir “brīvs un neatkarīgs vīrs, bet viņš ir arī visu
kalps”. Kā tas ir iespējams, kā
visu kalps var būt brīvs vīrs? Mēs
esam pieraduši domāt, ka kalpošana padara cilvēku nebrīvu,
bet ir viena lieta, kas kalpošanu
spēj pārvērst brīvībā. Tā ir mī-

Viņš ir kļuvis par taisnību, par
dzīves svētumu un par pestīšanu
(1 Kor. 1:30). Daudz vairāk ir to,
kas baznīcu uzskata par tradiciju
un paradumu iestādījumu. Tie
varbūt gan apzināsies, ka liels un
svētīgs ir darbs, ko baznīca veic
cilvēces labā, tomēr paši izvairās
būt aktīvi līdzstrādnieki. Viņu
uztverē ticības lietas ir nokārtotas
tad, ja viņi ir pierakstījušies kādā
draudzē un dažreiz apmeklē
kādu dievkalpojumu. Viņi nesajūt, ka tas tomēr ir daudz par
maz. Vai uz šādiem cilvēkiem
var ko celt un dibināt? Kunga
Kristus draudze nav celta gadījuma cilvēkiem – garāmgājējiem un vērotājiem. Tā pastāv no
cita veida un satura cilvēkiem.
No tādiem, kas sevi pašus nodod
Dievam par patīkamu un svētu
upuri. No šādiem cilvēkiem izauga pirmā kristīgā draudze. Tā
vajāta un šausta auga augumā.
Nāvei un iznīcībai nolemta tā
dzīvoja. Tā palika pārpārēm uzvarētāja spēkā, kas viņu mīlēja
un kuŗu Viņš pats ar savām asinīm ieguva sev par īpašumu.
Kunga Kristus draudze ir vīna
koks, ko Dievs ir izredzējis un ar
ko Viņš derību ir slēdzis. Tikai
augot pie šī vīna koka, cilvēks
spēj sevi nodot Dievam par svētu
un patīkamu upuri un tādējādi
savu dzīvi pārvērst īstenā dievkalpojumā. Pie Kunga Kristus
koka augdami, mēs spēku saņemam no Viņa paša. “Kas manī
paliek, un es viņā, tas nes daudz
augļu, jo bez manis jūs nenieka
nespējat darīt,” tā saka Kristus
(Jņ. 15:5). Šo lielo patiesību lai
vienmēr paturam prātā, kad
domājam, kā izpildīt uzdevumus, kādus mums Dievs kā kristiešiem ir uzlicis. Āmen.

Jānis Strupulis Dānijā

MĀRIS BRANCIS
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā līdz pat 1. novembrim skatāma visai neparasta izstāde “Jānis Strupulis kolekcijās Dānijā”. Gribas teikt – unikāla izstāde.
Nav dzirdēts, ka latviešu mākslas vēsturē būtu kāds mākslinieks, kuŗš, dzīvodams dzimtenē, 24 gadus sadarbojies ar kādu
ģimeni citā valstī un tai tuvākiem
un tālākiem kaimiņiem, kā arī
vietējam mūzejam būtu radījis
tik daudz mākslas darbu kā Jānis
Strupulis, ka ar tiem piepilda lielu
izstāžu zāli. Mākslinieks izstādes
atklāšanā piebilda, ka uz Jelgavu
pat nav atvesti visi darbi. Izdots
arīdzan katalogs, kuŗā publicēti
visi izstādes eksponāti, kas turpmāk vizuāli liecinās par viņa daiļradi ārpus Latvijas. Jāatzīmē, ka,
līdz ko izstāde beigsies, visi darbi
ceļos atpakaļ uz Dāniju.
Priekšvēsture ir šāda. Kā katalogā vēsta Bitena Damgo [Bitten
Damgaard], 1991. gadā viņas vīrs
Ove Damgo [Aage Damgaard]
televīzijā redzējis, kā Baltijas valstīs iznīcina Ļeņina pieminekļus,
un sadomājis vienu no tiem iegādāties un izveidot pieminekli
komūnisma un Berlīnes mūŗa
sabrukumam. Uz Latviju tika
aizsūtīti viņu divi dēli. Viņi tikās

lestība, saka Mārtiņš Luters. Tas
ir cilvēks, kas mīlestībā kalpo
Dievam un savam tuvākam. Tam
kalpošana nav slogs un nasta,
bet brīvība. Mīlestība patiesi ir
lielākā dāvana, ko Dievs cilvēkiem ir devis, bet cik ir to, kas
viņu īsteno savā dzīvē un darbā?
Pie pirmajiem kristiešiem ap.
Pāvila aicinājums atrada dzirdīgas ausis, ticīgas sirdis, čaklas un
izpalīdzīgas rokas. No sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem tie
uzcēla garīgo namu – kristīgo
draudzi. Tie kļuva par svētu priesteru saimi, kas atnesa Dievam
patīkamus upurus caur Jēzu
Kristu (1 Pēt.1:5).
Ap. Pāvila vārdi par sevis nodošanu Dievam uzrunā mūs ne
vien aicinošā, bet arī pārbaudošā nozīmē. Jo Dieva vārdi ne tikai māca un vada, bet tie parāda
arī cilvēku kļūdas un trūkumus.
Tie ir domu un sirdsprāta tiesnesis (Ebr. 4:12). Ja šinī aspektā
novērtējam savu dzīvi, tad redzam, cik mazs un niecīgs ir
upuris, ko Dievam esam pienesuši. Cik daudz iespējas esam palaiduši gaŗām, lai kļūtu par patiesiem Kunga Kristus mācekļiem.
Bet vai vispār apustuļa aicinājumam atsaucīgs ir tagadnes
cilvēks? Vai viņam šis aicinājums
ir patīkams? Tas uzliek pienākumus pret Dievu, Kungu Kristu,
Viņa draudzi un savu tuvāko.
Daudzi apustuļa vārdos saskatīs
nevajadzīgas saistības un ierobežojumus. Nelabprāt mūsdienu
cilvēks grib uzņemties pienākumus, kas nesola materiālus vai
cita veida personīgus labumus.
Dažāda ir mūsdienu cilvēka nostāja pret Dievu un kristīgu draudzi. Nav mūsu starpā tādu, kas ir
patiesā vienībā ar Kristu, kam

Jānis Strupulis

Mākslas cienītāji pazīst Jāni
Strupuli kā izcilu medaļu mākslinieku, kuŗš šo tēlniecības veidu
uztur pie dzīvības joprojām. 1991.
gadā viņš izstrādāja Latvijas
Valsts ģerboņa tēlniecisko modeli, kopš 1992. gada veidojis
Latvijas apgrozības un piemiņas
monētu modeļus, saņēmis augstus apbalvojumus starptautiskās
medaļu izstādēs. Visbiežāk Jānis
Strupulis darina tradicionālas
medaļas monētu formā ar zemu
attēlu un neitrālu fonu. Tādas
Jānis Strupulis veidojis arī Dānijā – gan nozīmīgiem notikumiem,
gan ievērojamiem cilvēkiem,

ar Jāni Strupuli, iepazinās un,
jūtot savstarpējas simpātijas, uzaicināja latviešu mākslinieku
pastrādāt ģimenes studijā Herningā. 1992. gadā Strupulis pirmo
reizi ieradās dāņu zemē. Brauciens bija tik sekmīgs un ražens,
ka kopš tā laikā mākslinieks ik
gadu divus mēnešus uzturas tur.
Herningā viņš varējis izpausties
visdažādākajās mākslas nozarēs –
tēlniecībā, zīmējumā, glezniecībā,
dizainā, tā pierādot, ka spējīgs
teikt nozīmīgu vārdu ikvienā no
tām, tātad arī dāņu draugiem
viņa paveiktais ir bijis tik pieņemams, ka draudzība joprojām
turpinās.
Aprīlis. 2014

taču blakus tam tapušas medaļas,
kurās autors meklējis un atradis
sev jaunas formas – ir ovāli, trīsstūri, pat atgādina resnvēderainu pudeli un daudzas citas. Gan
medaļas, gan plaketes izceļas ar
māksliniekam raksturīgo perfekto tēlu izstrādi, zīmīgo simbolu
izvēli un perfekto izpildījumu.
Viņš arī ir izcils zīmētājs un
gleznotājs. Izstādē plaši pārstāvēti portretu zīmējumi uz dažādu
toņu papīriem.
Citkārt Jānis Strupulis ar krāsu zīmuļiem attēlojis augļus – gan
vienus, gan no vairākiem izveidojot kompozīciju. Šie darbi ir

īpaši pievilcīgi. Ābols, plūme vai
tomāts parasti attēloti uz neitrāla
fona, jūtama materialitāte, telpiskums un viegla ēna.
Tikpat rūpīgi Jānis Strupulis
glezno ar eļļu vai akrilu klusās
dabas, atsaucot atmiņā Surbarānu un citus spāņu 17. gadsimta
meistarus.
Izstādē eksponētas arī viņa
bezpriekšmetiskās gleznas, krāsainas, dekoratīvas. Tās veidotas
krāšņas un dzīvespriecīgas, taču
nesasniedz to māksliniecisko līmeni kā citi darbi.
Draugu ģimenes restorānu
ķēdei viņš radījis glāžu, pudeļu,
karafu un pat izkārtņu dizainu,
kā arī uzlīmes vīna pudelēm
jaunākajai ražai, logo utt.
Izstādes atklāšanā mākslas zinātniece Ingrīda Burāne runāja
par profesionālismu un cilvēcību, kas abi faktiski ir sinonīmi.
Jāņa Strupuļa mākslai piemīt
abas šīs kategorijas, tā neapvaino
skatītāju, neliek justies mazam
un melnam tās priekšā. Gluži
otrādi – ceļ viņu, apliecina dzīvi,
pozitīvi uzlādē, kas ne vienmēr
notiek šodien. Tās ir vērtības, kas
svarīgas ne tikai latviešiem, bet
arī dāņiem, kādēļ Jāni Strupuli
aicina turp un dod iespēju radoši
apliecināt sevi.
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Daugavpilī aplūkojama plaša
diasporas latviešu
mākslas izstāde

DAINIS MJARTĀNS

Daugavpils novadpētniecības
un mākslas mūzejā, klātesot Latvijas Ārlietu ministrijas, Daugavpils domes pārstāvjiem un
pilsētas mākslas ļaudīm, atklāta
izstāde “Pasaules latviešu glezniecība”, kas apmeklētājiem būs
pieejama līdz 8. novembrim.
Ārzemju latviešu mākslinieku veikuma izstādīšana Latvijas
otrajā lielākajā pilsētā vērtējama
kā liels solis uz priekšu, lai diasporas latviešu māksla kļūtu par
Latvijas kultūras dzīves un mākslas vēstures integrētu sastāvdaļu.
Izstāde, kas sastāv no Pasaules
latviešu mākslas centra (PLMC)
Cēsīs kolekcijas, nav veidota
tematiski, bet gan dod pārskatu
par latviešu mākslinieku veikumu ārpus Latvijas laika posmā
no 1947. gada līdz 2010. gadam.
Apmeklētājiem paveras ieskats
daudzveidīgajā ārzemju latviešu
mākslinieku devumā, ko var aplūkot kultūras un mākslas tradicijas saistību un attīstību pasaules norišu kontekstā. Tā ir
PLMC pirmā plašā kollekcijas
darbu izstāde ārpus Cēsīm, un
tajā galvenokārt apskatāmi darbi no 2014. gada sezonas izstādes. Līdzās A. Annusa, F. Milta,

Izstādes “Pasaules latviešu glezniecība” atklāšana Daugavpils
novadpētniecības un mākslas mūzejā

N. Strunkes, J. Gaiļa darbiem
izstādē pārstāvēta virkne mākslinieku, kas savu radošo briedumu sasniedza ārpus Latvijas, –
L. Mieriņš (Anglija), J. Kalmīte,
Ģ. Puriņš, G. Roze, O. Šteiners,
V. Avens, O. Skušķis (ASV), J. Annus (Vācija) u.c., kā arī mūsdienu latviešu diasporas mākslinieki – V. Oestreichere (Kanada)
J. Nedēļa, M. Raudziņš (Austrālija), K. Rekevics, G. Grīnbergs
(ASV).
Raugoties uz Latvijas simtgadi
2018. gadā, PLMC ir ievadījis sa-
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runas par plašu latviešu diasporas izstādes sarīkošanu Daugavpils Marka Rotko centrā, kuŗu
pērn apmeklējuši 115 960 cilvēku. 15. septembrī Rotko centrā
beidzās plaša Dainas Dagnijas izstāde, kuŗā varēja aplūkot mākslinieces radošās darbības būtiskākos posmus, parādot gan agrīnos, gan jaunākos darbus. Daina
Dagnija Otrā pasaules kaŗa gadu bēgļu gaitās nonāca Amerikā, kur arī pavadīja mūža
lielāko daļu un 2001. gadā atgriezās uz dzīvi dzimtenē.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)

30

(slengā). 16. Lieli ūdenī dzīvojoši
rāpuļi Afrikā, Āzijā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un
Austrālijā. 17. Svinīgi pasludināt.
19. Riteņbraukšanas sacensību
vieta. 20. Nav diezgan. 21. Smags
nervu satricinājums, sastingums. 22. Techniska ierīce. 27.
R. Blaumaņa luga “... nams”. 29.
Pārvērš drupās. 30. Dailes teātŗa
dibinātājs. 32. Spāņu gleznotājs
(1893-1983). 33. Dzīvnieku karalis. 34. Sausa koka atšķēlums.
35. Kuģu piestātnes. 36. Ugandas prezidents (1971–1979). 37.
Zema sieviešu balss.
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Līmeniski. 1. Intelektuāla galda spēle. 7. Musulmaņu svētceļojuma vieta. 10. Apmierinošas skolēnu atzīmes. 12. Amerikāņu māksliniece Kristina... 13.
Apdzīvota vieta Raunas novadā. 14. Latviešu basketbolists,
kas noslēdzis līgumu ar ASV
klubu Knicks. 15. Sīkstulīgs. 18.
Mārtiņa Zīverta viencēliena luga. 21. Eiropas Savienības dalībvalsts. 23. Kanadas lielākā pilsēta. 24. Nerādīt. 25. Pilnveidot
izpildījumu. 26. Doties pie kāda
ar nolūku. 28. Paraugs. 30. Vingrošanas rīks. 31. Sīka Latvijas

2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

43

naudas monēta. 32. Latviešu
gleznotājs (1906-1993). 35.Trešā
lielākā pilsēta Japānā. 38. Latviešu tautiskās Atmodas idejiskais vadītājs (1837-1875). 39.
Neliela saldūdens zivs. 40. Kļūt
sārtam. 41. Gurdenums, miegainība. 42. Pūlis. 43. Žūst.
Stateniski. 2. Sergeja Rahmaņinova opera. 3. Sens šaujamierocis. 4. Viegli, līdzeni aizbrauc.
5. Amerikas pirmiedzīvotājs.
6. Eiropas Savienības dalībvalsts.
7. Beidz dzīvot. 8. Pilsēta Lietuvā. 9. Dāņu fiziķis (1885-1962).
11. Sporta vienības atbalstītājs

Krustvārdu mīklas
(BL Nr. 37) atrisinājums
Līmeniski. 7. Kapsulas. 8. Pelikāns. 10. Smirna. 11. Azūrs.
13. Bekars. 14. Tīne. 15. Sēre. 16.
Krasas. 18. Sniegs. 20. Anita. 23.
Paks. 25. Olga. 27. Zaķis. 28.
Komētas. 29. Atoss. 30. Kalts. 33.
Laterna. 34. Alods. 36. Sega. 37.
Sils. 38. Penss. 40. Slīpas. 43.
Sasist. 45. Tons. 47. Stop! 48.
Saukļi. 49. Somas. 50. Alises. 51.
Austrumi. 52. Kartings.
Stateniski. 1. Spurts. 2. Mulats. 3. Asīze. 4. Spars. 5. Zilbes.
6. Kārkli. 7. Kamerūna. 9. Sprigans. 11. Anta. 12. Sēna. 17. Aras.
19. Nuga. 21. Nometne. 22. Teteris. 23. Pikts. 24. Skala. 25.
Ostas. 26. Atols. 31. Amalgama.
32. Sena. 34. Alga. 35. Dreslers.
38. Pāns. 39. Sets. 41. Pikaso. 42.
Stiprs. 43. Sparta. 44. Stirna. 46.
Solis. 47. Sauka.

Daugavpili 24. un 25. septembrī apmeklēja 35 akreditētie ārvalstu vēstnieki Latvijā kopā ar ģimenēm. Iepazīšanās ar pilsētu
sākās Daugavpils universitātē, kur bija iespēja atcerēties arī jaunības gadus, pusdienojot studentu ēdnīcā. Savukārt uzņēmumā Axon
Cable paskaidroja, ka Eiropas uzņēmumi savas ražotnes Daugavpilī
izvieto tāpēc, ka šeit prot paveikt darbu, atbilstoši visaugstākajiem
kvalitātes standartiem. Delegācijā bija arī Eiropas Komisijas pārstāvji, kas iepazinās ar Eiropas fondu atbalstīto projektu realizāciju.
Diena Daugavpilī beidzās Marka Rotko Mākslas centrā. Pēc tam viņi
apmeklēja Latvijas un Baltkrievijas pierobežu.
Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrā atklāta jaunā izstāžu
sezona. Ar četru ekspozīciju atklāšanu 25. septembrī nosvinēja arī
112. gadadienu, kopš Daugavpilī dzimis izcilais mākslinieks Marks
Rotko. Šogad izstādes vieno tēma “Tabula rasa” (“Baltā lapa”). Viena
no tām noslēdza izcilā glezniecības meistara piemiņai veltīto
11. Starptautisko simpoziju “Mark Rothko 2015”, kas norisinājās no
15. līdz 26. septembrim, un piedalījās 11 mākslinieki no astoņām
pasaules valstīm. Oktobŗa sākumā Mākslas centrā tiks atklāts
Starptautiskais grafikas mākslas simpozijs.
Ķekavas novadā viesojās Beļģijas Karalistes Flandrijas reģiona
parlamenta spīkers Jans Pēmans (Jan Peuman) un viņa vadītā
delegācija. Vispirms tikās ar novada domes priekšsēdi Andi Damlicu, bet vēlāk arī ar Saeimas priekšsēdi Ināru Mūrnieci, Saeimas
deputātu grupu sadarbībai ar Beļģijas parlamentu un Ārlietu komisijas priekšsēdi Ojāru Ēriku Kalniņu un tās deputātiem. Flandrijas
parlamenta priekšsēdi vizītē pavadīja Jaunās Flāmu alianses partijas
frakcijas vadītājs Kriss van Deiks (Kris Van Dijck), Zaļās partijas
frakcijas vadītājs Bjērns Žoska (Björn Rzoska), Kristīgo demokrātu
partijas frakcijas vadītājs Kūns van den Hēvels (Koen Van den
Heuvel) un Flāmu parlamenta Eiropas valstu nodaļas vadītājs Drīss
Bergens (Dries Bergen).
No Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadiem Vītolu fonds
13 gadu laikā ar stipendijām atbalstījis 42 jauniešus. 2015./2016.
mācību gadā 670 studenti no visiem Latvijas novadiem studē ar
Vītolu fonda administrētajām stipendijām.
Jauna mācību gada sākums ir arī brīdis, kad prieks un cerības tik
daudzu cilvēku acīs liecina, ka Vītolu fondam ir pamatots iemesls
lepoties ar 1906 stipendiātiem, kas 13 gadu laikā jau ieguvuši
augstāko izglītību. Šogad ar 189 ziedotāju stipendijām studē 670
stipendiāti. Stipendijās plānots izmaksāt 1 045 000 eiro. Vītolu fonds
administrē 23 uzņēmumu, 15 fondu, 15 organizāciju un 139 privātpersonu stipendijas. Godinot ziedotājus, Vītolu fonds stipendijas
dēvē ziedotāju vārdā.
Nīcas vidusskolā 1. oktobrī, klātesot novada domes priekšsēdim
Agrim Petermanim, atklāja mūsdienīgi izremontētās mūzeja telpas. Tā ir skaista dāvana skolas 80 gadu jubilejā. Mūzeja vadītāja
Sandra Pankoka ar palīgiem tajā ieguldīja lielu darbu un sagatavoja
arī izstādi “Atgriešanās”, kur skolas absolventiem un bijušajiem skolotājiem jubilejas svinību laikā 3. oktobrī, lūkojoties fotoattēlos,
bija iespēja atcerēties savus skolas gadus. Nīcas skola durvis vēra
1935. gada 1. oktobrī.
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra TAKA no 28. septembŗa līdz 10. oktobrim rīko apmācību ciklu tūristu mītņu saimniekiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem “Neizzinātā Latgale!”. Tā mērķis ir paaugstināt zināšanu līmeni tūrisma organizātoriem un viesu māju saimniekiem par Latgales vēsturi, kultūru
un tradicijām, tādā veidā paaugstinot tūrisma pakalpojuma kvalitāti
un populārizējot Latgales reģionu. Pēc apmācību cikla 16. oktobrī
notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Ludzas amatnieku centru.
Daugavpilī Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu
bibliotēka “Zīlīte” no 6. oktobŗa piedāvā bezmaksas nodarbības
bērniem no sešu gadu vecuma ar lasīšanas grūtībām. Sadarbībā
ar lasītāju studiju “KNIGAV” un Latgales reģionālo dzīvnieku
mīļotāju centru bērni tiks mācīti lasīt, piesaistot īpašus “skolotājus” – suņus. To sauc par kanisterapiju. Tā plaši tiek izmantota bibliotēkās un izglītības iestādēs Somijā, ASV, Jaunzēlandē, Krievijā un
citur. Pētījumi rāda, ka bērni, lasot skaļi grāmatu suņiem, ātri pilnveido lasīšanas prasmes, jo viņi ir uzmanīgākie klausītāji, kuri
nekritizē un nelabo, ja gadās kļūdīties. Tas ceļ bērnu pašapziņu un
pārliecība par savu varēšanu. Turklāt tiešs kontakts ar suņiem māca
labestību un līdzcietību.
Latvijas lielajās pilsētās no 28. septembra līdz 10. oktobrim
ieradīsies dzīvnieku barības ražotāja “Purina” labdarības busiņš,
lai vāktu līdzekļus Latvijas dzīvnieku patversmēm – segas, makulatūru un citas noderīgas lietas. Iedzīvotāji, atnesot ziedojumu, pretī
saņemtu dažādas dāvanas. Pēc akcijas “Purina” visu saziedoto nogādās dzīvnieku patversmēs kopā ar barību četrkājainajiem iemītniekiem.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 15. oktobrī notiks LLU, LR Zemkopības ministrijas un Ziemeļvalstu Ministru
padomes biroja Igaunijā rīkotais bioekonomikas forums Opening
and clustering bioeconomy sectors. Lai apvienotu spēkus bioekonomikas attīstīšanai Latvijā un ekspertu tīklojuma izveidei visā Baltijas
jūras reģionā. Forums pulcēs uzņēmējus, zinātniekus, valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekus, kā arī studentus, lai rosinātu lielāku
iesaisti un ambīcijas bioekonomikas attīstībai.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Hancock baznīca (1912 Mass
Ave, Lexington, MA).
30.oktobrī 19:30 Labyrinth
Choir koncerts Visions at Dawn.
Koris dziedās Gjeilo Sunrise
Mass ar stīgu orķestri un dziesmas par redzi un ticību. Koŗa
vadītāja Dr. Anita Kuprisa;
korī dzied Mārtiņš Aldiņš un
Krisīte Skare. Biļetes pie ieejas
$20, pens. un stud. $15. Info:
www.labyrintchoir.org, tālr.: 508481-2453.
St. John baznīca (9 Glen Rd,
Wellesley, MA).
1. novembrī 19:30 Labyrinth
Choir koncerts Visions at Dawn.
Koris dziedās Gjeilo Sunrise
Mass ar stīgu orķestri un dziesmas par redzi un ticību. Kora
vadītāja Dr. Anita Kuprisa;
korī dzied Mārtiņš Aldiņš un
Krisīte Skare. Biļetes pie ieejas
$20, pens. un stud. $15. Info:
www.labyrintchoir.org, tālr.:
508-481-2453.
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, Philadelphia, PA 19123).
10. oktobrī 14:00 mēnešsapulce. Visi biedrības biedri un
biedru veicinātāji, kā arī potenciālie biedri un interesenti ir
aicināti piedalīties. Uzkožamos
pēc savas gaumes vest līdzi
groziņveidā.
PRIEDAINE (NJ)
17. oktobrī 14:00 ’’Baltiešu vienības dienas’’ atzīmēšana. 16:00
Trīs Latvijas tenoru koncerts
– Miervaldis Jenčs, Nauris
Puntulis, Guntars Ruņģis un
pianists Gints Bērziņš. Būs
uzkodu galds. Ieeja $25. Info:
www.priedaine.com
SIETLA (WA)
Sietlas Latv. Sab. centrs (11710
3rd Ave NE, Seattle WA 98125).

13. oktobrī 12:00 Latviešu
pensionāru kopas pusdienas ar
programmu.
24. oktobrī 18:00 Sietlas baltiešu kopienas rīko Mārtiņvakaru ar dziedāšanu, dancošanu,
izlozi, maskām, nodarbībām
bērniem un vakariņām.
14.-15. novembrī Ziemsvētku tirdziņš – sestdien no plkst.
10:00 līdz 17:00, svētdien no
plkst. 12:00 līdz 16:00.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu
biedrības nams (1705 (th Ave
N, St.Petersburg FL 33713).
Bibliotēka turpmāk darbosies
1x mēnesī – ceturtdienās, sākot
ar 5. novembri 12:00-13:00.
Info: Māra Prāvs, tālr.: 727-8519414.
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
gādās 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 Hispano Ginta Bērziņa klavieŗu
pavadījumā. Pēc koncerta visi
aicināti pakavēties pie glāzes
vīna un cepumiem, daloties iespaidos! Ieejas zied., sākot ar $25.
24. oktobrī 13:30 līdz 15:00
tiks savākti saiņi Ziemsvētku
sūtījumam uz Latviju. Ja sūtījums pārsniedz 4 kastes, lūgums
sazināties ar Anitu, tālr.: 973755-6565, 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.
27. oktobrī 13:00 Videoizrāde – VIII Ziemeļu un Baltijas
valstu Dziesmu svētku noslē-

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502
e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

guma koncerts Mežaparka Lie- laipni aicināti! Ieejas zied., sākot
lajā estrādē. Koncerta program- ar $3.
mā skan izcili skaņdarbi no
5.novembrī 10:00 Biedrības
visām svētku dalībvalstīm, kā valdes sēde.
arī Karla Orfa kantāte Carmina
TORONTO
Burana. Kafija un cepumi. Visi
Latviešu Centrs (4 Credit

Union Dr, Toronto).
25. oktobrī 13:00 (pēc Rudenīgā azaida) notiks Apgāda
CEĻINIEKS akcionāru pilnsapulce.
(Turpinājums 18. lpp.)

Grāmatu var iegādāties
pie Ilzes Bērziņas
21 Roosevelt Ave Waterville ME 04901 USA
www.ilzeberzins.com
Grāmatas cena $20 ASV, $25 Kanada,
$30 Eiropa un Austrālija.
Cenā iekļauti arī sūtīšanas izdevumi.
Maksājums veicams ar čeku vai
internetā caur PayPal.
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2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Reģistrēšanās, sākot no 12:00.
Apgāda padome ierosina „Ceļinieku” slēgt un akcionāru individuāli nepieprasīto naudas
atlikumu nodot Jaunajai Gaitai.
Lūdzam pieteikties, lai saņemtu
dienas kārtību un citu informāciju. Jautājumus par balsstiesībām un ierosinājumus adresēt Apgāda vadītājam Guntim
Liepiņam, tālr.: 519-938-8717,
e-pasts: liepag@idirect.com,
pasta adrese: Box 21131 RPO
Orangev Mall, Orangeville, ON
L9W 4S7, Canada. Uz Rudenīgo
azaidu 11:30 ieteicams pieteikties iepriekš, zvanot uz Latviešu
Centra biroju, tālr.: 416-7594900.
VAŠINGTONA (DC)
Latvijas Vēstniecības ASV
izstāžu zāle (2304 Mass. Ave
NW, Washington DC 20008)
22. oktobrī 18:30 izstādes atklāšana: Edīte Gornova – Rasmusena ’’Četri gadalaiki’’. Visi
laipni gaidīti! Izstāde atvērta no
23. oktobra līdz 28. novembrim
piektdienās (12:00 līdz 19:00) un
sestdienās (12:00 līdz 17:00).
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226). Svētdienās 9:30 dievk. Pēc dievk.
sadraudzība. Trešdienās 17:00
Bībeles stundas. Trešdienās
15:00 – 17:00 un ceturtdienās
9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc. H. Godiņa
tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). 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.: 561447-9050, e-pasts: makej@aol.
com.
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: (1955 Riverside Ave,
Los Angeles. CA 90039). 11.
oktobrī 11:00 dievk. ar dievg.
Māc. Mārtiņš Rubenis. 25. oktobrī 11:00 laju vadīts dievk.
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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.: 617323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Visi dievk. notiek 11:00. Māc.
Ieva Dzelzgalvis. 11. oktobrī
angļu val. dievk. ar Sv. vakarēdienu. 18. oktobrī dievk. 25. ok-

tobrī dievk. ar Sv. vak., sekos
pārrunas par Māras Celles grāmatu „Meitene no Mežaparka”.
1.novembrī dievk.
• Kalamazū latv. apvienotā
ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St,
Kalamazoo MI 49996), māc. A.
Graham. 10. oktobrī 16:00 ciemosies katoļu priesteris Andris
Vasiļevskis ar lekciju „Kā Latvijā sadzīvo senču latviskā dzīvesziņa ar kristīgo garīgumu’’.
16. oktobrī 11:00 Kalamazū
bazn. lūgšanas grupa „Aka”. 18.
oktobrī 10:00 angļu val. dievk.
ar dievg. Kafijas stunda. 16:00
Svecīšu svētbrīdis Riversaides
kapsētā. 21. oktobrī 12:00 ciemā Latvija Bībeles stunda. 25.
oktobrī 10:00 laju vadīts dievk.
Kafijas stunda. 28. oktobrī
11:00 Kalamazū bazn. Bībeles
stunda.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles
stundas 10:00 notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā. Baptistu dr. dievk. notiek
svētdienās 14:30.
• Lankastera: Mt. Calvary
Lutheran Church (308 East
Petersburg Rd, Lititz Lancaster,
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S.
Ziedone (PO Box 380, Henryville PA 18332), mob. tālr.: 570460-5375, 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. 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: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414536-0358. Info: www.milwaukeedraudze.org Visi dievk. notiek 14:00. 25. oktobrī dievk.
Centrā. 8. novembrī dievk.
Centrā.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: (Trinity Latvian
Church, P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7).
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-8281, e-pasts:
rev@draudze.org. Dr. pr. Jānis
Mateus, tālr.: 514-481-2530,
e-pasts: prez@draudze.org. Visi
dievk. notiek 14:00. 25. oktobrī
dievk. Centrā.
• 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:
latvianlutheranchurch@gmail.
com
11. oktobrī 13:30 Īstbransvikā
dievk. ar dievg., Pļaujas svētki,
groziņu pusdienas. 18. oktobrī
12:30 Leikvudā dievk. 25. ok-

tobrī 13:30 Īstbransvikā 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 Greenhill Rd, Elka park NY)
Manhatena Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran Church (100 Harter Rd,
Morristown NJ)
Ņudžersija Holy Trinity

Salas bazn. dievk. Māc. Saliņš.
• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd,
Rochester NY). Diakone Linda
Sniedze Taggart. 14. novembrī
14:00 Latvijas Valsts dibināšanas svētku dievk. Sarīkojums
DV izkārtojumā. 25. oktobrī
dievk. nenotiks.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts:
vijaarins@yahoo.com 18. oktobrī 13:00 dievk. Kafija. 15. no-

98125). Visi dievk. notiek 10:30.
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 11. oktobrī laju vadīts dievk. 18. oktobrī angļu
val. dievk. ar dievg., Bībeles
stunda. 25. oktobrī Reformācijas dievk. ar dievg. 1. novembrī dievk.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308), diak. L. Sniedze-Taggart. 18. oktobrī 14:00 Pļaujas

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

Lutheran Church (70 River Rd,
Montville NJ)
Parsippany St. Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave,
Parsippany NJ)
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ)
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY)
Springfilda Holy Cross Lutheran Church (639 Mountain Ave,
Springfield, NJ 07081)
11. oktobrī 12:00 Kapu svētki Katskiļos (414 Bloomer Rd,
Tannersville NY). Prāv. Sniedze.
17. oktobrī 14:00 Manhatenā
dievk.. Māc. Saliņš. 18. oktobrī
10:00 Jonkeru bazn. dievk. Māc.
Saivars. 10:30 Salas bazn. dievk.
Māc. Saliņš. Trīs tenoru koncerts. 13:30 St. Andrew bazn.
dievk. Prāv. Pāža. Siltas pusdienas. 25. oktobrī 10:00 Jonkeru
bazn. dievk. Māc. Saivars. 10:30

vembrī 13:00 dievk. ar dievg.
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:
jleg zdins@san.rr.com.
Visi
dievk. notiek sestdienās 12:00.
Māc. Martins Rubenis. 10. oktobrī 11:00 Ticības mācība
bērniem. 12:00 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

svētku dievk. ar dievg., dziesmu
grāmatas.
• St. Pētersburgas (FL) latv.
ev. lut. dr.: dievk.notiek 14:00
Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St.
Petersburg, FL 33707). Bībeles
stundas notiek biedrības namā
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.:
727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 11.
oktobrī Bībeles stunda. 18.oktobrī 14:00 dievk. 25. oktobrī
Bībeles stunda. 1. novembrī
11:00 Kapu svētki Royal Palms
kapsētā (101 55th St. S, St.
Petersburg, FL).
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, e-pasts: baznica@bellnet.ca.
(Turpināts 19. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi

ILZE GROTE
Dzimusi 1965. gada 18. maijā Rīgā,
mirusi 2015. gada 11. septembrī Siguldā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
TUVINIEKI LATVIJĀ UN ASV

Dzīves gaitas beidzis

EDVĪNS PENIĶIS
Dzimis 1930. gada 16. maijā Latvijā,
miris 2015. gada 2. septembrī Austrālijā

Sēro
MĀSĪCAS INESE UN ILZE
BRĀLĒNS ANDRIS UN DRAUGI AUSTRĀLIJĀ

2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,:
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts:
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416221-4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-3023270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols,
tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums.
Kafijas galds. Grāmatu galds.
11. oktobrī 9:15 Latviešu skola
(saīsināta skolas diena) 13:00
Jauniešu iesvētes dievk. 17. oktobrī 10:30 Vijas Freimanes
piemiņas dievk. 18. oktobrī
kārtējā skolas diena un laju
vadīts dievk. Gadskārtējais Oktoberfest! 20. oktobrī pēdējā
iespēja ziedot mantas SAL akcijai ’Siltas jakas un zābaki ziemai’’. Paziņojums – Prāv. Anita
būs atvaļinājumā no 22. līdz

27.oktobrim. Viņas prombūtnes
laikā par steidzīgiem mācītāja
pakalpojumiem lūdzam sazināties ar pērminderi Dagniju
Ķilpi, tālr.: 410-730-5797. 25.
oktobrī kārtējā skolas diena un
laju vadīts dievk. 29. oktobrī
19:30 literārs vakars. 1. novembrī Reformācijas svētki. Kārtējā skolas diena un Ģimeņu Sv.
vak. dievk.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr.
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860644-3268. 17. oktobrī 13:00
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.
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Pēc ilgas slimošanas mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

SELGA RUDĪTE NOEL,
dzim. RITUMS

Dzimusi 1949. gada 27. martā Bambergā, Vācijā,
mirusi 2015. gada 16. septembrī Omahā, Nebraskā
Viņu mīlestībā piemin
VĪRS DONALDS, DĒLS JUSTIN UN JOE, DĒLS DEREK UN LORA
TĒVS JĀNIS UN IRINA, MĀSA SANDRA UN BOB AR ĢIMENĒM
MĀSA SILVA UN MIKE AR ĢIMENĒM
KRUSTMĀTE ILGA, BRĀLĒNI ANDRIS UN ĒRIKS
MĀSĪCAS MĀRA, LAILA, INESE UN BAIBA AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, LATVIJĀ, KANADĀ, VĀCIJĀ UN ZVIEDRIJĀ

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
/V. Egle/

Pēc gaŗas slimības Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma

ZINAIDA DINDZĀNE (LEIŠAVNIECE)
Dzimusi 1929. gada 3. maijā Balvos, Latvijā,
mirusi 2015. gada 25. septembrī Portlandē, Ontario
Savās sirdīs viņu mūžam paturēs
BAIBA UN ANDRIS, VINCENTS UN LINDA,
RENĀTE UN DAVID, ANDRIS UN NANCY UN SARMA UN PĒTERIS

Tur nesāp vairs un tumsas nava,
Turp vada mīlestības stars.
Skan zvaigžņu koŗos debess slava,
Plaukst mūžīgs Dieva pavasar’s.

Pie Dieva aizgājusi
mūsu mīļā vecmamma un vecvecmamma

ZINAIDA DINDZĀNE
1929. gada 3. maijā – 2015. gada 25. septembrī
Mūsu mīļais filistrs

Inženieris

ILMĀRS DIDRICHSONS
Dzimis 1924. gada 30. novembrī Rīgā,
miris 2015. gada 30. septembrī Linkolnā, Nebraskā

Viņa vienmēr paliks mūsu sirdīs
MAZBĒRNI ALĪZE, INDRA, VILIS, ANDRA, KĀRLIS, VIKTORS
DĀRIJA, KRISTĪNA, LIĀNA, MAIJA, LŪKAS UN ARIĀNA
MAZMAZBĒRNI COLTON, LOGAN UN MARGARET ZINA

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie Jums.
/Ārija Elksne/

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Dieva mierā aizgājis mūsu radinieks
Mūžībā aizsaukta Korporācijas SELGA 26.ceita filistre

Dr. med. Dent. INGRĪDA ANNEROTH,
dzim. OZOLIŅA
Dzimusi 1932. gada 2. aprīlī Latvijā,
mirusi 2015. gada 26. jūlijā Zviedrijā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORP. SELGA 26. CEITA LĪDZGAITNIECES
AINA, MIRDZA, OLITA, RITA

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei –
Pārtrūkst stīga un viss ir kluss.
/Ā. Elksne/
Sit tibi terra levis

EGONS ĒRIKS PELĒNS
Dzimis 1926. gada 1. jūlijā Bauskā, Latvijā,
miris 2015. gada 22. septembrī Vancouver, B.C.
Neviens nepazūd pavisam,
Kamēr tas dzīvo mūsu atmiņās.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
INDULIS UN MĀRA BANGERSKIS
DĒLI KĀRLIS UN GUNDARS AR ĢIMENĒM
MEITA BRIGITA
RITVARS UN MAIJA ASBERGS

LAIKS
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2015. gada 10. oktobris – 16. oktobris

SPORTS AMERIKĀ
Maratoniste
Hilborna grib
kvalificēties Rio
olimpiadai
Latvijas sieviešu maratona 2. numurs, Amerikā dzīvojošā Ariana
Hilborna (35) gatavojas startēt
Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs.
Gatavojoties atbildīgajam startam, viņa septembrī pabija Latvijā un uzvarēja Valmieras pus-

maratonā. Sportiste atzīst, ka
vislabāk viņai patīk skriet Latvijas
mežos.
Valmieras mežā latviešu izcelsmes amerikāniete interviju sāka
latviešu valodā: “Labdien! Mani
sauc Ariana Hilborna. Un šodien
es skrēju mežā.” Nesen viņa ieguva
arī Latvijas pilsonību, sāka apgūt
latviešu valodu un gada sākumā
pārreģistrējās kā Latvijas vieglatlēte.
4. oktobrī Hilborna bija pieteikusies startēt Minesotas Twin
Cities maratonā, kur bija iespējams izpildīt olimpisko normatīvu. Pērnā gada Minesotas maratonā viņa kā ASV sportiste
izcīnīja ceturto vietu un sasniedza karjēras rekordu – 2.35:20
(tobrīd olimpiskā kvalifikācija
vēl nebija sākusies, Rio normatīvs
ir 2:42:00). Pirms lielā pārbau-

dījuma Ariana sacīja, ka viņas
mērķis ir pamest savu komforta
zonu un skriet bezbailīgi, lai sasniegtu personisko rekordu –
2:35:20.
Latvijā nav daudz sieviešu, kuŗas varētu pretenedē uz Riodežaneiro olimpisko spēļu maratonu,
atliek tikai izpildīt normatīvu.
Latvijas vadošā maratoniste Jeļena Prokopčkuka jau izpildījusi
normatīvu, tomēr ļoti iespējams,
ka 2016. gada Olimpiskajās spēlēs
viņa nepiedalīsies. Vēl reāli pretendē Ariana Hilborna un Anita
Kažemāka.

Ronalds Ķēniņš

veras Canucks fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL).
Līdz ar to 24 gadus vecais
Ķēniņš nav izturējis konkurenci
par vietu Canucks sastāvā un
sezonu viņš turpinās AHL koĶēniņš nosūtīts uz mandā Jūtikas Comets. Šovasar
parakstīja ar Canucks
Canucks fārmklubu Ķēniņs
viena gada vienvirziena līgumu
Latviešu hokejists Ronalds Ķē- par NHL minimālo sezonas algu
niņš nosūtīts uz Nacionālās ho- 575 000 dolaru (512 819 eiro).
keja līgas (NHL) kluba Vanku- Iepriekšējā sezonā latvietis debi-

tēja pasaules spēcīgākajā hokeja
līgā, kopumā Canucks rindās aizvadot 35 spēles, kuŗu laikā guva
piecus vārtus un veica deviņas
rezultātīvas piespēles, kā arī nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Aizvadīto sezonu Ķēniņš iesāka Comets rindās, 36
spēlēs gūstot piecus vārtus un
veicot septiņas rezultātīvas piespēles, kā arī izpelnoties pozitīvu
lietderības koeficientu +6. Ceļgala savainojuma dēļ Ķēniņš
sezonas beigās nevarēja šai vienībai palīdzēt Kaldera kausa
izcīņā, kā arī nepievienojās Latvijas izlasei pasaules meistarsacīkstēs. 2013. gadā Ķēniņš ar
Canucks bija noslēdzis divu gadu
divvirziena līgumu, taču pirmo
no šīm sezonā turpināja aizvadīt
Šveices klubā Cīrihes ZS.

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
Noskrien
246 kilometrus
Latvijas ultramaratonists Laimonis Skadiņš 26.septembrī otro
reizi Grieķijas pilsētā Spartā sasniedza vēsturiskā 246 kilometru
garā skrējiena Spartathlon finišu.
Šogad Atēnu Akropolē skrējienu
uzsāka 377 ultramaratonistu un
viņu vidū bija arī divi Latvijas
pārstāvji – Laimonis Skadiņš un
pērnā gada pārsteigums, 10. vietas
ieguvējs – Valdis Ņilovs. Viņam
šogad karstā trase nebija veiksmīga un nācās izstāties pēc 140
noskrietiem kilometriem.

Olimpiskā diena
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) organizētā “Olimpiskā
diena 2015” šogad notika 348
norises vietās visā Latvijā un
kopā pulcēja jaunu dalībnieku rekordu. “Olimpiskās dienas 2015”
rīta vingrojumā piedalījās jau
vairāk nekā 100 000 dalībnieku.

Uzkāpšanai
Everestā – 20 gadu

Laura Ikauniece-Admidiņa
Olimpiskās dienas priekšgalā
// FOTO: Olimpiade.lv
Šogad “Olimpiskās dienas 2015”
devīze Latvijā bija “Nebrīnies. Piedalies!” un tā tika veltīta Olimpiskā sporta veida – basketbola
populārizēšanai.

Riteņbraukšana
Laimonis Skadiņš no Babītes
novada Spilves 246 km distanci
veica 32 stundās 7 minūtēs un 5
sekundēs, finišā uzrāpjoties karaļa Leonīda statujā un mājot
ar sarkanbaltsarkano karogu
Latvijas ultramaratonista Laimoņa Skadiņa lielākais sasniegums ir finiša sasniegšana divus
gadu pēc kārtas. To spējis arī jelgavnieks Anatolijs Zibikovs 1995.
un 1996.gadā.
***
Japānā risinājās 172 km kalnu
skriešanas sacensības apkārt Fudzi vulkānam. Uzvarēja lietuviešu
skrējējs Ģedimins Grīnjus, distanci veicot 20 stundās 40 minūtēs un 30 sekundēs. Latvijas pārstāvim Mārtiņam Zvīdriņam
šis bija otrais mēģinājums – kontrollaika 46 stundās pieveikt visu
nelīdzeno distanci apkārt slavenajam kalnam.

48,602 sekundēs, savu tuvāko sekotāju īru Teriju Makinu apsteidzot par vairāk nekā pusotru sekundi. Šajās meistarsacīkstēs piedalījās arī Andis Lejiņš, kurš
50/54 gadus vecu sportistu konkurencē sprintā priekšsacīkstēs
sasniedza 15. rezultātu, apsteidzot trīs konkurentus.
Ainārs Ķiksis 1990. gadā kļuva
par pasaules junioru čempionu
sprintā, bet pēc tam pasaules
meistarsacīkstēs pieaugušajiem
tika pie trim medaļām. Ķiksis
piedalījies trijās olimpiskajās
spēlēs, trīs reizes iekļūstot labāko
desmitniekā.

Latvijas titulētais treka riteņbraucējs Ainārs Ķiksis Lielbritanijas pilsētas Mančesteras trekā
izcīnīja zelta medaļu pasaules
meistarsacīkstēs senioriem (meistariem) 750 m individuālajā braucienā M40 – 44 grupā. Valmierietis vēl startēs arī sprintā, kur
viņam pieder pasaules meistaru
absolūtais rekords.

Šogad aprit 20 gadu kopš divi latvieši – Teodors Ķirsis un Imants
Zauls – iekaŗoja Everestu. Viņi
bija pirmie latvieši, kuŗiem tas
izdevās. 1995. gada 14. maijā viņi
pasaules augstākajā virsotnē pacēla Latvijas karogu. Teodoram
Ķirsim par pēdējo kāpienu kļuva
Kuka kalns Jaunzēlandē 2003. gadā, tāpēc portāls pieci.lv par veikumu uz sarunu aicināja Imantu
Zaulu, kuŗam tagad ir 73 gadi.
„Pasaules augstākā virsotne
Everests ik gadu vilina tūkstošiem kalnos kāpēju. Taču ne kuŗš
katrs ir spējīgs pievarēt šo kalnu.
Tam ir vajadzīgs liels gribasspēks
un pieredze.
“Sagatavošanās, faktiski, mums
gāja 30 gadus. Visi PSRS kalni

mums bija jau izkāpti. Mēs jau
bijām ieguvuši Sniega leoparda
nosaukumu, kuŗu deva par piecām pievārētām 7000 m augstām
virsotnēm. Mēs ar kalniem draudzējāmies jau 25 gadus.” Taču par
lielo sagatavošanos Everesta pievarēšanai Zauls uzskata citu Himalaju astoņtūkstošnieku – Daulagiri. Tajā viņi uzkāpa jau 1993.
gadā. Pēc tā alpīnisti saprata, ka
ir laiks pievarēt arī Everestu.
1995. gadā Nepālā nedeva atļaujas kāpt, tāpēc alpīnisti Everestā
kāpa no Ķīnas puses. Tā kā naudas nebija daudz, varēja atļauties
tikai pašu nepieciešamāko. “Šoreiz mums izdevās mazliet skābekli dabūt un izdevās noīrēt
divus šerpus – mantu nesējus
kalnos). Beigās izrādījās, ka tie
šerpas arī tikai pirmo reizi bija
kalnos. Faktiski uz Everesta nekad nebija kāpuši,” stāstīja Zauls.
Ekspedīcijā piedalījās vairāki latvieši un amerikāņu kāpēju grupa.
Kaut kopā bija padsmit alpīnisti,
virstonē nonāca tikai divi latvieši
un viens amerikānis. Tuvu Everesta pievarēšanai bija vēl viens
latvietis Ilgvars Pauls, taču spēku
trūkums un veselības problēmas
to neļāva. Jo kalnā ir ne tikai
jāuzkāpj, bet arī jātiek lejā.
“Tā slodze uz leju ir vieglāka.
Bet tev jau vairs nav šo spēku un
ir skābekļa bads. Jo cilvēks jau
vairs nedomā, skābekļa badā smadzenes vairs nestrādā normāli.
Arī asinis vairs necirkulē, viss
salst – rokas, kājas,” stāsta alpīnists.

Tik lielā augstumā skābekļa ir
aptuveni piecas reizes mazāk nekā parasti. Turklāt ir ļoti auksti
un pūš vējš. “Šis aukstums ir
drausmīgs, šis vējš. Tie gradi jau
nav drausmīgi, šis vējš... Mums
te Latvijā raksta, ka 20 metri
sekundē. Kas ir 20? Tur ir 100
metri, 60, 80 metri sekundē. Tu
neko neredzi, tevi visu nes pa
gaisu. Pašu pūš nost.”
Tieši laika apstākļu un skābekļa
trūkuma dēļ kāpšana Everestā ir
ilga. Latviešiem toreiz vajadzēja
pusotru mēnesi. Everestā ir teju
neiespējami uzkāpt bez atpūtas,
turklāt jāpierod pie skābekļa trūkuma. Kad sāk justies normāli,
tad kāpj augstāk un pierod pie
apstākļiem tur. Un tā visu laiku.
Jāveido arī drošs ceļs un atsaites,
pie kā pieturēties. „Kad ar Teodoru Ķirsi sasniedzām virsotni,
laika apstākļi lutināja. Kad tu vari
vairāk nekā pusstundu nosēdēt
augstākajā virsotnē un priecāties
par visu apkārtni. Tu redzi visu,
bet lielākā daļa tur uzkāpj un
neredz neko. Jo tādus laika apstākļus noķert ir ļoti grūti un reti
tas gadās.”
Toreiz, pirms 20 gadiem, vēl
tikai sāka rīkot komerciālās ekspedīcijas uz Everestu, tāpēc pirms
latviešiem Everestā bija uzkāpuši
tikai ap 400 alpīnistu. Tagad ik
gadu tas vilina tūkstošiem kalnos
kāpēju, līdz virsotnei gan visi netiek.

Šachs
Uzņēmēja Pētera Šmidres vadībā Latvijā taps jauns, vērienīgs
šacha izglītības projekts – Šacha
Akadēmija. Šī iniciatīva jau guvusi Starptautiskās šaha federācijas (FIDE) atbalstu, un tuvākajā
laikā plānots veikt sagatavošanās
darbus, lai jaunā šacha attīstības
platforma jau nākamgad varētu
sākt darbību.

Motosports
Motokrosa sacensību sezonu
spoži aizvadījis Latvijas jaunais
talants Pauls Jonass. Pasaules
meistarsacīkšu pēdējā posmā ASV,
Glenheilenā, Jonass brauca lieAinārs Ķiksis
Grupas foto dalībnieki no kreisās: Reinholds Patšiders (ASV gru- liski un kopvērtējumā MX2 klasē
Pasaules junioru čempions un pas vadītājs), Ilgvars Pauls, Papa Carlo/tētis Karlo, Ilmārs Bernāns, saņēma sudraba medaļu.
Sporta ziņas sakopojis
arī Eiropas pieaugušo čempions Jānis Busenbergs, Teodors Ķirsis, Imants Zauls, Ilvars Gradovskis,
P. KARLSONS
Ķiksis savu braucienu veica Vilnis Bušs // FOTO: Ilvars Gradovskis

