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Rīgas Brāļu kapi

ALAs pārstāvji diskutē par savas organizācijas 
un Laika nākotni.

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Īstens latvietis Amerikā ir
ALAs biedrs un abonē Laiku!

22. oktobrī Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Razāns vēstniecības 
Mākslas galerijā atklāja latviešu 
mākslinieces Edītes Gornovas-
Rasmusenas izstādi „Četras sezo-
nas“, kas veltīta četriem gadalai-
kiem – pavasarim, vasarai, rude-
nim un ziemai.

„Gleznas ir sarunas
ar sevi...”

Šī bezgalības reālitāte, tapšanas un 
iznīcināšanas process, kas Bal  ti-
jas ziemeļrietumu zemē – Latvijā – 
izpaužas gadalaikos,” saka E. Gor-
nova-Rasmusena par sajūtām iz -
stādes radīšanas procesā un ie -
dvesmu darbam. Tāpat māksliniece 
atzīst: „Izstādē gleznas ir saruna 

No labās: Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, māksliniece 
Edīte Gornova-Rasmusena, vēstnieka kundze Gunta Razāne
// FFOTO: Latvijas Vēstniecība ASV

Atklājot izstādi, vēstnieks at  zī-
mēja, ka “šī izstāde ir mākslā 
pausts stāsts par Latviju, tās brī -
nišķīgo dabu un cilvēka nebei-
dzamajiem centieniem rast ko 
jaunu un pārsteidzošu, ko tik lie-
 liski simbolizē dabas gadalaiku 
maiņa.” “Bezgalības sajūtas tiek 
ie  dzīvinātas, kas rodas chrono-
loģiskā laika plūdumā, dabai mai -
noties, atmodinot mūsu roman-
tisko jūtīgumu, kas visspilgtāk 
izpaužas mūsu tautasdziesmās. 

ar sevi. Izjūtas – gaidas, satrau-
kums, skumjas un atkal tikšanās 
prieks ar atnākušo gadalaiku.” 
Izstādi veido divpadsmit mākslas 
darbi, kas katrs veltīts kādam 
gada mēnesim. E. Gornova-Ras-
musena dzimusi 1951. gadā un 
kopš 1978. gada piedalās dažādās 
izstādēs Rīgā, Latvijā, Baltijas 
valstīs, Rietumeiropas valstīs, Ja -
pānā un Krievijā. Apmeklētājiem 
izstāde būs atvērta no 23. oktobŗa 
līdz 28. novembrim.

28. oktobrī, atceroties simtgadi, 
kopš Brāļu kapos guldīti pirmie 
Pirmajā pasaules kaŗā kritušie 
latviešu strēlnieki, notika šim 
notikumam veltīta svinīga cere-
monija. 

Ceremoniju atklāja Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis. Uz  ru-
nu teica Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece. Svinīgajā ceremonijā pie-
  dalījās bijušie Valsts prezidenti, 
tradicionālo reliģisko konfesiju 
augstākie vadītāji, Nacionālie Bru -
ņotie spēki, valsts un pašvaldību 
institūciju pārstāvji. Ceremonijā 
piedalījās Valsts akadēmiskais ko -
ris Latvija un aktieris Juris Kal-
niņš. 28. oktobŗa vakarā Sv. Pē  teŗa 
baznīcā notika koncerts. Pieda-

Aprit 100 gadu, kopš Brāļu kapos guldīti 
pirmie latviešu strēlnieki

Voldemāra Timmas jaunākais 
brālis pēc sava brāļa un vēl divu 
strēlnieku  guldīšanas Rīgas Brāļu 
kapos un, neuzklausot tēva pro-
testus, iestājās latviešu strēlniekos, 
kuŗiem savas zemes mīlestība un 
atriebības jūtas bija daudz spēcī-
gākas par pašsaglabāšanās instin-
ktu. Tā liecina vēstures avoti RBK 
fonda valdes locekļa pulkveža 
Jāņa Hartmaņa sacerējumos.

1923. – 1936. g. memoriālā vieta, 
atbilstoši tēlnieka Kārļa Zāles ie -
cerei, izveidota par aina  visku, ar -
chitektonisku un tēlniecības an -
sambli. Ansambļa architektoni-
skos darbus vadīja profesors aka-
dēmiķis P. Feders. Brāļu kapu 
ansambļa iekārtošanā piedalījās 
arī architekts A. Birzenieks, tēl-
nieki M. Šmalcs, N. Maulics, P. 
Banders u.c. Brāļu kapu memo-

riālais ansamblis iesvētīts Lāč-
plēša dienā – 1936. gada 11. no -
vembrī.

RBKLVMF fonda prezidents 
ģenerālis Juris Vectirāns saka: 
“Brāļu kapi ir visnozīmīgākais 
Latvijas memoriāls, kas izveidots, 
godinot par valsts brīvību un ne -
atkarību kritušo kaŗavīru pie  mi ņu. 
Kapos guldīti aptuveni 2000 va -
roņu, to skaitā aptuveni 200 nezi-
nāmo. Brāļu kapu ansamblī har-
moniski savienota architektūra, 
tēlniecība un ainava. Tas ir pir-
mais šāda veida ansamblis Eiro-
pā. Rīgas Brāļu kapi ir mūsu latvju 
tautas vienotības, kopīga spēka, 
centienu, cerību un pārliecības 
simbols.”

2015.  gada 28. oktobrī  Rīgas 
Brāļu kapos notika Pirmā pa  sau-
les kaŗā Ziemassvētku kauju laikā 

kritušā latviešu strēlnieku pulka 
jefreitora Andreja Kurpnieka pār-
bedīšana. Apmēram pirms gada 
netālu no Latvijas Kaŗa mūzeja 
filiāles “Ziemassvētku kauju mū -
zejs Mangaļi, Jelgavas novada Val-
 gundes pagastā bija atrastas Pir mā 
pasaules kaŗa Ziemassvētku kauju 
laikā kritušā kaŗavīra mirstīgās 
atliekas, kas pēc klātesošā apbal-
vojuma – Krievijas imperijas Sv. 
Juŗa krusta 4. šķiras numura – 
tika identificēts kā 3. Kurzemes 
latviešu strēlnieku pulka jefrei-
tors Andrejs Kurpnieks. Izman-
tojot Latvijas un Krievijas archī-
vos esošo informāciju, tika no -
skaidrots, ka Kurpnieks dzimis 
1890. gada 9. oktobrī Krievijas im -
perijas Kurzemes guberņas Gro-
biņas apriņķa Vērgales pagastā, 
pabeidzis pagasta skolu un pirms 
Pirmā pasaules kaŗa dzīvojis Lie-
 pājā, kur strādājis par ratnieku. 
1915. gadā Kurpnieks iestājās Krie-
 vijas Imperijas armijā kā brīv prā-
tīgais, dienēja latviešu militārā 
transporta vienībā, bet 1916. gadā, 
pēc personīgā lūguma, bija pār-
celts uz latviešu strēlnieku batal-
joniem. Dienēja trešajā Kurzemes 
latviešu strēlnieku bataljonā (vēlāk 
pulkā) kājnieku izlūku nodaļā. 
Par kaujām Nāves salā (1916. ga  da 
aprīlī) Kurpnieks apbalvots ar 
Svētā Krusta ceturto šķiru – kau jas 
naktī izlūkošanas laikā bijis ie -
vainots ar lodi kaklā, pēc pār-
siešanas turpināja novērot pre-
tinieku. Piešķirta jefreitora die -
nesta pakāpe.

lījās Rīgas Techniskās universi-
tātes vīru koris Gaudeamus, Pre-
zidentu Konventa vīru koris (di  ri-
 ģents Ivars Cinkuss); Laura Grec ka 
(mecosoprāns), Kalvis Kalniņš 
(baritons), Jānis Pelše (ērģeles), 
Vera Gribača-Valtere, Arnis Paurs. 
Programmā J. Norvilis, Ē. Ešen-
valds, L. Garūta, I. Ramiņš.

1915. gada 28. oktobrī Brāļu ka -
pos guldīti trīs pirmie kritušie 
latviešu strēlnieki – Jēkabs Vol-
demārs Timma, Andrejs Stūris 
un Jānis Gavens. Viņi bija 18-19 
gadus veci jaunieši, kuŗi atdeva 
savu dzīvību par Latviju kaujā 
pret vāciešiem Tīreļpurvā. “La  bāk 
es mirstu kā cīnītājs, nevis kā ne -
varīgs bēguļotājs,” tā teica Jēkaba 
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 
www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

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

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

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

JAUNA TŪRE!
Braucam uz Portugāli nākamgad

no 3. aprīļa līdz 13. aprīlim.

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2015. gada krāsainajā Valsts svētku numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 9. novembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Jauka tikšanās Rīgas baltajā namā 
Kā jau Laiks vēstīja, 8. ok -

tobrī Latvijas Nacionālajā ope-
rā Andrejs Jansons diriģēja B. 
Skultes operas „Vilkaču man-
tiniece” izrādi. Publikā bija 
daudz tā saucamo trimdas 
tautiešu, kas tolaik bija Rīgā. 
Uz izrādi bija ieradušies arī 
Laika redakcijas darbinieki, 
kuŗiem bija interesanti tikties 
ar saviem lasītājiem. 

Attēlā: grupa „kaliforniešu” 
operas starpbrīdī. Priekšā – 
Sandra Millere, viņai blakus 
dzīvesbiedrs Kārlis Millers un 
Silvija Kurmiņa, kuŗa ir īstena 
rīdziniece un cītīga Laika la -
sītāja jau septiņus gadus, aiz 
Sandras – Daira un Juris Cilņi, 
viņi tagad dzīvo Sietlā, bet 
savulaik bija aktīvi Dien vid-
kalifornijas latviešu sabied-
riskajā dzīvē. Labajā pusē – 
Edvīns Rūsis, viņam blakus 
Kārļa meita Anita ar vīru 
Mārci Jansonu, maestro An  -
dreja Jansona dēlu, un meitu 
Selgu.

LŪGUMS
Bukskauntijas latviešu 

baptistu draudzes vārdā 
vēršos pie visiem latvie-
šiem ar īpašu lūgumu. Jau 
vairākus gadus pēc kārtas 
mūsu baznīcā notiek vie-
tējās amerikāņu sa  bied-
rības Ziemsvētku tirdziņš 
(Kringle Shoppe), ko ap -
meklē latvieši un nelat-
vieši no visas Amerikas.  
Katru gadu mūsu drau  dze 
piedalās šajā tirdziņā – 
pārdodam dažādus lat-
viešu produktus (skābē tus 
kāpostus, speķa pīrā gus 
utml.), bet galveno kārt 
dzintara rotaslietas.  Visi 
ienākumi tiek ziedoti 
kādai labdarības organi-
zācijai Latvijā.  

Tā kā visas mūsu dzin-
tara rotaslietas ir izpirk tas 
un vietējo rotaslietu 
ziedotāju krājumi izsmel-
ti, lūdzam ziedot dzintara 
rotaslietas šim vērtīgajam 
projektam un mērķim. 
Ziedojumus lūdzam sūtīt: 
Silvijai Augstrozei

1009 W. Sawmill
Rd. Quaker town,
PA 18951.
e-pasts: silvijaa@aol.com
tālr.: 215-536-2566
Kringle Shoppe
informācija:
www.haycockhistorical-

society.org/Kringle/krin-
gle.htm
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Koncertēs Zane Pērkone un Laima Jansone 

Dārziņas un Zilberta koncerta 
impresijas Mineapolē

(turpināts 4. lpp.)

PĒTERIS KALVE. Upe, 1910. g.

LAIKA Mākslas kalendārs 2016
"No Klinklāva galerijas dārgumu pūra"

ceļā pie jums!

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

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

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

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

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

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

piesūtīt bez maksas.
Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.

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

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

Šī gada novembrī būs divu 
solistu turneja ar mudi “Kurp 
latviešu tautasdziesma? Ar Lai -
mu un Zani – pasaulē!”. 

Laima Jansone atplaukusi 
Latvijā kā koklēšanas virtuoze. 
Viņas veiklība, darbojoties ar 
mūsu senā instrumenta stīgām, 
izmantojot ritmiskiem efektiem 
arī tā korpusa rezonansi, tiek 
apbrīnota gan mūsu kaimiņ-
valstīs, gan arī citviet Eiropā. 
Viņa spēlē arī savas kompozi-
cijas. Turneja būs Laimas pir-
mais Ziemeļamerikas apmek-
lējums.

Mecosoprāns Zane Pērkone 
ir izcila vokāliste. Viņa ir pie-
dzīvojusi latviešu koŗu tradici-
jas, piedaloties savā laikā korī 
“Kamēr”, kuŗš ir viens no la -
bākajiem koŗiem pasaulē. Viņa 
ir bijusi soliste Latviešu Dziesmu 
un Deju svētkos un kā me  co-
soprāns dziedājusi Nacionālās 
operas korī. 

Ar Zani Pērkoni Laima 
Jansone uzsāka sadarbību jau 
etnomūzikas studiju gados 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadē-
mijā 2011. gadā. Kopā viņas ir 
uzstājušās festivālā „Baltica”, 
Latvijas mākslas mūzejā un 
Laimas albuma “Silver” atklā-
šanā. Viņas abas ir studējušas 
etnomuzikoloģiju Sibēliusa 
akadēmijā Helsinkos. 

Abas jaunās sievietes inte re-
sējas par dažādas izpausmes cit-
tautu folkmūziku, tostarp arī 
džezu. Viņas piedāvā program-
mu, kas sastāv no latviešu 
publikā iecienītajām tra dicio-
nālajām tautasdziesmām, kā arī 
mazu ekskursiju retāk dzirdē-
tās mūzikālās skaņās. Tieši šis ir 
iemesls, kādēļ šo divu brašo 
meiču koncertturneja Ziemeļ-
amerikā ir latviešu sabiedrības 
apmeklēšanas cienīga.

Koncertu
mērķis 

Amerikā jāpastāv atvērtam 
un informētam tautas atzaram, 
kas nebīstas svešu ietekmju, jo 
esam droši par mūsu mūzikas 
saknēm. Laimas un Zanes kon-
certi raisīs gan pašu saimes, gan 
plašākas publikas interesi. Kā 
Laima to izsaka kādā Latvijas 
TV intervijā: “Nacionālā iden-
titāte ļoti palīdz man nepa-
zust...”, un diktore piebilst: 
“Laima kokli ir izcēlusi saulītē, 
parādot, ka šis instruments var 
būt ļoti mūsdienīgs un mo -
derns. Jaunā mūziķe ar kokli 
savelk kopā mūsu pagātni un 
nākotni...” Neļausim šādām 
apdāvinātām meitenēm iet savu 
ceļu bez mums!

27. septembŗa pēcpusdienā 
Mineapoles-St. Paulas evaņ ģē-
liski luteriskās latviešu drau dzes 
baznīcā Minesotas latviešu kon-
certapvienības šīs sezonas pir-
majā koncertā, ko tā rīkoja ar 
kultūras biedrības TILTS, Lat-
vijas kultūras ministrijas, PBLA 
un ALA atbalstu, klausī jā mies 
altisti Andru Dārziņu un pia-
nistu Venti Zilbertu. Ja Zil berts 
Mineapolē ir jau zināms viesis, 
Dārziņu dzirdējām te pirmo 
reizi.

BENJAMIŅŠ AĻĻE

viņu mākslā. Skaidrs, ka Dār-
ziņa un Zilberts šo izaicinājumu 
pārvarēja bez grūtībām.

Koncertu ievadīja Emīla Dār-
ziņa Melancholiskais valsis An -
dras Dārziņas pārlikumā altam. 
Likās, ka šis labi pazīstamais 
skaņdarbs publikai patīkami 
iesildīja sirdis. Lai gan varētu 
uzskatīt šo skaņdarbu par tech-
niski samērā vienkāršu, māk-
slinieku finesēm bagātais izpil-
dījums parādīja, kāds skaistums 
var būt vienkāršībā – uzreiz no -

altam. Ievadam Dārziņa to ap -
rakstīja kā “krāšņi svaigu, īsu 
sonatīni.” Trīs īsās daļās – alle-
gro vivo, lento espressivo, vivace 
– šī sonatīne radīja patīkamas 
noskaņu  maiņas, tā ka patiesi 
gribētos teikt, ka tā bija “krāšņi 
svaiga.”

Sonatīnei sekoja Daces Ape-
rānes „Burvības” pirmatska ņo-
jums ASV. Darbs komponēts 
kā obligātais alta skaņdarbs 
jauniešu mūzikas konkursam, 
un tādēļ tas satur noteiktas 
pedagoģiskas un mūzikālas vēr-
tības, piemēram, dažādus sa -
mērā neparastus paņēmienus 
abiem instrumentu spēlētā jiem. 
Kompozicija pilna ar ritmisko 
metru maiņām un visādām 
burvestībām un trikiem, kas 
abiem mūziķiem jāizpilda. 
Klau soties šī darba atskaņoju-
mu, kļuva īpaši skaidrs, ka 
Dārziņai un Zilbertam kā izci-
liem kamermūziķiem izdodas 
lieliska saspēle, viņi ik brīdi 
ieklausās viens otrā. 

Koncerts turpinājās ar Pēteŗa 
Vaska „Mazo vasaras mūziku” 
Andras Dārziņas alta pārlikumā, 
kas arī bija pirmatskaņojums 
ASV. Sastādīts sešās īsās daļās, 
šis skaņdarbs mūzikāli atveido 
dažādas vasaras ainavas/no -
skaņas, ietilpinot gan latviešu 
tautas, gan putnu dziesmas un 
radot gan melancholisku, gan 
jautru noskaņojumu.

Tad – „Ēnu dejas”, ko kom-
ponējis Pēteris Plakidis. Šai ska-
darbā varējām izbaudīt kā kom-
ponista, tā mūziķu humora iz -
jūtu, īpaši brīžos, kur likās, ka 
Dārziņa un Zilberts cīnījās, 
katrs cenzdamies “pareizāk” iz -
pildīt šo skaņdarbu. Pilns citā-
tiem no citu komponistu – 
ieskaitot Čaikovski, Chačatu-
rianu un Štrausu –mūzikas, šis 
skaņdarbs jautrā veidā nobeidza 
pirmo koncerta daļu.

Abi mākslinieki kopā ieska-
ņojuši 2013. gadā izdoto “Lat-
vian Impressions II” albumu, un 
tā arī nosaukuši sava 27. sep-
tembŗa koncerta pirmo daļu – 
“Latvijas impresijas”, otro no -
dēvējot “Eiropas impresijas.”

Varētu teikt, ka dzīvē “impre-
sijas” ir ļoti svarīgas, īpaši pir-
mais iespaids, ko radām, ienākot 
kādā sabiedrībā. Mākslinie kiem 
tas ir sevišķs izaicinājums, jo ir 
tik vēlami, lai šis pirmais ie -
spaids iesaistītu publiku dziļāk 

vērtējām Dārziņas skaisto, piln-
skanīgo toni gan augstākos, gan 
zemākos reģistros.

Tam sekoja Jāzepa Mediņa 
Balāde Bernharda Tiltiņa pārli-
kumā altam. Šī skaņdarba ga -
ŗās, plūstošās frazes un melodi-
jas zemajos reģistros Dārziņas 
izpildījumā lika domāt, vai tik 
tas jau oriģinālā nebija domāts 
altam. Klausītāji sveica mūziķus 
ar ilgiem aplausiem.

Nākamais darbs – Helmera 
Pavasara paša pārliktā Sonatīne 

Laima Jansone

Koncertā // FOTO: Valdis Miķelsons
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RUDENS IMPRESIJAS

Atšķirībā no pirmās, kas 
galvenokārt sastāvēja no pārli-
kumiem alta vijolei, otrā kon-
certa pusē dzirdējām darbus, 
kas komponēti tieši altam. 
Rebekas Klarkas „Morfejs”, no -
saukts grieķu mitoloģijas sapņu 
dieva vārdā, deva iespēju ie -
klausīties abu mūziķu spējās 
mūzikāli spēlēt klusināti. Ir 
daudz mūziķu, kas var brīniš-
ķīgi spēlēt skaļi, bet tikai vis-
izcilākie var izsmalcināti spēlēt 
visklusākos brīžos. Šajā skaņ-
darbā bija vairāki šādi skaisti 
momenti, bet visievērojamākie 
bija tie, kad Dārziņas alta melo-
dija brīnišķīgi izauga no gan-
drīz pilnīga klusuma, un pašās 
beigās, kad abi mūziķi tieši kopā 

nobeidza, lai gan beigas bija tik 
klusas, ka likās, ka toņi gandrīz 
izgaro gaisā.

Sekoja Roberta Šūmaņa „Pa -
saku ainas” (Märchenbilder). 
Lai gan šis skaņdarbs noteikti 
pārbauda arī alta virtuozitāti, 
šeit ir varbūt vislabākā klavie -
ŗu mūzika visā koncertu pro-
grammā, kas ir saprotami, ņe -
mot vērā Šūmaņa kompo nē-
šanas vēsturi. Kopīgi veicot lie-
lisku izpildījumu, abi mūsu 
viesmākslinieki atkal par jaunu 
apliecināja savas izcilās ka  mer-
mūziķu spējas.

Koncerts noslēdzās ar Džor-
džes Enesku „Koncertskaņ-
darbu”, kur varēja saklausīt at -
skaņas no Enesku dzīves Parīzē. 
Dažbrīd gandrīz izklausījās, ka 

tā rakstīta K. Debisī gaumē. 
Kompozija izskanēja lieliski, 

tās bija varenas koncerta beigas. 
Bet publika ar sajūsmu piepra-
sīja vēl vairākus skaņdarbus 
pēc koncerta beigām, ieskaitot 
R. Kalsona latviešu tautasdzies-
mas apdari trompetei, ko Dār-
ziņa bija pārlikusi altam. Kā 
Zilberts vēlāk teica: “Bija dikti 
labas klavieres, dikti laba pub-
lika, dikti laba zāle.” Nu, tad 
kāpēc neuzspēlēt vēl kādus 
skaņdarbus?

Abi izcilie mūziķi jau daudz 
sasnieguši savā karjerā, bija 
brīnišķīgi piedzīvot viņu mūzi-
cēšanu pie mums, Mineapolē. 
Noteikti sekosim viņu tālākām 
gaitām, lai vērotu viņu aug-
šupceļu mūzikas pasaulē.

Dārziņas un Zilberta koncerta 
impresijas MineapolēBENJAMIŅŠ AĻĻE

Šoruden 3. novembrī kom-
ponistam Emīlam Dārziņam ir 
140 gadu atcere. Kaut arī Raini 
un Aspaziju šogad esam su  mi-
nājuši bagātīgi, pievērsīsim uz -
manību komponista estētiskajai 
pasaulei, jo daudziem nemaz nav 
zināms Emīla Dārziņa rakstnie-
ka un kritiķa talants, spēja domu 
ietērpt vārdos, kas atklāj dziļo 
izpratni par mākslas un māk-
slinieka sūtību:

“Diletanti arvien domā, ka 
mākslinieks ir kāds automāts, 
kam vajag tikai pakustināt roku, 
lai no piedurknes izbirdinātu 
pērles. Viņi aizmirst, ka katrs 
mākslinieka darbs ir viņa dvē-
seles kustību auglis, ka ar katru 
jaunu darbu viņš dod, tā sakot, 
gabalu no savas miesas un 
asinīm, ka katrs jauns darbs ir 
zelta grauds, kas tikai pēc ilgas 
tīrīšanas un šķīstīšanas ir varējis 
nonākt dienas gaismā...” 

Komponists un viņa skaņu pa -
saule ir kā zvaigzne. Ieklau sīšanās 
tajā – dvēseles svētki. Ikviena 

Emīla Dārziņa radīta tema, 
melodija ir īpaša, tā ir uzrakstīta 
pārlaicīgā tonālitātē. Prieks par 
kultūras pasaules atbalsīm jubile-
jas sakarā – 6. ok  tobrī Latvijas 
banka laida klajā 5 eiro kollekci-
jas sudraba mo  nētu. Monētas 
aversā redzama spoži uzmir dzē-
jusi krītoša zvaigzne, gar monētas 
malu augšpusē lokveidā izkār-
totas varavīksni simbolizējošas 
septiņas joslas. Savukārt reversā 
izvietots uz  raksts Valse Mélanc o-
lique. Sa  ska ņā ar monētas māk-
slinieka Il  māra Blumberga ieceri, 
krītošā zvaigzne attēlo Emīla 
Dārziņa pāragro un traģisko aiz-
 iešanu no dzīves, bet varavīksnes 
septiņi loki raisa sarunu ar Dievu 
caur mūziku. 

Latvijas Universitātes aulā 3. no -
vembrī, Emīla Dārziņa 140 gadu 
dzimšanas dienā, notiks koŗa 
„Lat vija” un diriģenta Māŗa Sir -
mā koncerts, kuŗā skanēs kom-
ponista restaurētā skaņu raksta 
interpretācija. Visu koŗa dziesmu 
ieskaņojums albumā ir koŗa 

„Latvija” dāvana Dārziņa cienī-
tājiem. Komponists dzīves laikā 
sarakstījis 17 dziesmas korim, 
bet līdz šim tās izdotas izkaisīti, 
taču jaunajā albumā „Emīls Dār-
 ziņš” pirmoreiz tās sakopotas 
vienuviet. Starp tām jāmin Raiņa 
„Lauztās priedes”, Aspazijas 
„Mē    ness starus stīgo”, Kārļa 
Skalbes „Mūžam zili” un dzies-
mas ar citu autoru dzeju. Tie ir 
dārgumi, bez kuŗiem nav ie  do-
mājami Vispārējie latviešu Dzies-
mu un Deju svētki.

Šovasar, viesojoties Jaunpie-
balgā un apmeklējot grezni at -
jaunoto baznīcu kopā ar dēla 
draugu, bostonieti un arī smilte-
nieku Aleksi Kenny, uzkāpām 
balkonā, un jauneklis pieskārās 
ērģeļu taustiņiem. Tai brīdī seš-
padsmit  gadus vecais jauneklis 
uz mirkli man šķita kā pats Emīls 
Dārziņš, jaunībā vingrinoties 
ērģeļspēlē Jaunpiebalgas baznīcā, 
kur viņš tika arī iesvētīts. 

Rudens ir melancholija, ne -
noliedzami tā ir poēzijas un 

nostalģijas pasaule, kad krītošās 
lapas rezonē ar aizejošo dabā.

Šodien Guilfordas bibliotēkā 
dze  jas izdevumu plauktā uz  mek-
lēju Josifa Brodska dzejas kopo-
tus rakstus (angļu valodā), un pie 
pirmā pāršķirstīšanas gājuma at -
radās dzejoļi, kas mo  mentā uzru-
nāja mani. Emi grants Ņujorkā, ar 
dvēseli, kas vibrē pasaules pulsā 
– tā skan Brodska dzeja angliski. 

Rīgas izrādi „Brodskis/Bariš-
ņikovs” gan ceru noskatīties... 
kādreiz, bet dzeju lasīt var vien-
mēr. Ak, jā... un vēl būtu jāpie-
zvana uz Ņujorku Lailai Robins 
– izcilākajai latviešu izcelsmes 
aktrisei, kas mirdz Brodveja 
teātŗa zvaigznājā. Reiz, tiekoties 
ar viņu sarunā, nācās uzklausīt 
interesantu stāstu, kā viņa kopā 
ar Michailu Barišņikovu filmē-
jusies seriāla „Sekss un lielpil-
sēta” epizodē, un abi komunicē-
juši latviski, tas filmas grupai 
bijis mēms pārsteigums. Gribas 
ar Lailu padalīties ar ziņu par šī 
rudens Barišņikova radošajām 

aktīvitātēm Rīgā.
Un tad, malkojot zaļās tējas 

tasi, pieņemt rudeni un ierakstīt 
dvēseles dienasgrāmatā dažas 
tam veltītas rindas:

„Labdien, mans šīgada rudens, 
es Tevi pieņemu! Melancholiski... 
Iesakņoties rudenī ir ļauties lap-
kritim, ļauties īsākiem saules gais-
mas mirkļiem un ļauties jau ag -
rākai novakares gaismai – ko darīt? 
Aust sevī gaismu – no nekā būt 
īstenībā... no saules mirkļa redzēt 
gaismu, un būt gatavam gaismu 
dalīt, kad novembra kailsalā ne  būs 
nekā, tad tikai tuntulēties, uzvilkt 
cimdus, rīta stundā kasīt ar skrā-
pīti mašīnas aizsalušo logu, dzīvot 
uz priekšu, nepadoties salnai...

Gribas izteikties un sajust manu 
draugu plecu, rudens ir drosme... 
rudens ir laika atskaites monitors, 
rudens ir kā dakteris, kas parak-
sta vai neparaksta zāles, lai ne -
aizmigtu. Rudens ir lapkritis... un 
laika dakteris, tā  recepte – 
smaids.

Tava Dace

Kad 19. oktobrī Trīs Tenori ar 
pavadītāju ielidoja Floridā, viņi 
bija nosaluši, jo Ņujorkā jau 
pūta aukstie rudens vēji. Viņi 

Trīs Tenori Floridā
priecājās ka Floridas siltā saulī-
te viņus ātri vien sasildīja un 
iepriecināja. Koncerta dienā, 
20. oktobrī, bija sabraukuši tik 

daudzi viņu mūzikas cienītāji, 
ka Floridas latviešu biedrības 
parkošanas laukums bija pār-
pildīts. Visur jau latviešu sa -
biedrība sarūk, arī pie mums 
St. Pētersburgā. Viesi bija sa -
brau  kuši no visas Floridas, kā 
arī no citiem štatiem. Prieks, ka 
arī lietuvieši bija ieradušies 
kuplā skaitā. Mūsu Trīs Tenoru 
slava bija tālu aizskanējusi, zālē 
bija ap 100 klausītāju.

Vakara vadītāja Dace Hohlova 
neparedzētu iemeslu dēļ neva-
rēja ierasties, un Biedrības 
priekš nieka palīgs Juris Eper-
manis atklāja vakaru, sveicinot 
viesus abās valodās. Viņš mūs 
iepazīstināja ar māksliniekiem 
Miervaldi Jenču, Nauri Puntuli, 
Guntaru Ruņģi un Gintu Bēr-
ziņu. Kad šie četri brašie kungi 

uznāca uz skatuves, aplausus 
droši vien varēja dzirdēt pat uz 
ielas! Un kad viņi pa vienam 
stādījās priekšā, nodziedot katrs 

Trīs Tenori piepildīja izremontēto St. Pētersburgas Latviešu biedrības 
zāli // FOTO: Karmene Lūsis

Trīs Tenori sajūsmināja Floridas tautiešus // FOTO: Karmene Lūsis

pāris fražu, bija skaidrs, ka mik-
rofoni šoreiz nav  vajadzīgi.

Gints Bērziņš ar pirmiem kla-
vieŗu toņiem pierādīja savas 
izcilās pianista spējas. Grupas 
vadītājs Nauris Puntulis pietei-
ca vakara programmas kārtību, 
kas sastāvēja no trīs dažādiem 
sižetiem. Pirmā daļa bija Emī-
lam Dārziņam veltīta, viņa 140 
gadu atcerei. Otrā bija „Operetes 
karuselis“ ar sešām ārijām. Pēc 
īsa starpbrīža sekoja trešā daļa, 
kuŗa  bija veltīta spāņu mūzikai. 
Ar Ginta Bērziņa klavieŗu solo 
Libertango un trīs trubadūru 
palīdzību publika tika ievesta 
straujā spāņu taktī. Kad Guntars 
ar ģitaru un Nauris ar akor-
deonu pavadīja nākamās ārijas, 
programma iegāja citās sliedēs.

Nemēģināšu visas ārijas ap -
rakstīt, katram noteikti bija sa -
va vismīļākā. Varbūt tā bija 
E. Dārziņa “Aizver actiņas un 

smaidi“ vai F. Lechāra „Tev pie-
der mana sirds“, vai meksikāņu 
tautasdziesma La Cucaracha. 
Vienalga, vai tenori dziedāja 

solo vai visi trīs brīnišķīgā 
harmonijā, koncerts bija ļoti 
augstvērtīgs. Publika nebeidza 
aplaudēt un izlūdzās vēl trīs 
piedevas. Nauris Puntulis teica 
atvadu vārdus, sacīdams: „Mēs 
jau četras reizes esam bijuši 
Floridā un, ja mūs aicinās, 
brauksim arī vēl piekto reizi!“ 
Noteikti gaidīsim!

Šis vakars vēl nebija galā, kad 
mākslinieki piebiedrojās pub-
likai baudīt glāzi vīna un cepu-
mus, par ko bija gādājuši Ivars 
un Mārīte Rubīns. Mēs gribam 
sirsnīgi pateikties visiem, kas 
bija pielikuši savu roku, lai šis 
vakars labi izdotos. Nevaram 
visus šeit vārdā minēt, bet gri-
bam vispirms sirsnīgi pateikties 
Baumaņu un Norbergu ģime-
nēm par mākslinieku uzņem-
šanu un viesmīlību un sagādāt 
viņiem Floridā makšķerēšanas 
prieku. Un, protams, silto sauli!
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Baltiešu Vienotības diena un
pacilājošs koncerts

ĒRIKS NIEDRĪTIS

Trīs Latvijas tenori Miervaldis 
Jenčs, Lauris Puntulis un Guntars 
Runģis jau sešas reizes viesoju-
šies ASV. Ņujorkas draudzes 
Salas baznīcā viņi ir vienmēr 
mīļi gaidīti, jo viņi visi tiek 
uz skatīti par mūsējiem zēniem. 
Šogad viņiem līdzi ir pianists 
Gints Bērziņš. Turneja šoreiz 
sākās Klīvlandē un turpinājās ar 
trijiem koncertiem Ņujorkas ap -
kārtnē: pilsētas centrā Igauņu 
namā piektdienas vakarā 16. ok -
tobrī, Ņudžersijas Priedainē sest-
dienas pēcpusdienā 17. oktobrī 
un visu dienu Longailendā Salas 
baznīcā, sākot ar Dievkalpojuma 
kuplinājumu un beidzot ar fan-
tastisku koncertu pēcpusdienā 
18. oktobrī. Pēc dievkalpojuma 
visi devās uz sabiedrisko zāli, kur 
gaidīja Latvijas Nacionālās Ope-
ras ģildes klātie galdi. Publiku 
cienāja ar garšīgiem siltiem pī -
rāgiem, quiche, dažādiem gar-
diem sieriem un vīnu. LNOG 
priekšniece Aija Pelše apsveica 
klātesošos. Tad sekoja brīnišķīgs 
koncerts divās daļās.

 Pirmā daļa sākās ar Emīla 
Dārziņa darbiem, jo Latvijā šo -
gad svin Dārziņa 140 gadu jubi-
leju. Tad pirmā daļa turpinājās ar 
Operetes karuseli – skanēja visā 
pasaulē pazīstamas ārijas no ope-

Trīs Latvijas tenori
Ņujorkas draudzes Salas baznīcā

retēm. Pirmās daļas beigās teno-
rus nodziedāt divas dziesmas 
aicināja viņiem mīļā Laima 
Veide, vietējais Longailendas 
sop   rāns, pie kuŗas viņi bieži 
iepriekšējās turnejās bija apme-
tušies un jutušies laimīgi. Aplausu 
laikā Laimas divi 
mazie, smaidīgie 
mazdēliņi dvīņi 
Aleks un Maks 
lielā sajūsmā  pie-
skrēja ar marg rie-
tiņu ziediem ap -
sveikt savu vec -
mā   miņu publikai 
par prieku.

Starpbrīdī viesi 
tika aicināti pie 
NLOG bagāti 
klātā galda, kur 
netrūka šķiņķa, 
lašu, garneļu un 
citu gardumu. Pēc 
tam visi baudīja 
kūkas un kafiju.

Kad visi bija 
labi paēduši, pro-
gramma turpi nā-
jās – otrā daļa bija 
veltīta spāņu mū -
zikai. Tenori pub-
liku iepriecināja 
ar labi choreo gra-
fētiem soļiem, hu -

moristiskiem tēlojumiem un brī -
nišķīgām balsīm. Koncerts bei-
dzās ar lieliem aplausiem, pub-
likai kājās stāvot. Bija piedevas. 
Tenori pateicās LNOG priekš-
niecei Aijai Pelšei par lielo darbu, 
organizējot šo lielisko turneju, un  

Baltiešu tradicionālā vie  no-
tības diena Ņudžersijas latviešu 
kultūras centrā Priedainē sest-
dien, 17. oktobrī, šogad bija 
apvienota ar trīs Latvijas teno -
ru koncertu. Tā nu mūsu kai -
miņtautām bija izdevība no -
klausīties arī mūsu Trīs Tenoru 
izcilo priekšnesumu.

Baltiešu Vienotības dienas 
formālā daļa sākās ar triju val-
stu nacionālo karogu ienešanu 
Priedaines sarīkojumu zālē, 
kam sekoja ASV Valsts himnas 
nodziedāšana. Sapulcējušos ap 
50 igauņus, lietuviešus un lat-
viešus apsveica Ņudžersijas Lat-
viešu biedrības priekšsēdis Jānis 
Students. Jauko baltiešu vie  no-
tības tradiciju šajā ASV malā 
Baltijas tautu kopība turpina 
jau daudzus gadus. Kaut gan 
sanāksmē dominēja sirmas gal-
vas, draudzība un sabiedriskums 
pastāv. Mūsu trīs mazās tautas 
kopīgiem spēkiem var panākt 
daudz vairāk nekā katra atse-
višķi. Priedaines telpas saviem 
sarīkojumiem izmanto arī lietu-
vieši, bet igauņiem tuvējā Leik-
vudā ir pašiem savs nams.

Pēc J. Studenta apsveikuma 
runas pavērās skatuves priekš-
kars un skatītāju priekšā stāvē  ja 
lietuviešu bērnu mūzikālais 
ansamblis “Spinderlelis”. Vairāk 
nekā ducis lietuviešu bērn dārz-
nieku un pamatskolēnu Viole-
tas Kundrotinas vadībā un 

OJĀRS CELLE

klavieŗu pavadījumā ar dažne-
dažādu sitamo instrumentu 
pa līdzību mūzikai pieskaņoja 
dažādus ritmus. Rokās zibēja 
koka karotes, to klakšķināšana 
jaucās ar daudzu citu rīku ska-
ņām, izveicīgos ritmos pieska-
ņojoties klavieŗspēlei. Oriģi nā-
lais priekšnesums bija labi pa 
spēkam gan lielākajiem, gan pa -
šiem mazākajiem ritmiķiem un 
izraisīja sajūsmu un izbrīnu 
klausītājos. Bērni bija tērpušies 
lietuviešu tautastērpos.

Pirmais pie apsveicēju pults 
stājās Latvijas vēstnieks Apvie-
noto Nāciju Organizācijā (ANO) 
Jānis Mažeiks. Viņš vēl nesen 
Ņujorkā kārtoja Latvijas Valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
pirmo vizīti, kad Vējonis pie -
dalījās ANO 70. asamblejā. Vēst-
nieks Ņudžersijas Baltijas tautu 
pulciņam izteica savu prieku 
par kopības saglabāšanu un 
plašāk pieminēja triju valstu 
kopdarbības nepieciešamību, 
tām kopā strādājot. daudz vai -
rāk nekā trīskāršojot savu spēku 
un ietekmi pasaules forumos. 
Viņa teikto turpināja Lietuvas 
ģenerālkonsuls Ņujorkā Juliuss 
Prančevičus, norādot cik lielas 
un vēl neizmantotas iespējas 
Baltijas tautām ir saimnieciskajā 
pasaulē, kur arī nepieciešama ir 
lielāka visu triju valstu sadar-
bība kā Amerikas Savienoto 
Valstu tirgos, tā citur. Igauņu 

Leikvudas asociācijas priekš-
sēdis Ēriks Musts bija atsūtījis 
savus sveicienus rakstiski.

Programmas beigās bija ko  pī-
ga visu trīs Baltijas valstu himnu 
nodziedāšana. Sekoja Priedaines 
saimnieču sarūpētas uzkodas, 
pēc kuŗām sanākušie un vēl klāt-
pienākušie bija ga  tavi noklau sī-
ties latviešu Trīs Tenoru koncertu.

jau bija uzstājušies Klīvlandē un 
Ņujorkā, bet no Priedaines tā -
lāk devās uz Longailendu un 
Floridu. Priedainē viņi ir labi 
pazīstami, šī ir jau sestā trio 
turneja ASV.

Dziedoņi sniedza klausītāju 
saimei plašu un vispusīgu pro-
grammu. Iesākumā dzirdējām 
liriskās Emīla Dārziņa solo 

mas nagla” – spāniski paci lā-
jošais un emocionāli uzmun-
drinošais Amor hispano. Tajā 
Guntars Ruņģis pārliecināja, ka 
ir ne tikai labs tenors, bet 
meistarīgi prot izvilināt skaņas 
arī no elektriskās ģitaras. Spā-
nisko dziedāšanu būtu lieliski 
papildinājušas lielās sombrēro 
cepures, bet arī bez tām, ja 
dziedoņos klausoties pievēra 
acis, varēja teikt, ka dienvid-
nieciskos ritmus mūsu tenori 
veica kā īsti iedzimtie.

Visa atzinība pienākas arī pia-
nistam Gintam Bērziņam, kas 
pavadījuma emocionālā izpil-
dījumā neatpalika no saviem 
tenoriem. Mūzikālais trio savā 
ikdienas darbā Latvijas Na  cio-
nālās operas ansamblī papil-
di na operas izcilo dziedātāju 
kopumu, bet sava trio darbībā 
viņu vokālā meistarība un ska-
tuviskās manieres piemērotas 
ārzemju latviešu paaudžu 
gaumei. Dziedoņi klasisko ap -
vieno ar tautai tuvām un po -
pulārām skaņām, kas daudziem 
jau pensijā aizgājušajiem atsauc 
atmiņā senos jaunības laikus un 
dejošanu toreiz pie nuupat dzir-
dētajiem dienvidu grāvē jiem. 
Par pašu trio jāsaka: Lieliski! 
Brauciet atkal vēl un vēl mūs 
iepriecināt!

Kā latviešiem, tā kaimiņtautu 
viesiem šis bija lielisks mūzikāls 
baudījums.

Vienotības dienas runātāji. No kreisās: Pritt Parming, Rasa Miliūte, 
Juliuss Pranevičius, Jānis Mažeiks, Erik Must, Jānis Students

Šīgada ASV koncertturnejā 
mūsu trīs izcilie tenori Mier-
valdis Jenčs, Nauris Puntulis un 
Guntars Ruņģis ar savu pava-
dītāju, pianistu Gintu Bērziņu 

dziesmas, kuŗām sekoja operu 
ārijas un operešu popurijs, kas 
uzmundrināja publiku un iz -
raisīja skanīgus aplausus. Pēc 
īsa starpbrīža nāca “program-

No kreisās:  Gints Bērziņš, Laima Veide, Nauris Puntulis, Guntars 
Ruņģis un Miervaldis Jenčs

Soprāns Laime Veide ar mazdēliņiem

gaidīja pēdējais koncerts. Mūsu 
tenori iepriekšējo reizi Salas 
baznīcā uzstājās pirms sešiem 
gadiem. Cerams, ka šoreiz mums 
nebūs tik ilgi jāgaida,  lai atkal 
varētu viņus redzēt un dzirdēt uz 
mūsu skatuves.

pasniedza viņai sarkanu rožu pušķi.
Miervaldis, Nauris, Guntars 

un Gints pavadīja laiku zālē ar 
seniem Ņujorkas draugiem, tad 
devās apskatīt Manhatenu. Nā -
kamā rītā viņiem bija agrs lido-
jums uz saulaino Floridu, kur 
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M. PRĀVS un G. VILEMSONE

Milvoku Daugavas Vanagi svin svētkus

Sv. Pētersburgas Daugavas Vanagu
pirmā šāgada tikšanās

Daugavas Vanagu organizā-
cija tika dibināta pirms septiņ-
desmit gadiem 1945. gada 28. de -
cembrī Cēdelgēmas gūstekņu 
nometnē, Beļģijā. Ja kāds būtu 
prasījis pirmajam DV priekš-
niekam, pulkvedim Vilim Janu-
mam, vai viņš domā, ka Dau-
gavasVanagi vēl darbotos pēc 
septiņdesmit gadiem, ir iespē-
jams ka viņš būtu atbildējis 
negātīvi. Taču organizācija vēl 
pastāv vairākas paaudzes vēlāk, 
un darbs netuvojās beigām.

Sestdien, 2015. gada 17. ok -

tobrī, Milvoku latviešu sabied-
rība sanāca kopā Latviešu na -
mā, lai svinētu DV organizācijas 
nozīmīgo jubileju. Akts, kuŗu 
rīkoja Milvoku DV apvienība, 
sākās ar karoga ienešanu un 
svētbrīdi, kuŗu vadīja archibīs-
kape Lauma Zuševica. Pēc DV 
Milvoku apvienības priekšnieka 
Andŗa Kursieša ievada uzrunas, 
sarīkojuma apmeklētāji noska-
tījās ar lielu interesi Okupāci-
jas mūzeja ražoto dokumentālo 
filmu “Cēdelgēma” ar stāstiem 
un anekdotēm par to,  kāda bija 

Šā gada 10. oktobrī notika 
Floridas Sv. Pētersburgas Dau -
gavas Vanagu apvienības gads-
kārtējais pikniks, kuŗš rēgulāri 
notiek Kaŗa Veterānu memo-
riālā parkā zem ierastās ēnainās 

vasaras mēnešos piere dzē tajā. 
Atklājot sarīkojumu, apvienī-

bas priekšnieks, mācītājs Aivars 
Pelds sveica visus klātesošos, sku-
 mīgi pieminot, ka šis ir pirmais 
gads, kad mūsu vidū vairs nav sir-

leģionāru palīdzībai Latvijā. Šo -
vasar viņai pat radās iespēja 
piedalīties medikamentu izdalē 
leģionāriem. Katru trešdienu 
leģionāri ierodas Daugavas Va -
nagu ēkā Slokas ielā saņemt 

Gundegai Vilemsonei bija iz -
devība pavasarī kopā ar Dauga-
vas Vanadžu kori doties ekskur-
sijā, ko viņa nosauca par ļoti 
skanīgu ceļojumu. Daugavas Va -
nadžu koris ir viens no labākiem 

kur uz jaunās skatuves ezera 
krastā tika dziedātas dziesmas 
no Dziesmu svētku repertuāra, 
Zilais kalns, kuŗā bija jādzied 
rituālās saules dziesmas. 

Pēc oficiālās daļas, jautri ča  lo  jot, 

Svētbrīdi vadīja archibīskape Lauma Zuševica // FOTO: E. Kākulis
Ievadrunu un noslēguma vārdus teica Andris Kursietis // FOTO: E. Kākulis

Brīnišķīgi spēlēja Brusubārdas stīgu kvarteta jaunie mūziķi
// FOTO: E. Kākulis

nometne pirms septiņdesmit 
gadiem un kāda tā ir šodien. 
Sekoja Brusubārdas stīgu kvar-
teta koncerts, kur brīnišķīgi 
spēlēja Brusubārdas ģimenes 
locekļi Arianna (vijole), Da -
niella (vijole), Sonora (vijole un 
alts) un Viktors (čells). Pro-
grammas sastāvā bija Eine 
Kleine Nachtmusik (Wolfgang 
Amadeus Mozart) un Jāzepa 
Vītola Stīgu kvartets op. 27. Pie-
devās kvartets nospēlēja E. Dār-
ziņa Melancholisko valsi. Sarī-
kojuma apmeklētāji ar sajūsmu 
pateicās jaunajiem mūziķiem ar 
ilgiem aplausiem.

Savos noslēguma vārdos An -
dris Kursietis teica, ka DV 
biedri var būt lepni par visu, kas 
ir padarīts pēdejos septiņdes-
mit gados, un ka Daugavas 
Vanagi, bez šaubām, neizvai-
rīsies no saviem pienākumiem 
arī nākotnē. Kā ir rakstīts DV 
himnā, ir “…daudz ko vēl 
veikt”.

Vakars beidzās ar bagātīgi 
klātu azaida galdu, par kuŗu 
gādāja Milvoku Vanadzes, un 
saviesīgu vakaru.

Draudzīga tērzēšana draugu pulciņā // FOTO: Karmene LūseGundega Vilemsone stāsta par skanīgo ceļo-
jumu pa Vidzemi // FOTO: Karmene Lūse

Māra Prāvs dalās iespaidos par Latvijā 
piedzīvoto // FOTO: Karmene Lūse

nojumes. Šis palmu apjoztais 
parka stūrītis mūs šeit gaida jau 
29. reizi. Kalendārā ir gan rak-
stīts, ka rudens iesācies, bet te 
pie mums Floridā saulīte ne  mi-
tīgi silda gaisu un liels pulks 
tautiešu, pieskaitot vēl divus 
mājas sunīšus, ieradās ar prie-
cīgu prātu un groziņiem ko  pī-
gam azaidam. Ļaudis pulcējās, 
lai pēc ilgāka pārtraukuma at  kal 
redzētos un dalītos aizva dī tajos 

 snīgā, enerģiskā Richarda Roļļa 
un ilggadīgās Floridas apvienī-
bas priekšnieces Skaid rītes Prin ces. 
Visi klusi piedo māja pie aiz gā jē  -
jiem un klusībā viņiem pateicās 
par kopīgi pa  vadītajiem gadiem.

Turpinājumā Gundega Vilem-
sone un Māra Prāvs ar lielu aiz-
 rautību pastāstīja klātesošiem 
par viņu piedzīvoto aizvadītajā 
vasarā Latvijā. Tāpat kā pērn 
Māra Prāvs nogādāja atbalstu 

viņu iepriekš pasūtītos bezmak-
sas medikamentus. Dr. Vija Ti -
paine un Dr. Čakste Tipaine tos 
jau iepriekš rūpīgi salikušas pa -
pīra maisiņos un leģionāriem 
tikai atliek parakstīties, ka viņi 
tos saņēmuši. Telpa, kur leģio-
nāri tiekas, ir ļoti mājīga un va  na-
 dzes viņus vienmēr laipni pa  cie  nā 
ar kafiju un maizītēm. Tikšanās 
ar Daugavas Vanagiem Latvijā 
bija ļoti sirsnīga un draudzīga. 

savā katēgorijā Latvijā. Tas dar-
bojas jau vairāk nekā 20 gadus, 
un to vada ļoti enerģiskā Ārija 
Zeltiņa. Tāpēc arī viss brauciens 
pa Vidzemi sākās ar dziesmām 
un nobeidzās ar dziesmām. Ap -
meklētas tika vietas, kas saistītas 
ar mūziku un mūzikāliem noti-
kumiem – Cēsu jaunā kon cert-
zāle, kuŗā koris ar skaistām dzies-
mām izmēģināja zāles akustiku, 
Dikļu Dziesmu svētku laukums, 

visi baudīja atnestos gardumus, 
ieskaitot karstas desiņas, par ku -
ŗām bija gādājuši Pēteris Ozols 
un Māris Prāvs, kā arī iepriekš 
mājās sagatavotos sau tētos kā  pos -
tus, kuŗus vajadzēja tikai uzkar-
sēt un par kuŗiem bija gādājuši 
Ilgvars Norbergs un Juris Eper-
manis. Bija patī kami pēc aizva-
dītajiem vasaras mēnešiem atkal 
pabūt kopā, pa  priecāties un uz -
sākt jaunu sarī kojumu sezonu.
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Klātesošos ar koncertu priecēja Guna un Andrew Putneļi

Skolotāji izklaidējas Bostonas pilsētas centrā

DAUGAVAS VANAGI AMERIKĀ

ALA skolotāju konference 
“Valoda, es nāku pie tevis!” 

Daugavas Vanagi Ņujorkā sāk 
darba sezonu

RENĀTE KENNEY un RENĀTE KARLE RUSZCZYK,
Bostonas latviešu skolas skolotājas

V. ČIRKSTS
Daugavas Vanagu Ņujorkā sarīkojumu vadītājs

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) Izglītības nozares rīkotā 
skolotāju konference Bostonā no -
tikusi jau vairākkārt. Arī šoreiz 
Bostona sagaidīja ciemiņus ar sir-
snību, sauli un atvasaras siltumu.

Konferencē piedalījās skolotāji 
no 10 diasporas skolām, kas atro-
das 9 ASV pavalstīs, kā arī spe -
ciālistes no Latvijas – Latviešu va -
lodas aģentūras (LVA) direktora 
vietniece Dace Dalbiņa, galvenā 
metodiķe Vineta Vaivade un 
Valsts izglītības satura centra 
(VISC) valsts valodas prasmes 
pārbaudes nodaļas vadītāja Anta 
Lazareva, kuŗām šī bija pirmā 
tikšanās ar ASV latviešu skolu 
pārstāvjiem. Klāt bija arī PBLA 
Izglītības padomes izpilddirek-
tore Anta Spunde, kas, sadarbo-
joties ar LVA, ir diasporas skolu 
galvenais lobijs Latvijā. 

Konferenci apmeklēja arī ne  gai-
 dīti viesi – televīzijas raidījuma 
“Piektais novads” filmēšanas gru -
pa, kas vienlaicīgi pārstāvēja arī 
Īrijas latviešu kopienu. No kon-
ferences viņi paņēma līdzi vērtīgu 
informāciju, kas viņiem noderēs 
veidojot pirmo latviešu vidus-
skolu Īrijā, ieguva jaunus draugus 
un, pateicoties viņiem, konferen-
ces gaita tika arī doku men tēta.

Konferencē tika piedāvātas vai-
rākas lekcijas, kuŗu temas bija 
saistītas ar jautājumiem, ar ku -
ŗiem latviešu skolu skolotāji sa -
ska ras ikdienā. “Time to Teach” 
izglītības konsultante Anita Erk-
mane, kuŗa pati strādā India na-
poles latviešu skolā, stāstīja par 
bagātas valodas vides veidošanu, 

bet PBLA Izglītības padomes 
pārstāve Dace Mažeika – par 
jauno valodas līmeņu pārbau dī-
jumu ieviešanu diasporas latviešu 
skolās. Tā kā visas skolas vēl nav 
ieviesušas šos pārbaudījumus, 
pārrunu laikā tika sniegti sīkāki 
paskaidrojumi, atbildēts uz jau tā-
jumiem, kā arī notika dalīšanās 
pieredzē par to, kā pārbaudījumi 
tiek piedāvāti un izvērtēti. 

Valodas līmeņu pārbaudījumi 
ASV latviešu skolu programmās 
tiek ieteikti kā aizvietojums agrāk 
tradicionālo, bet nu jau savu 
mūžu nokalpojušo, ALA pār bau  -
dījumu vietā. Tie palīdzēs noteikt 
katra skolēna zināšanu līmeni la -
sīšanā, rakstīšanā, runāšanā, klau-
 sīšanās prasmē un valodas lieto-
jumā. Tādi paši pārbaudījumi 
tiek piedāvāti arī Latvijā tiem, 
kam latviešu valoda nav dzimtā. 
Jaunos pārbaudījumus iesaka 
veikt gan mācību gada sākumā, 
gan beigās, sākot no zemākajiem 
A1 un A2 līmeņiem. Rezultāti 
dos iespēju skolotājiem noteikt 
katra skolnieka valodas līmeni, 
uzskatāmi parādīs katra bērna 
progresu un palīdzēs izstrādāt 
precīzākus mācību plānus, kas 
nodrošinās katra skolēna indi vi-
duālo izaugsmi. Gaŗezera Vasaras 
vidusskolas direktore Sandra 
Kronīte-Sīpola uzsvēra, ka šādi 
pārbaudījumi ir ne vien nozīmīgs 
solis pretī pārmaiņām latviskās 
izglītības programmās ASV, bet 
arī ļauj pašiem jauniešiem labāk 
saprast, kā viņi apgūst valodu.

ALA Amerikas latviešu skolām 
nopietnu atbalstu sniedz jau sen, 

un nu jau vairākus gadus skolotāji 
saņem materiālus un grāmatu sū -
tījumus arī no LVA. Tomēr nekas 
neatsveŗ tikšanos klātienē. LVA 
pārstāves iepazīstināja ar meto-
diskajiem materiāliem un palīg-
materiāliem, kas īpaši izstrādāti 
diasporas skolu vajadzībām. 
Daudz atrodams LVA interneta 
vietnē “Māci un mācies”.

būtu nepieciešami materiāli un 
metodika literātūras mācīšanai, 
tā, lai nedaudzo mācību stundu 
laikā spētu iepazīstināt skolēnus 
gan ar latviešu literātūras klasiku, 
gan arī ar labāko, ko piedāvā mūs-
dienu oriģinālliterātūra. Tā kā 
diasporas skolās pārsvarā strādā 
entuziasti, nevis profesionāli sko-
lotāji, LVA metodiskais atbalsts 

un darba metodēm, strādājot ar 
ļoti dažāda latviešu valodas lī   me-
ņa bērniem. Lai arī katra skola ir 
atšķirīga gan audzēkņu skaita, 
vecuma vai valodas prasmes zi  ņā, 
problēmas visumā ir līdzīgas, un 
tādēļ kollēģu pieredze, redzot, 
kādas metodes darbojas un kādas 
nē, palīdz mums visiem veiksmī-
gāk sasniegt mūsu valodas un 

19. septembrī Daugavas Va  na-
gu apvienība Ņujorkā pulcējās 
jaunas darba sezonas sākumam. 
Klātesošos ar koncertu priecēja 
Guna un Andrew Punteļi. Guna 
ir no Jelgavas, kur ir uzaugusi un 
mācījusies vijoles spēli Jelgavas 
mūzikas skolā. Viņa ir arī dzie dā-
  jusi dažādos koŗos Latvijā. An -
drew ir uzaudzis Filadelfijā, 
klavieŗspēli mācoties privāti un 
dziedot zēnu korī. Abi mūziķi 
satikās Ņujorkā, studējot For-
damas universitātē. Tagad abu 
kopīgās gaitas rit Filadelfijā.

Andrew un Guna ir mūzicējuši  
daudzos latviešu sarīkojumos Aus-
trumkrastā – LRFA 60 gadu ju -
bilejas sarīkojumā Filadelfijā, 
kāzās Vašingtonā,  Mārtiņdienas 
koncertā Floridā u. c. Guna un 
Andrew spēlē un dzied dažādu 
žanru mūziku: tautasdziesmas, 
improvizācijas un arī klasiskās 
mūzikas repertuāru.

Svinīgo atklāšanas koncertu 
sāka ar Latvijas Valsts himnu, 
kam sekoja tautasdziesma „Ko tu 
teici, valodiņa” Pēteŗa Vaska ap -
darē, vijoles (Guna Puntele) un 
klavieŗu (Andrew Puntel) izpil dī-
jumā. Pēc šī liriskā skaņdarba 

tika atskaņota „Skaidrā volūda” 
(mūzikas autors E. Karūdznīks, 
vārdu autore Anna Rancāne),  
ieskandinot sarīkojuma latgalis-
ko noti.

Tradicionāli tika veikta arī divu 
latviešu mākslinieku darbu iz  lo ze. 
DV priekšniekam savu „laimīgo” 
roku piedāvāja viena no koncerta 
viešņām  Ieva Vītola, kas pašlaik 
studē Ņujorkā un atbalsta DV 
apvienību. Šogad tika izlozēta  
Skaidrītes Kocēns glezna Neigh-
bor hood, un to savā īpašumā 
ieguva Grīnvalda kungs, savukārt 
par M. Drebeļa ziedu gleznas 
īpašnieku ir kļuvis J. Kļaviņš. 
Daugavas Vanagu apvienības Ņu -
jorkā priekšnieks Imants Kalniņš 
bilda: ”Ārā ir karsts. Bet mūzikas dēļ 
zālē ir par 10 gradiem karstāks!”

Pēc koncerta visi tika mīļi 
aicināti uz Klubiņa telpām, kur 
Daugavas Vanadžu priekšniece 
Marija Maher, atsaucoties uz 
savas Rīgas draudzenes, māksli-
nieces Helēnas Heinrichsones 
vārdiem, ka „latgalieši ir tādi 
paši kā italieši – vienu brīdi 
strīdas un pēc mirkļa jau bučojas”, 
pasniedza cāli ar artišokiem un 
makaronus ar pesto mērci. Ma  ri ja 

lūdza arī māksliniekus pārtraukt 
mūzicēt, kamēr „gurķu zupa vēl 
auksta”. Kluba vadītājs Valdis 
savukārt piedāvāja viesiem „šma-
kovku” – latgaliešu tradicionālo 
stipro dzērienu. 

Jāmin, ka šis vakars, svinīgais 
mielasts, arīdzan mūzika un 
dziesmas, tika iecerēts un pa   va-
dīts ar latgalisku „piesitienu” – 
atminoties, ka daudzi ievērojami 
latviešu cilvēki nāk tieši no Lat-
gales puses. Tostarp arī šogad 
viņsaulē aizgājusī ilggadējā Dau-
gavas Vanagu Ņujorkā nama un 
arī Katskiļu „Rotas” saimniece, 
krāslaviete Marta Apelis, kuŗas 
devumu apvienībai klātesošie arī 
pieminēja.

Jautrākām un  arī melancho-
liskākām dziesmām skanot un 
publikai līdzi dziedot, klātesošie 
mēģināja ielocīt savu mēli latgaļu 
valodas īpatnos līkločos. Un kā 
jau tas parasti nākas, jo vairāk 
dzied un priecājas, jo priecīgāks 
paliek prāts. – Toļi dzeivūj muna 
meiļā – As navaru sozatikt – 
iegūst citu nozīmi un jēgu šeit, 
dzīvojot Amerikā. Gribētos do -
māt un cerēt, ka šī dziesma vei -
cinās vēlmi biežāk sanākt kopā, 

lai toļā dzeivūšana nekļūst par 
šķērsli mūsu tautas izdzīvošanā 
un kultūras tālāk nešanā.

Daugavas Vanagu apvienības 
vārdā vēlos pateikties visiem, kas 
atrada laiku un vēlēšanos pabūt 

kopā un atbalstīt DV apvienību 
Ņujorkā. Sekojiet līdzi infor-
mācijai par turpmākajiem sarī-
kojumiem: 24. oktobrī „Skolēnu 

ceļš uz Okupācijas mūzeju”, 7. 
novembrī Līgas Ejupes priekš-
nesums „Lāčplēsis”, 5. decembrī 
Ņujorkas Vanadžu Ziemsvētku 
tirdziņš.

Mēs gaidīsim Jūs visus ciemā 

– ij uz kino vakariem, uz tautas 
svētkiem un atceres dienām, kā 
arī vienkārši tāpat, lai pabūtu 
kopā, starp savējiem.

Skolotāji stāstīja par saviem 
izaicinājumiem un kopā ar Lat-
vijas speciālistēm un kollēģiem 
apmainījās pieredzē un risināju-
mos. Vairāki skolotāji atzina, ka 

un ieteikumi ir īpaši nozīmīgi. 
Dažādo skolu skolotāji vienmēr 

ir ieinteresēti dalīties pieredzē par 
vecāku iesaistīšanu skolu darbā, 
ģimenes lomu valodas mācīšanā 

izglītības mērķus. Tādēļ pateica-
mies visiem konferences lekto-
riem, Amerikas latviešu apvie nī-
bai (ALA) un īpaši ALA Izglītības 
nozares vadītājai Andrai Zom-
merei par vērtīgo tikšanos!
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Kafejnīcā TRUSIS

Kronvalda parkā

"Gadatirgū pagaršoju piparkūkas"

ALEKSANDRA BĒRZIŅA

EMMA IKSTRUMA

Darbs Nacionālajā Kino centrā

Kā es strādāju Brīvdabas mūzejā

Es tiešām nezināju, ko sa -
gaidīt no šīs vasaras, bet tagad 
skaidri zinu, ka bija vērts 
strādāt un dzīvot manā mīļā 
Latvijā sešas nedēļas! Atminos, 
ka pēc Gaŗezera absolvēšanas 
es domāju, vai man vēl kādreiz 
būs iespēja visu vasaru pavadīt 
ar latviešiem un izjust, ko 
nozīmē – būt latvietei. Bet šo -
vasar man atkal radās šāda 
iespēja! Un par to es vienmēr 
būšu pateicīga ALAi. Piedzī-
vot Jāņus Latvijā, veidot un 
stiprināt mūža draudzības – 
tās ir tikai dažas no vislabā-
kajām atmiņām no šīs vasaras. 
Varētu runāt un rakstīt par 
šiem piedzīvojumiem “for days.” 
Ļoti ceru, ka ALA arī nākotnē 
piedāvās iespēju jauniešiem 
piedzīvot tik brīnišķīgu vasa -
ru, kāda man bija šogad.

Es strādāju Nacionālā kino 
centrā, un man tur īpaši pati-
ka. Tur bija tik laba gaisotne, 
visi darbinieki bija tik jauki un 

atsaucīgi. Grūtības jeb neēr-
tības darba laikā neradās ne -
kad. Komunikācija ar dar b-
audzinātājiem bija viegla un 
draudzīga, it sevišķi, kad man 
radās jautājumi. Es nebaidījos 
pajautāt, kad man vajadzēja 
palīdzību. Man neiznāca daudz 
sazināties ar vienau džiem no 
Latvijas, jo nebija pietiekami 
laika. Bet man bija iespēja sa -
zināties ar draugiem kas atli-
doja kopā ar mani no Ameri-
kas. Bija iespējas ap  meklēt kul-
tūras sarīkojumus, un izman-
toju šīs iespējas. Ap  meklēju 
jaunatnes Dziesmu svētkus, 
Gadatirgu Brīvdabas mūzejā, 
Zāļu tirgu Doma laukumā. Es 
ieteiktu sludināt jauniešiem, 
kas strādās Latvijā, par kultūras 
norisēm un datumiem laikā, 
kamēr viņi strādās Latvijā. Es 
arī ieteiktu vairāk rīkot tikša-
nās ar savējiem Rīgā. Un vēl – 
gribētos. lai būtu vairāk laika. ko 
pavadīt kopā pirms darbs sākas.

Jūnija beigās Rīgas kinoteātrī „Andalūzijas suns” ar ALAs praktikantiem tikās PBLA ģenerālsekretāre 
Ilze Garoza. No kreisās: Sarma Millere, raksta autore Aleksandra Bērziņa, Dāvis Siliņš, Līga 
Brammane, Astra Dāboliņa, Emma Ikstruma, Matīss Batarags, Ilze Garoza, Emilia Antona

Jau gada sākumā es sāku domāt 
par piedzīvojumiem vasarā, jo 
martā pabeidzu studijas univer-
sitātē un nezināju, tieši ko darīt 
tūlīt pēc  tam. Mana draudzene 
bija vairākkārt ieteikusi doties uz 
Latviju un strādāt ALAs prog-
rammā. Es biju Latvijā 2013. ga -
dā kopa ar tūristu grupu, un mēs 
apceļojām visu Latviju. Bija jauki 

žādās valodās. Īpaši jutāmies no -
derīgas, kad bija jārunā angliski. 
Jo daudzi mūzeja darbinieki ne -
runā raitā  angļu valodā. Atradām 
arī laiku apstaigāt tirgu un iepirk-
ties. Gadatirgus tiešām ir visie-
spaidīgākais tirgus, ko es esmu re -
dzējusi! Pagaršoju milzīgās, krā -
sainās piparkūkas un rabarberu 
kompotu. Uzlaikoju daudzus 

bija daudz jādzied, pirms mēs 
tikām pie ēšanas. Cienastā bija 
pašbrūvēts alus un kvass, dzelte-
ni un balti jāņusieri. Pirms saul-
rieta mēs devāmies pastaigā un 
pērāmies pirtī. Tā bija vēl viena 
jauka nedēļas nogale.

Arī ikdienā bija ļoti patīkami 
strādāt Brīvdabas mūzejā. Kaut 
gan man patika dzīvot Rīgas cen-

 pusdienu pagrabā, slaukot putek-
ļus no veciem podiem un vā  zēm. 
Bet visbiežāk es strādāju ad   mi-
nistrācijas ēkā, tulkojot tekstus 
no latviešu uz angļu valodu, kā 
arī labojot angļu tekstus. Bija ļoti 
jauka sajūta, ka mans darbs 
mūzejā bija svarīgs.  

Kaut gan bija patīkami pavadīt 
laiku mežā, bija arī jauki atgriez-

interesantus ēdienus. Man ļoti ie -
garšojās kvass, aukstā gaļa un me -
dus kūka. Latvijā ir daudz tādu 
ēdienu, ko reti redz Amerikā – 
cidoniju vīns, saldējums ar zied-
putekšņu gabaliņiem... Kafejnīcā 
„Minka” mēs apciemojām kaķus, 
bet „Vincentā” vērojām, kā top 
degošais saldējums.

Likās, katru dienu bija kāds uni-

beidzot redzēt savu Tēvu zemi! 
Skaidri zināju, ka gribēšu palikt 
Latvijā ilgāku laiku.

ALAs programmas ietvaros es 
strādāju Brīvdabas mūzejā, un 
tas bija ļoti jauks piedzīvojums. 
Vasaras sākumā cītīgi gatavojā-
mies uz slaveno Gadatirgu, kas 
Brīvdabas mūzejā notiek ik gadu.
Bija jāiekārto vairāk nekā 800 
tirdzniecības vietu! Tirgus laikā 
es strādāju informācijas stendā, 
atbildot uz apmeklētāju jautāju-
miem. Darbs sākās agri no rīta. 
Tirgus apmeklētājiem bija daudz 
jautājumu, tos mums uzdeva da -

skaistus cimdus, šalles un villai-
nes. Kaut gan mums bija cītīgi 
jāstrādā šais divās dienās, tā bija 
neaizmirstama nedēļas nogale! 

Jāņos mēs, trīs ALAs prakti-
kantes, devāmies uz Rucavas no -
vadu svinēt vasaras Saulgriežus 
Vītolnieku sētā. Latviešu Līgo 
svētki ir mani mīļākie svētki,  un 
bija ļoti interesanti redzēt, kā tos 
svin Latvijas laukos. Daudzi cil-
vēki atbrauca no citām pilsētām, 
gandrīz visi tautastērpos. Mani 
ieinteresēja Rucavas tērpi. Tova-
kar saimnieki saklāja gaŗu galdu 
ar daudz ēdieniem, un mums 

trā, bija laba sajūta, braucot prom 
no lielās pilsētas, pāri Juglas eze-
ram, uz mežu. Te bija klusi un 
mierīgi, putni dzidāja, un admi-
nistrātoru kaķis allaž pienāca 
klāt, lai sasveicinātos. Mans vis-
mīļākais novads, ko apstaigāt, 
bija Latgale. Te atrodas mūzeja 
vismazākās un vislielākās dzir-
navas. Viena no visinteresantā-
kajām vietām mūzejā ir restaurā-
cijas laukums, kur ēkas novieto-
tas pa daļām un gaida, līdz mū -
zejam pietiks naudas tās pārbū-
vēt. Restaurācijas ēkā glabājas arī 
dārgumi – es pavadīju veselu pēc-

ties pilsētā. Ir pasakaini dzīvot 
Rī  gā! Kad es ierados Latvijā mai  ja 
beigās, es dzīvoju Ģertrūdes ielā, 
ik dienu skatīju lielo, skaisto Veco 
Sv. Ģertrūdes baznīcu, kad devos 
uz autobusa pieturu. Amerikā 
tādu ēku taču nav! Kopā ar drau-
dzeni mēs nogaršojām dažādus 

 kāls piedzīvojums. Latvijā mani 
gaidīja daudzi pārsteigumi – vis-
lielākais bija beigās, kad man 
piedāvāja darbu – mācīt angļu 
valodu Pārdaugavā. Pēc diviem 
mēnešiem atgriezīšos Latvijā vēl-
reiz. Es esmu ļoti pateicīga par 
visu, ko piedzīvoju šovasar.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Atliek publiskās diskusijas 

par Okupācijas mūzeja 
rekonstrukciju

Rīgas pilsētas būvvalde publi  s-
ko diskusiju par Latvijas Oku  -
pā  cijas mūzeja rekonstrukcijas 
ie   ceri varēs organizēt tikai tad, 
kad būvvaldē tiks iesniegta pie -
prasītā informācija – projekta 
vizuālie materiāli, prezentācijas 
un personu, kas iepazīstinās ar 
ieceri, vārdi. Ja sākotnēji to vēlē-
jās noorganizēt līdz Ziemsvēt  - 
k  iem, tad pašlaik tās organizēšana 
tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. 
Iepriekš tikšanās laikā dažādu 
jomu  pārstāvji vienojās, ka dis-
kusiju iespējams organizēt jau šā 
gada 26. oktobrī, taču, ņemot vē -
 rā, ka būvvaldē vēl nav saņemts 
nekas no pieprasītās informā ci-
jas – ne vizuālie materiāli, ne pre-
  zentācijas, ne personu vārdi, kas 
iepazīstinās ar ieceri, būvvaldei 
ir nācies pieņemt lēmumu dis-
kusiju atcelt līdz brīdim, kad    
visa pieprasītā informācija tiks 
saņemta un būvvalde gūs pār  lie -
cību, ka diskusiju iespējams or -
ga  nizēt kvalitātīvu un rezultā-
tīvu.

***
Latviešu pianists Šopēna 
konkursa Varšavā finālā

Latviešu pianists Georgijs Oso  -
kins iekļuvis viena no pa   saules 
klasiskās mūzikas lielākā un no  -
zīmīgākā konkursa – 17. Starp -
tau  tiskā Frederika Šopēna pia-
nistu konkursa Varšavā – finālā.

Gandrīz mēnesi Polijas Nacio -
nālajā filharmonijā Varšavā no -
rit Starptautiskais Šopēna pianis-
 tu konkurss, kuŗš ir viens no tra -
di  cijām bagātākajiem pianistu 
kon  kursiem pasaulē. Tas tiek      
rī   kots reizi piecos gados kopš  
1927. gada un ir viens no reta-
jiem kon kursiem, kas ir pilnībā 
veltīts vie    na komponista daiļ -
radei. Ie   priekš šajā konkursā uz  -
varu gu   vuši tādi pianisma gran -
di kā Marta Argeriča  Mauricion 
Polīni  un Micuko Učida. No 455 
šogad konkursā dalību pieteiku -
šajiem pianistiem ceturtajā kon -
kursa kārtā nonākuši tikai 10. 
Finālā mūziķus no ASV, Japānas, 
Kanadas, Polijas, Dienvidkorejas, 
Krievijas, Chorvatijas un Latvijas 
vērtēs žūrija 17 personu sastāvā. 
20 gadus jaunais latviešu pianists 
Georgijs Osokins šajā konkursā 
gūst ne tikai žūrijas atzinību, bet 
arī neparasti lielu skatītāju inte-
resi. Viņa interpretācijas izraisī -
jušas plašas diskusijas gan Polijas 
Nacionālajā filharmonijā, gan   
arī televīzijā, presē un sociālajos 
tīk los. Vieni uzskata Georgiju 
par ģēniju, salīdzinot viņu ar Sal-
 vadoru Dalī, bet citiem Osokina 
neordinārā mūzikalitāte šķiet 
pārāk innovatīva.

***
Paraksta Rīgas protokolu 

par ārvalstu terroristu 
kaujiniekiem 

22. oktobrī Latvijas Ārlietu 
ministrijā 17 Eiropas Padomes 
(EP) dalībvalstis svinīgā ceremo-
 nijā parakstīja Eiropas Padomes 
Konvencijas par terrorisma no -
vēršanu Papildprotokolu (Rīgas 
protokolu), tādējādi paverot ce -
ļu, lai stātos spēkā šis unikālais 
starptautiskais līgums.

Papildprotokols izstrādāts, lai 
novērstu agrīnas terrorisma iz -
pau smes, tai skaitā ierobežotu 
ār  valstu terroristu kaujinieku 
plūs mu uz tādām valstīm kā Sī  -
rija un Irāka, paredzot krimināl-
atbildību par dalību terroristiskā 
grupā vai ceļošanu uz ārvalstīm 
terrorisma nolūkos.

***
Latvijā viesojas ASV ģenerālis 

Džozefs  Votels
Latvijā vizītē bija ieradies ASV 

Speciālo operāciju pavēlniecī  -
bas (SOCOM) komandieris ģe  -
ne   rālis Džozefs Votels (attēlā), lai 
pārrunātu reģionālās drošības 
jau   tājumus un ASV-Latvijas mi -
li  tāro sadarbību.

 Ģenerālis Votels tikās ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni un 
Nacionālo bruņoto spēku ko -
man   dieri ģenerālleitnantu Rai   - 
m  ondu Graubi, apmeklēja Ādažu 
bazi un tikās ar tur dislocētajiem 
amerikāņu kaŗavīriem.

***
Latvijas prezidents 

vizītē Ukrainā 

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 27. oktobrī devās vizītē 
uz Ukrainu. Vējonis Kijevā tikās 
ar prezidentu Petro Porošenko 
un premjērministru Arsēniju Ja  -
ceņuku. Prezidenta darba kārtī -
bā bija paredzēta vainagu nolik  -
ša  na  pie pieminekļa nezināma-
jam kareivim, kā arī piedalīšanās 
ceremonijā pie Ukrainas Golo  -
domora upuru piemiņas memo -
riāla. Vizītes laikā plānota arī lī  -
guma “Saprašanās memorands 
par sadarbību starp Latvijas Zem-
   kopības ministriju un Ukrainas 
Agrārās polītikas un pārtikas mi -

  nistriju” parakstīšanas ceremo -
nija. Vējonis piedalījās ekspertu 
apaļā galda diskusijas “Latvijas 
solidāritāte Ukrainai tās eiro  in -
tergrācijas ceļā” nobeigumā.

***
Latvijas kaŗavīri izcīna
 otro vietu sacensībās 

“Eiropas labākā nodaļa”
Latvijas Sauszemes spēku kāj-

nieku brigādes kaŗavīru noda -    
ļa (attēlā) 14 valstu konkurencē 
Gra  fenvoras bazē un poligonā iz -
 cīnījusi otro vietu ASV armijas 
Eiropā organizētajās sacensībās 
“Eiropas labākā nodaļa” (The 
European Best Squad Com peti-
tion).

Visu valstu nodaļas triju die -
nu sacensībās pārbaudīja spējas 
darboties komandā un atrisināt 
problēmsituācijas, piemēram, ie -
vainoto pārvietošanu sarežģītā 
apvidū. Kaŗavīri veica orientēša-
nās uzdevumus un pārvarēja 
šķēršļu trases, kā arī demonstrēja 
šaušanas prasmes un zināšanas 
par NATO. Sacensību mērķis 
bija pārbaudīt nodaļu prasmes 
un spējas, kā arī veicināt ciešāku 
draudzību sabiedroto un part-
ner  valstu vidū pozitīvas sportis-
kās sacensības gaisotnē.

***
Atgriežas dienesta vietā ar 

mācību maršu Bayonet Thrust
Sākot ar 22. oktobri, ASV 173. 

kājnieku brigādes kaŗavīri, kas 
operācijas Atlantic Resolve ietva -
ros pildīja dienesta pienākumus 
Baltijas valstīs un Polijā, devušies 
uz savu pastāvīgo dienesta vietu 
Vinčenzā, Italijā, ar mācību mar-
šu Bayonet Thrust. 

Savukārt tie 173. kājnieku bri -
gādes kaŗavīri, kas dienesta pie -
nākumus pilda Latvijā, novem - 
b ŗa sākumā dosies uz Italiju no 
Gaisa spēku aviācijas bazes Liel -
vārdē, desantējoties Gaisa spēku 
aviācijas bazē Rivolto.

***
Zemessargu mācības

Beverīnas un Strenču novadā 
notika divu dienu ilgas Zemes-
sardzes apmācības. Piedalīsies 
aptuveni 150 zemessargu no Val-
mieras un Valkas. 

Tās bija kārtējās mācības, kuŗu 
laikā zemessargi sanāk kopā un 
praksē pārbauda teorētiskās zi -
nāšanas.

***
Latvijas vēstnieks tiekas ar 
Lietuvas Seima priekšsēdi

23. oktobrī vēstnieks Einars 
Se  manis iepazīšanās vizītē tikās 
ar Lietuvas Republikas Seima 
priekšsēdi Loretu Graužinieni 

(Loreta Graužinienė). Pateicoties  
Saeimas priekšsēdes Ināras Mūr-
 nieces sveicieniem, Seima priekš-
 sēdētāja uzsvēra veiksmīgo un 
ciešo abu valstu parlamentāro 

sadarbību.
Vēstnieks Seima priekšsēdei 

apliecināja gatavību veicināt vēl 
ciešāku abu valstu un sabiedrību 
sadarbību. E. Semanis uzsvēra 
arī nepieciešamību gatavoties 
abu valstu simtgades svinībām, 
vienlaikus minot mūsu atbildību 
baltu tautu kultūras mantojuma 
saglabāšanā.

***
Bēgļu pabalsts Latvijā 

būs 139 eiro
Bēgļu pabalsts Latvijā būs 139 

eiro, 26. oktobrī vienojās koali-
ciju veidojošās partijas. Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma 
(Vienotība) paskaidroja, ka bēgļu 
pabalsts tiek pielīdzināts iztikas 
minimumam. 

Savukārt izmaksas, kas radī - 
s ies pašvaldībām, ja bēglis kļūs 
par trūcīgo personu, kompensēs 
valsts. Straujuma piebilda, ka gal    -
venais ieguvums no pabalstu sa -
mazināšanas būšot “vienlī dzī bas 
parādīšana mūsu cilvēkiem”. Tā -
pat viņa uzsvēra, ka svarīgi, lai 
bēglis būtu gatavs strādāt pirma-
jā dienā pēc “Muceniekos” pava-
  dītajiem trim mēnešiem – tad 
runas par pabalstiem izpaliktu.

*
Kā ziņots iepriekš, Iekšlietu 

ministrijas  precizētā patvēruma 
meklētāju uzņemšanas plāna īs -
te nošanai divos gados kopumā 
nāktos tērēt 15,45 miljonus eiro 
un 8,93 miljoni eiro no šīs sum-
mas būtu jārod nacionālajā bu  -
džetā. Tāds ir plāna projekts, kas 
bija iesniegts izskatīšanai 27. ok  -
tobŗa valdības sēdē. Kopējais pa -
pildus nepieciešamais financē-
jums 2016. un 2017. gadā veido 
15 453 442 eiro. Eiropas Savie nī-
bas (ES) fondu financējums plā-
nots 6 525 506 eiro apmērā, bet 
valsts budžeta financējums ie -
cerēts 8 927 936 eiro apmērā. 
Apjomīgākās izmaksas būs va  ja-
dzīgas IeM patvēruma meklē tāju 
izmitināšanas centra “Mucenie-
ki” ēku un katlumājas pārbūvei, 
papildu resursu piesaistīšanai 
aiz  turēto patvēruma meklētāju 
un nelegālo imigrantu izmiti nā-
šanai, kā arī papildu pagaidu 
uzņemšanas telpu piesaistīšanai. 
Tāpat apjomīgas izmaksas pare -
dzētas papildu divu korpusu iz  -
būvēšanai centrā “Mucenieki” 
un jauna korpusa “Bundulīši” iz -
 būvēšanai. Kopumā minētajiem 

projektiem plānots tērēt 7 461 354 
eiro. Kā jau iepriekš izskanējis, 
precizētajā plānā IeM atteiku - 
s ies no idejas par multifunkcio -
nā lā centra izveidi Mucenieku 
ciemā un Mucenieku stadiona 
rekonstrukcijas.

***
Piešķir Latvijas Universitātes 

Goda doktora nosaukumu
17. oktobrī vēstniecības Beļ -

ģijā padomniece Ingūna Vīksne 
piedalījās svinīgajā sarīkojumā 
un nodeva izglītības un zinātnes 
ministres Mārītes Seiles apsvei-
kumu sakarā ar Latvijas Univer-
sitātes Goda doktora nosauku ma 
piešķiršanu Lēvenes Katoļu uni -
versitātes prorektoram, pe da go -
ģijas vēstures profesoram Mar -
k  am Depāpem (Marc Depa epe).

Marks Depāpe

“Latvijas Universitātes Goda 
doktora nosaukums ir atzinība 
ne tikai par izcilo akadēmisko un 
pētniecisko darbu, bet galve no-
kārt par nenogurdināmajiem 
cen  tieniem veicināt izcilību un 
visaugstākos akadēmiskos stan-
dartus pedagoģijas zinātnes jo -
mā Latvijā un Latvijas skolotāju 
izglītošanā,” teikts ministres ap -
sveikumā. Savā atbildes uzrunā 
profesors izteica sirsnīgu patei -
cību par izrādīto atzinību un 
uzsvēra: “Jebkuŗā jomā, lai sa -
prastu šodien notiekošo, ir sva -
rīgi zināt notikumus, kas risinā-
jušies vēsturē.” Profesors Marks 
Depāpe bija viens no iniciāto - 
r  iem Starptautiskās izglītības 
vēs turnieku konferences rīkoša-
nai 2013. gadā Rīgā, Latvijas 
Uni  versi tātē. 

***
Ainažos svin Krišjāņa 

Valdemāra 190. jubileju
Ainažu jūr -

skolas mū   zejs 
rīkoja ik   ga -
dējo “Jūr  nie -
ku salidoju-
mu”, kas šo  - 
   gad bija veltīts 
latviešu jūr-
niecības cel  m -
lauža Krišjā-
ņa Val  demāra 
190 gadu ju -
bi lejai.

Sarīkojums  sākās ar piemiņas 
brīdi Ainažu vecajos jūrnieku 
kapos, kur šodienas jūrnieki var 
smelties spēku no saviem priekš-
gājējiem. Latvijas Universitātes 
So   ciālo zinātņu fakultātes pro -
fesore Vita Zelče lasīja referātu 
“Krišjānis Valdemārs”. Valdemārs 
ar savu ieguldījumu latviešu jūr-
niecības attīstībā devis iespēju 
savai tautai paskatīties uz lietām 
plašāk, domāt globālāk.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

latviešu mākslinieces Ievas Blū -
mas melnbalto gleznu un zīmē-
jumu personālizstādes “Maģi s-
kais ceļojums starp sapņiem un 
realitāti” atklāšanas sarīkojumu.

Izstāde veidota, iedvesmojo -
ties no mākslinieces dzīves noti-
kumiem un Ievas tikšanās un 
intervijas ar Holivudas leģen -
dāro aktrisi un fotografi Dže -
siku Langi.

***
Latvijas stendus 

Frankfurtes grāmatu izstādē
Latvijas vēstniece Vācijā Elita 

Kuzma 15. oktobrī ar uzrunu at  -
klāja Latvijas nacionālo stendu 
starptautiskajā izstādē Frankfurt 
Book Fair 2015, kur šogad apska-
 tāma Raiņa un Aspazijas 150. 
jubilejai veltīta ekspozīcija.

Uzrunā vēstniece E. Kuzma 
uzsvēra Raiņa un Aspazijas nozī-
 mīgo lomu kultūras, vērtību un 
ideju apmaiņā starp Latviju un 
Eiropu. Vēstniece pateicās Vāci-
jas kultūras un mediju ministrei 
prof. Monikai Gritersai  par Vāci-
jas Federālās valdības atbalstu 
Raiņa lugas “Zelta zirgs” jauna 
iz     devuma iznākšanai vācu valo -
dā, kā arī informēja par 13. no  -
vembrī gaidāmo Rainim un As  -
pazijai veltīto konferenci Ber-
līnes Humbolta universitātē ar 
literātūrzinātnieces un Raiņa 
pētnieces Dr. Gundegas Grīnu -
mas dalību. Vēstniece uzsvēra 
labo Latvijas un Vācijas uzņē -
mumu sadarbību izdevniecības 
un poligrafijas jomā, minot, ka 
70%  kopējās produkcijas Latvi-
jas poligrafijas uzņēmumi ražo 
eksportam un viena no nozīmī-
gākajām eksporta valstīm ir Vā  -
cija. Latvijas stendā apmeklē  tā -
jiem īpaši  izcelti Latvijas autoru 
darbi, kas tulkoti svešvalodās,   
kā arī Latvijā par labākajām at -
zītās grāmatu mākslas konkursa 
“Zelta ābele 2014” grāmatas, Lat-
 vijas literātūras gada balvas 2014 
laureātu grāmatas un Starp  tau -
tisko Jāņa Baltvilka balvu iegu-
vušās bērnu literātūras grā-
matas.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

***
Šanhajā atklāj latviešu 

mākslinieku fotoizstādi
21. oktobrī Šanhajā tika atklā  -

ta latviešu mākslinieku foto  -
izstāde Charms of Latvia, kuŗā 
ap     skatāmas latviešu foto  māksli  -
nieku Jāņa Knāķa un Juŗa Sma  -
ļinska darbi. Fotodarbos skatā     -
mas Latvijas dabas ainavas un 
kul   tūrvēsturiskie objekti. Latvi-
jas vēstniece Ķīnā Ingrīda Lev -
rence, uzrunājot izstādes atklā-
ša nas viesus, izteica cerību, ka tā 
veicinās Šanhajas iedzīvotāju in  -
teresi uzzināt vairāk par mūsu 
valsti un iedvesmos tos apmeklēt 
Latviju, lai klātienē atklātu tās 
skaistumu.

***
Nagojā norisinās 

“Latvijas dizaina dienas”
No 20. līdz 26. oktobrim izstāžu 

zālē Japānas pilsētā Nagojā jau 
otro reizi norisinājās “Latvijas di  -
z aina dienas” (Latvia Design Days).

Atklājot sarīkojumu, vēstnieks 
Japānā Normans Penke klāt eso -
šos iepazīstināja ar Latvijas kul  -
tūru un mākslas tradicijām, mo  -
derno dizainu un aicināja piln-
veidot Latvijas sadarbību ar Aiči 
prefektūru un tās centru Na   go  ju.

***
Antas Eņģeles un Marko 

Ojalas koncerts
18. oktobrī vēstnieks Norvēģijā 

Indulis Ābelis Mūzikas skolotāju 
mājā (Musikklærernes Hus) Oslo 
atklāja latviešu dziesminieces 
Antas Eņģeles un somu izcelsmes 
mūziķa Marko Ojalas koncertu.

Mūziķi uzstājās ar koncert -
programmu “Jūras stāsti”, ko ie    -
dvesmojuši jūrnieku stāsti, vēs-
tu les un dziesmas no visas pa  -
saules ne vien latviešu, bet arī 
angļu, vācu, somu un norvēģu 
valodā. Programmas dziesmas 
aptvēra laika posmu no 19. gad-
simta līdz pat mūsu dienām. 
Koncertā iesaistījās arī Norvē-
ģijas latviešu vokālais ansamblis 
“Laipa”. Tas izveidots 2012. gadā 
un rēgulāri piedalās dažādos sa   -
rīkojumos, kur populārizē lat  -
vie šu koŗa mūziku. Īpaša vieta 
ansambļa repertuārā ir latviešu 
tautasdziesmu apdarēm.

***
Ievas Blūmas melnbalto 

gleznu un zīmējumu izstāde
29. oktobrī mākslas galerija 

PUTTI sadarbībā ar Latvijas 
Rep   ublikas Ārlietu ministriju 
ielūdz uz Dānijā dzīvojošās 

reizi uz skatuves redzēt un klau -
sīties vienu no diviem dzīvajiem 
Lielajiem trīs tenoriem. Rīgā 
Hosē Karerass uzstāsies kopā ar 
simfonisko orķestri diriģenta 
Dā  vida Gimeneza vadībā.

***
Liepājas koncertzāle 

svinīgi saņem Steinway & Sons 
koncertflīģeļus

26. oktobrī  koncertzālē Lielais 
dzintars svinīgi tika saņemti no 
Hamburgas atvestie divi augstas 
klases koncertflīģeļi, kas iegādā -
ti ar Liepājas pilsētas Domes 
atbalstu.  

Koncertflīģelis

Lai Liepājas jaunajai koncert-
zālei izmeklētu divus pašus ska  -
nīgākos instrumentus, uz Ham   -
burgas Steinway & Sons rūpnīcu 
devās delegācija – prof. Ventis 
Zilberts – pianists un Jāzepa Vī    -
tola Latvijas Mūzikas akadēmi -
jas Klavieŗu katedras profesors, 
Valdis Eglītis – klavieŗu skaņotājs 
un meistars ar vairāk nekā 30 
gadu ilgu pieredzi un Ints Dāl -
deris – koncertzāles atklāšanas 
mākslinieciskās programmas 
veidotājs.

***
Latvijas stikla mākslinieki 

piedalās izstādē Prāgā
20. oktobrī ar Latvijas vēstnie-

cības atbalstu Prāgā notika Sta  -
ni   slava Libenskija (Stanislav Li    -
ben ský 1921–2002) 2015. gada 
bal vas pasniegšanas ceremonija 
un nominēto darbu izstādes at   -
klāšana. Sarīkojumā piedalījās 
vēstnieks Alberts Sarkanis, kā   
arī Stanislava Libenskija kon - 
  kur sa pārstāvji no Latvijas – stik-
la mākslinieces Sintija Lasmane 
un Ineta Pudža. Kopā izstādē 
piedalījās 40 mākslinieki no 23 
valstīm. Konkursa izstādes pa -
tro  nāžu uzņēmās Latvijas, Aust -
ri jas, Igaunijas, Italijas, Nīder -
landes, Izraēlas un Ukrainas 
vēstnieki.

2009. gadā Prāgas Čehu stikla 
galerijas dibinātā Stanislava Li  - 
    b  enskija balva ir nosaukta izcilā 
čechu stikla mākslinieka vārdā, 
un tas ir vienīgais starptautiskais 
stikla mākslinieku konkurss, 
kuŗā piedalās studenti. Tās mēr -
ķis ir parādīt jaunos stikla māk -
s liniekus un populārizēt stikla 
mākslu jauno talantu saimē, kā 
arī palīdzēt viņiem iekļūt biznesa 
un mākslas tirgus apritē.

vizī tes laikā Italijā. Kā Latvijas 
Poļu biedrības priekšsēde Ita pie-
 dalījās Latvijas Tautas dibi nā  ša-
nas kongresā 1988. gadā un vēlāk 
ierosināja idejas, kas palīdzēja 
mazākumtautības noskaņot par 
labu Latvijas neatkarībai. Ar savu 
devīzi „Par jūsu un mūsu brī -
vību” poliete Ita Kozakeviča uz  -
jundīja mazākumtautību nacio -
nālo pašapziņu. Kad Cēsīs noti -
ka akcija Sieviete Latvija, vēstulēs 
un telefonzvanos visbiežāk tika 
nosaukta Ita Kozakeviča. Savā 
dzīvē viņa allaž bija devēja, gaiša, 
labestīga, ar izteiktu cieņu un 
mīlestību pret latviešu tautu, 
tāpēc zīmīgi un varbūt liktenīgi, 
ka tas augstais tituls tika pie -
šķirts tieši viņai. Savulaik Latvi-
jas Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga viņu  nosauca par Lat -
vijas brīvības un neatkarības 
simbolu. Itas tēls ļaužu atmiņā 
simbolizē tīrus, neaptraipītus At -
 modas ideālus, personificē godī-
gu polītiku, patiesu kalpošanu 
tautas brīvībai.

Tiek gatavota izstāde. Taut-
fron tieši Dainis Īvāns un Artis 
Ērglis apņēmušies ne tikai sa -
meklēt Kozakevičas rakstītos li  - 
   k  umprojektus un runu steno - 
g  rammas, bet arī izpētīt, kas par 
viņu ziņots čekai. Atņemot Lat-
vijai Itu Kozakeviču, saruka ie  -
spēja veidot godīgu Latvijas po  -
lītisko vidi. Ja Kozakeviča būtu 
palikusi dzīva, Latvijas polītika 
būtu citāda. Polītiķi bijātos viņas 
cilvēcīguma, morāles, tīrības 
priekšā.      

***
Hosē Karerass uzstāsies Rīgā
Leģendārais tenors savas pa  -

saules atvadu koncerttūres iet-
varos 20. februārī uzstāsies Arē-
nā Rīga. Par godu šādam sarī  ko-
jumam Karerass sagatavojis īpa -
šu programmu ar nosaukumu      
A Life in Music, kuŗā ietverti viņa 
visu laiku spilgtākie hiti – t.s. 
“skaistā laikmeta” kompozīcijas, 
operu ārijas, operešu un mūziklu 
fragmenti. Kaismes un emociju 
pilns vakars, kas vienlaikus būs 
arī oda dzīvei!

Hosē Karerass

Koncerta apmeklētājiem šī   
būs unikāla iespēja vēl pēdējo 

Vēstniecībā Tbilisi 
aicina gruzīnu studentus 

studēt Latvijā
Tbilisi vēstniecībā Gruzijā no -

tika augstākās izglītības eksporta 
veicināšanai veltīts seminārs, 
kuŗu organizēja Rīgas Juridiskā 
augstskola.

Vēstniecības padomnieks Jā  nis 
Sīlis semināra atklāšanā uz    svē  ra 
ārvalstu studentu piesai  stes no -
zī mīgumu Latvijas izglītībā un 
in  telektuālā mantojuma sagla bā-
šanas jomā. Sīlis aicināja poten-
ciā los studentus nākotnē kļūt par 
labāko reklāmu Latvijai Gruzijā. 
Rīgas Juridiskās augstskolas pār -
stāves iepazīstināja semināra da  -
lībniekus ar studiju iespējām ba  -
kalaura maģistŗa un doktoru stu-
  diju programmās, kā arī pateicās 
gruzīniem par interesi studēt 
Latvijā. Izglītības seminārā pie -
da lījās Gruzijas augstskolu un 
vidusskolu pārstāvji.

***
Latvijas dāvana Igaunijai 

22. oktobrī Igaunijas Nacio    nā -
lajā bibliotēkā notika albuma 
Terra Mariana 1186-1888 faksi  -
milizdevumu un zinātnisko ko   -
mentāru dāvinājuma ceremoni-
ja. Izdevumus Igaunijai pasnie  -
dza Latvijas Nacionālās biblio   tē -
kas direktors Andris Vilks, ko 
Igau nijas Republikas vārdā pie -
ņēma Rīgikogu (parlamenta) 
priekšsēdis Eiki Nestors. Klāteso-
šos sveica Rīgikogu priekšsēdis 
Eiki Nestors, Igaunijas Nacionā-
lās bibliotēkas direktore Janne 
An  dreso, Latvijas Ārlietu minis - 
t rijas speciālo uzdevumu vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums. 

Albums Terra Mariana (attēlā) 
vēstī par kristīgās ticības izplatī -
šanos Latvijā un Igaunijā, kas 
to   reiz bija pazīstama kā Livonija. 
Tā illustrācijas un teksti, kas ap  -
tver laika periodu no 1186. līdz 
1888. gadam, ir unikāls Latvijas 
un Igaunijas vēstures izpētes 
avots.

***
Pieminam Sievieti Latviju – 

Itu Kozakeviču
Aprit 25 gadi kopš 1990. gada 

novembŗa dienas, kad notika 
izcilās Atmodas laika darbinieces 
Itas Kozakevičas apbedīšana. 
Cil  vēki ar puķēm apbēra Itas 
zārku, ziedi klāja arī visu ceļu 
piecu kilometru gaŗumā no 
Jē kaba katedrāles līdz Miķeļa 
kapiem. 

Viņas dzīve aprāvās 35 gadu 
gaŗumā mīklainos apstākļos   
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Pirmie cinka zārki ar Sīrijā kri-
tušajiem krievu kaŗavīriem nogā  -
dāti uz pirms pusotra gada anek  -
tēto Krimu, un kļuvis zināms, ka 
šie pirmie 26 “par Asadu kritušie” 
ir puiši no Melnās jūras flotes Pie-
  krastes kaŗaspēka 810. atsevišķā 
flotes kājnieku bataljona. Viņi, jā   -
domā, bijuši ne mazāk labi apmā -
cīti kā amerikāņu “marines”, tātad 
nebija vis steigā mobilizēti “zal -
dātiņi”.

Neviļus nāk prātā Nobela lite - 
rā   tūras prēmijas šāgada laureātes 
Svetlanas Aleksijevičas grāmata 
“Cinkovije maļčiki” (“Cinka zēni”), 
kas nāca klajā 1989. gadā, kad Gor-
   bačovs bija spiests izvākt savu ka   -
ŗaspēku no Afgānistānas, kur 10 
gadu laikā krita 14 000 padomju 
kaŗavīru, tostarp, kā zināms, arī 
latvju zēni. Viņu mirstīgās atliekas 
veda mājup cinka zārkos...

Pirmie cinka zārki un “pelēkais kardināls”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Un 20. oktobŗa vakarā asiņai-
nais slīmests Bašars Asads, kuŗš 
pirmoreiz kopš pilsoņkaŗa sāku-
ma devās uz ārzemēm, uz pāris 
stundām atsteidzās pie Putina, lai 
saņemtu garantiju, ka Kremlis 
neļaus viņu pazudināt.

Šai sakarībā ievērību pelna Hu  -
seina Aibiša (Ibiš) raksts Putin’s 
Partition Plan for Syria, ko 19. 
oktobrī publicēja The New York 
Times. Raksta autors – Vašingtonā 
mītošs arabu problēmu pētnieks - 
nācis pie slēdziena, ka Putina ta -
gadējā masīvā iejaukšanās Sīrijā 
virzīta uz vienu mērķi – par katru 
cenu nodrošināt Asada (un tātad 
arī Krievijas) kontroli pār Vidus  -
jūras piekrastes joslu ar divām 
stratēģiski svarīgam ostām – Lata-
  kiju un Tartusu. Šo novadu notu -
r ēt – ar enerģisku Krievijas atbal -
stu – ir jo vairāk iespējams tādēļ, 

ka to kompakti apdzīvo alavi – 
mino   ritāte, pie kuŗas pieder Asadu 
dzim ta, un Sīrijas augstākā virs-
niecība un zināmā mērā arī ie -
rēdniecība.

Ir dzirdēta arī prognoze, ka šāda 
“Alavistāna” var kļūt par Krievijas 
protektorātu ne mazākā mērā kā 
Piedņestra vai Abchazija, un šis 
ieguvums varētu Krievijai ar uz -
viju kompensēt t.s. Jaunkrievijas 
plāna izgāšanos Donbasā, kur zi  -
nāmā apjukumā veģetē abas paš  -
pasludinātās “tautas republikas”.

Ņujorkas avīzes raksta autors 
Aibišs nosauc ASV rīkošanās Sī   ri-
 jā par farsu. Neesot jābrīnās, rak -
s ta Aibišs, ka ģenerālis Džons B. 
Allens, kuŗš bija ASV pārstāvis 
pret ISIS vērstajā starptautiskajā 
koalicijā, atkāpies no amata, jo 
nav gribējis būt par izkārtni ap -
mānam.

Tikmēr Putina stratēģi nesnauž: 
Maskavā atklāta “Sīrijas Kurdi  stā-
nas” pārstāvība. Sīrijas kurdi, kas 
apdzīvo šauru un gaŗu sloksni 
ziemeļos, visgaŗām Turcijas robe -
žai, enerģiski cīnās pret ISIS kau -
jiniekiem, un Maskava ieinteresē-
ta viņu simpatijas iegūšanā. Bet      
te ir “āķis”: Turcija ar aizdomām  
rau  gās uz jebkuŗu mēģinājumu 
nostip  rināt kurdu pašpārvaldi 
rajonos, kas apjož Turcijas dien -
vidaustrumus, kur savas bruņo -
tās akcijas atjaunojis PKK – radi  -
kā    lais kurdu kaujinieku grupē-
jums. Turcijas prezidentam Erdo -
ganam pilnīgi pietiek ar autono -
mo Irakas Kurdistanu, kas faktis -
ki ir dzīvotspējīgs valstisks veido-
jums.

Vērotāji Rietumos arvien lie -
lākā mērā pārliecinās, cik liela 
vara un iespaids Kremlī ir Vla -

dimiram Surkovam, kuŗš līdz 
2013. gada maijam bija Krievijas 
premjērministra (Dmitrija Med   -
ve     deva) vietnieks, bet tā paša ga -
da septembrī kļuva par Krievijas 
prezidenta palīgu. Šis vīrs turas 
ēnā, netiecas pēc reklāmas, bet rī   -
kojas aiz kulisēm kā Putina “pelē -
kais kardināls”, un viss, kas notiek 
dienvidos no Rostovas, esot Sur-
kova tiešā pārziņā.

Un nu daudzus pārsteidza ziņa, 
ka pēc tikšanās ar Krievijas prezi-
denta palīgu Surkovu Dienvid  - 
o se tijas prezidents Leonids Tibi -
lovs ierosinājis savā pašpa slu di-
nātajā valstelī sarīkot referendu -
mu par Dienvidosetijas pievieno-
šanos Krie vijas Federācijai.

Vai atkārtosies Krimas scēnā-
rijs? Grūti pateikt. Skaidrs ir viens: 
šī ideja atausa Tibilova apziņā pēc 
tikšanās ar Surkovu...

Pagājušajā svētdienā Latvijā 
pulksteņu rādītājus pagrieza 
vienu stundu atpakaļ. Cilvēkiem 
līdz ar to bija iespēja pagulēt  stun-
diņu ilgāk. Tas nozīmē, ka Saule 
ausīs agrāk nekā iepriekš, lai arī 
ziemas dziļumā tā tas gluži ne  -
būs. Savukārt vasarā vakars būs 
par stundu gaŗāks, lai arī vasaras 
viducī tas neko daudz nenozīmēs, 
jo Saulgriežu laikā saule noriet  
ļoti vēlu un tad atkal uzaust pēc 
pāris stundām.

Latvijā katru gadu pavasarī un 
rudenī par šo lietu ir lielas disku-
sijas. Ir ļaudis, kuŗi apgalvo, ka 
pulksteņa grozīšana viņus pilnīgi 
izsit no ritma. Tam gan,  godīgi 
sakot, ir grūti noticēt, jo kā gan 
tas, ka rudenī cilvēki bauda vēl 
vienu stundu un pavasarī vienu  
pazaudē, varētu būtiski ietekmēt 
cilvēka labsajūtu? Laikam jābūt 
ļo ti satrakotai nervu sistēmai, lai 
uzskatītu, ka tas traucē cilvēka 
organismam. 

Pagājušajā nedēļā Normunds 
Grostiņš, kas mūsu valstī ir vis  -
kaislīgākais “eiroskeptiķis”,  kādā 
portālā rakstīja, ka “kamēr pastā-
vēja neatkarīga Latvijas valsts, no 
šīm muļķībām kādu laiku bija 
atteikušies. Pēc tam Latvija, pie-
skaņojoties ES prasībām, atkal 
ieviesa pulksteņa grozīšanu ru -
deņos un pavasaros. Sen jau pie-
rādīts, ka ekonomisku efektu šī 
ākstīšanās neveicina. Toties jauc 
bērnu un daudzu citu bioritmu, 
rada papildu slodzi veselībai pu - 
s ei Latvijas iedzīvotāju. Ja Latvija 
atkal atgūtu neatkarību, no muļ -
ķī  gu ES normu izpildes varētu 
atkal atteikties. Kā savulaik attei   -
cāmies no šādas PSRS prakses”. 
Diez vai nu veselai pusei Latvijas 
iedzīvo tāju šis process rada vese -
lības prob  lēmas! No ārstu puses 
nav dzirdēts, ka pēc pulksteņa 
gro zīšanas piepeši sāktos milzīgs 
pacientu pieplūdums. Visticamāk, 
tās būs iedomātas kaites. Turklāt 
es Latvijā esmu dzīvojis kopš 

Par pulksteņiem
pašiem atjaunotās Latvijas pirm -
sākumiem, bet neatceros, ka būtu 
bijis jel gads, kad pulksteņi nebū -
tu grozīti. Varbūt kļūdos? 

Pulksteņa grozīšana ir process 
ar gaŗu bārdu. Pirmais ieteikums 
nāca no kāda zinātnieka Jaunzē  -
landē, tas bija tālajā 1895. gadā. 
Džordžs Hadsons bija entomo-
logs (kukaiņu speciālists) un astro-
noms, un viņš uzskatīja, ka papil-
du Saules gaisma vakaros viņam 
palīdzēs ar entomoloģiju nodar-
boties aktīvāk, vēl jo vairāk tāpēc, 
ka ir  daudz kukaiņu, kuŗi parā -
dās tikai tad, kad Saule sāk jau 
rietēt. Pirmās valstis, kuŗas ieviesa 
pulksteņa grozīšanu pavasarī, bija 
Vācija un Austroungārijas impe-
rija, tas bija 1916. gada 30. aprīlī. 
Drīz vien tas pats notika daudzās 
citās valstīs, piemēram, Lielbrita-
nijā attiecīgo likumu pieņēma tajā 
pašā 1916. gadā. Daudzus gadus 
vēlāk, 1933. gadā, Dž. Hadsons 
par savu darbu saņēma pirmo 
me   daļu no Jaunzēlandes Karalis-
kās apvienības. Šī  valsts pulksteņa 
grozīšanu ieviesa 1927. gadā.

Amerikā pulksteņa grozīšanu 
ieviesa 1918. gadā, starp citu, ga -
ŗāki vakari nozīmēja, ka lauk-
saim  nieki  varēja strādāt  stundu 
ilgāk. Pēc Pirmā pasaules kaŗa 
Kongress no šīm laika maiņām 
atteicās, to atkal atjaunoja Otrā 
pasaules kaŗa laikā. Pēc kaŗa fe -
derālā valdība atteicās no notei-
kumiem, kas saistīti ar pulksteņu 
grozīšanu, un atsevišķas pavalstis  
un pat pilsētas varēja pašas  lemt,  
vai grozīt,  vai negrozīt. 1954. gadā 
tikai Kalifornija un Nevada prak -
tizēja laika maiņas Rietumos  no 
Misisipi upes, un 1964.  gadā 21 
no toreizējām 48 pavalstīm pulk -
steņa grozīšana nenotika vispār.

Iemesls, kāpēc Amerika atgrie-
zās pie pulksteņa grozīšanas, bija 
tāds, ka transporta uzņēmumi 
sāka izteikt neapmierinātību par 
to, ka vienā vietā pulkstenis rā -
dīja vienu, bet cituviet – citu laiku. 

1967. gadā Vašingtona ieviesa tā 
dēvēto “apvienoto laika likumu”,  
un pulksteņa grozīšana tika at -
jaunota visā Amerikā, izņemot 
Arizonu un Havaju salas.

 1973. gadā, kad Amerikā bija 
naftas produktu krize, Kongress 
eksperimentālā kārtā vienu gadu 
vasaras laiku atstāja visa gada ga  -
ŗumā. Iemesls – cerība,  ka gaŗ   āks 
vakars nozīmēs mazāku ener  go  -
resursu patērēšanu, arī spuldzes 
mājās un citur būs jāiededz stun-
du vēlāk. Taču cilvēki raizējās, ka 
bērniem tāpēc ziemā būs jādodas 
uz skolu melnā tumsā. Man toreiz 
bija 14 gadu, un  es atceros – lai arī 
skola no mājas īpaši tālu nebija, 
iešana tumsā patīkama nelikās. 
Laikā pēc eksperimenta speciālis -
ti konstatēja, ka nekādas milzīgas 
ietekmes laika maiņām tā arī ne -

bija. 1986. gadā Kongress noteica, 
ka pulksteņi jāgroza ik gadu ap  - 
rī ļa pirmajā un oktobŗa pēdējā 
svēt   dienā.  2005. gadā Kongress 
procesu mainīja atkal, nosakot, ka 
pavasarī pulksteņi jāgroza marta 
otrajā, bet rudenī – novembŗa pir-
 majā svētdienā. Atsevišķi Kongre-
sa locekļi, starp citu, bilda, ka tā -
dējādi Helovīna svētkos bērniem 
būs iespēja staigāt  no mājas uz 
māju un diedelēt konfektes gaišā-
kā diennakts stundā...

Mūsdienu Eiropā laika maiņu  
procesu nosaka Eiropas Savienī-
ba, un  tas ir obligāts visām ES 
da   lībvalstīm, tajā skaitā arī Latvi-
jai. Baltkrievijā pulksteņa grozī-
šana nenotiek vispār, Krievija no 
tās kādu laiku atteicās, bet pēc tam 
atkal to atjaunoja. Tā kā Latvijā 
pulksteni pārgroza agrāk nekā 

Ame   rikā, laika atstarpe starp ma -
nām mājām Rīgā un māsu mājām 
Čikāgā uz brīdi būs lielāka, taču  
nekāda  traģēdija tā tiešām nav.  
Šo komentāru rakstu tieši tajā 
svētdienā, kuŗā pulksteņi bija jā  -
groza, un  man  tā papildu stun da 
nu  ļoti patīk,  lai arī mazliet ķēpa 
ir dzīvoklī pārgrozīt visus pulk - 
s  teņus. Labi, ka datorā un telefonā, 
kuŗi ir pieslēgti pasaules tīklam, 
tas notiek automatiski.

Pulksteņa grozīšana, lai arī ko 
par domātu Normunds Grostiņš 
un viņam līdzīgie, nudien nekāda  
traģēdija nav. Tiesa, patlaban vēl 
pulkstens nav pieci pēcpusdienā 
un ārā jau ir gandrīz tumšs, bet 
kam gan radīta elektrība. Un, kā 
jau minēju, tā papildu gaismas 
stunda no rītiem nemaz par sliktu 
nenāks.
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Pulkvedis Stenlijs Očinleks un 
lēdija Rozamunda Očinleka at  -
nāca tieši divas minūtes pirms 
astoņiem. Pēdējos desmit gados 
viņi nebija ieradušies ne minūti 
vēlāk, ne agrāk. Pulkvedis, arī vie-
  sībās ejot, rudenī un ziemā val -
kāja platu pelēku aizsargkrāsas 
mēteli ar kapuci un dziļām uz  -
šūtām kabatām. Kad sieva viņu 
atrunāja no šāda mēteļa valkā  ša-
 nas, pulkvedis tikai pavīpsnāja: 
“Vai tu spēj atteikties no lūpu 
krās as un pūdera, kaut tev arī 
vairs nepiedien šī kosmētika? Ve -
    cas sievietes tā padara vēl vecā  -
kas.” Sieva tādās reizēs klusēja.

Visvairāk lēdijai Očinlekai ne  -
patika, ka vīrs vienmēr ņēma lī  -
dzi, tiklīdz spēra soli pār mājas 
slieksni, nelielu mašīnpistoli, 
kuŗa bija piestiprināta ādas cilpā 
kreisā pusē zem mēteļa.

“Kāda velna pēc tev vajadzīgs 
ierocis?”

“Nevis velna, bet labsajūtas dēļ,” 
pulkvedis atbildēja vienā mierā, 
kūpinādams pīpi. “Malajā šis ie  -
rocis neskaitāmas reizes man iz   -
glāba dzīvību. Es nevēlos pār -
traukt draudzību ar to.” Izstājies 
no ierindas, pulkvedis palika uz -

  ticīgs karavīra stājai un tiku - 
m iem. Malajas džungļi lēti ne -
aiz mirsās. 

Pulkvedis Očinleks palīdzēja 
sievai novilkt ūdeles mēteli, tad 
uzkāra vadzī uzgaidāmā istabā 
savu, saudzīgi pataustīdams, ie   -
roci. Kamēr sieva pie spoguļa 
kārtoja iezilgani krāsotos matus, 
viņš otrā spogulī pavēroja sevi. 
Sirmās ūsas labi saskanēja ar sir  -
majiem matiem, apaļo pieri un 
taisno degunu. Pulkvedis bija sa -
 glabājis visu mūžu Sandberstā ie  -
gūto stāju un kalsnējumu. Arī Ro          -
zamundas patumīgais au  gums 
cienīgi turējās tumšajā zīda tēr-
pā. Tikai kailās rokas zem ser-
mu liņa apmetņa izskatījās pārāk 
sārtas, it kā saulē apdedzinātas. 
Viņi neviesojās bieži radinieces 
Patrīcijas Kesvikas mājās, bet 
kad nāca, tad tā bija īsta svētku 
diena.

Pulkvedis izņēma no kabatas 
melnu iegarenu etviju ar pērlēm, 
kas bija domāta dzimšanas die-
nas dāvanai.

“Apsveicu un novēlu tev vēl 
daudz tādu dienu sagaidīt,” teica 
Očinleka kundze, apkampusi 
Patrīciju un noskūpstot uz abiem 
vaigiem.

“Es no savas puses vēlu to pašu 
un, nododot šo velti, piemetinu: 
jaunu aizrautīgu mīlestību.” Lē -

dija Rozamunda sarauca pieri, 
Patrīcija pietvīka.

“Paldies, mani draugi, paldies,” 
teica Patrīcija. “Tikai baidos, vai 
Stenlijs mani nevērtē pārāk       
augstu.”

“Nekādā ziņā,” atbildēja pulk-
vedis. “Es ar 45 gadiem biju lai -
mīgs līgavainis. Kādēļ Patrīcija 
nevarētu iemīlēties? Mūsu dēls 
jau ir izplētņlēcējs. Vai ne, Roza -
mund?”

“Draugi, jūs aizmirstat, ka ne   -
esmu karavīrs, bet sieviete. Sie -
viete manos gados vairs nevar 
lepoties ne ar pievilcību, ne 
seksu. Mūsu kapitāls sadilst āt  -
rāk. Biržā mūsu akcijas vairs ne  -
pieprasa tie attapīgie un izvēlīgie, 
kas gribētu savu naudu ieguldīt 
pavisam drošos pasākumos.”

Patrīcija atvēra rotu kārbiņu 
un apbrīnoja mirdzošo pērļu 
virk ni, kura gulēja uz zīda spil -
ventiņa. Viņai bija prieks un reizē 
sāpīgi.

“Mīļā Patrīcija, vecs sudrabs 
arvien ir vērtīgāks nekā jaun  kal-
dinātais,” pulkvedis mierināja 
namamāti.

“Sirds nav sudraba kauss, kuru 
kalis Saules karaļa zeltkalis. Ja arī 
es vēl spētu iemīlēties, – šaubos, 
vai nezaudētu pašlepnumu . . .”

“Mīlestība ir briesmīga, tā ir kā 
sērga,” nopūtās lēdija Očinleka, 

ar pūdera slotiņu balsinot seju. 
“Mūsu kalponei īrietei ir trešais 
līgavainis vienā gadā, bet neticu, 
ka viņi apprecēsies. Nabaga mei-
  tenei pārāk mīksta sirds. Viņa 
visus savus noslēpumus atklāj 
pirms kāzām. Un vīrieši ir kā 
kamenes, kam patīk lidot no 
zieda uz ziedu.”

“Nebūsim tik pilsoniski,” sievu 
pārtrauca pulkvedis. “Patrīcija ir 
dzejniece, kurai mīlestība nepie-
ciešama, lai talants neaizietu 
bojā.” Pulkvedis braucīja pelēkās 
ūsas un domāja par viskiju. Viņš 
pieskārās arī baltajai neļķei 
svārku pogcaurumā.

Nogaidījusi, kamēr viesi sa   po -
š  as, Patrīcija atvēra durvis un ai  -
cināja viesistabā.

“Lūdzu, dziļāk, kamēr sanāk 
pārējie. Mums šovakar būs ļoti 
neparasta sabiedrība: daži stu-
denti, kas sapņo par Ungāriju. 
Ugunsputni...” Pretējās durvīs 
pa  rādījās grāfienes sirmā galva. 
Viņa pameta vaicātāja skatienu 
uz namamāti.

“Es sagaidīšu viesus, pasnieg -
šu arī dzērienus...” Tad Patrīcijas 
balss iedrebējās, un viņa turpi-
nāja: “Varbūt Česlavs Domb rov-
skis var nākt palīgā?”

“Viņš noteikti nāks,” sirmā 
galva durvīs pazuda. Durvis aiz-
vērās.

Pulkvedis soļoja pa istabu un 
apstājās pie gleznām. Impre  sio-
nisms un ekspresionisms nebija 
viņa gaumē. Viņam patika vai nu 
kauju, vai medību skati. Tādu 
Patrīcijas dzīvoklī nebija.

Lēdija Kesvika lēja pie bāra 
glāzēs džinu un viskiju, katram 
dzērienam pieliedama attiecīgu 
piedevu. Pulkvedis, redzot, ka 
glāzes pildās, patrina rokas, it kā 
tās būtu nosalušas.

Viņš paņēma pasniegto dzē   rie-
 nu, saskandināja ar namamāti 
un, iztukšojis glāzi vienā paņē -
mienā, teica:

“Pasaulē tagad iet lieliski. 
Ungāri ieņēmuši Budapeštu un 
Izraēlas bērni Sīnajas tuksnesi, 
kur Mozus viņiem deva baušļus. 
Jūs tikai redzēsit, kas viss te sa   -
vārīsies. Es esmu ierindai par 
ve  cu, bet mūsu zēns jau ir tur. 
Viņš, liekas, būs pirmajā vienībā, 
kurai jānolaižas Suecas kanāla 
joslā. Tonijs tomēr ir vīrs. Visu 
lai    ku es nedevu par viņu daudz: 
diplomāts ar ūsiņām, labi ģēr-
bies, dāmu mīlulis. Protams, tas 
nebūs karš, tikai nomierināšanas 
ekspedīcija, pasākums kārtības 
uzturēšanai kanāla joslā. Ar tā  -
dām valstīm kā Ēģipte jau ne -
karo. Karot var tikai līdzīgs ar 
līdzīgu.”

(Turpināts no Nr. 40)

Latvijas Nacionālās biblio tē -
kas Atbalsta biedrība (Biedrība) 
gatavo izdošanai grāmatu “The 
Glass Mountain”, kas būs labi 
zināmās un populārās Raiņa 
lugas “Zelta zirgs” tulkojums 
angļu valodā ar komentāriem. 
Grāmatas autors ir ASV dzimu -
š ais un dzīvojošais latvietis Vilis 
Inde, kurš 2012. gadā jau pub   li -
cējis savu pirmo “Zelta zirgs” lu  -
gas tulkojumu ar komentāriem. 
Jaunajā grāmatā lugas “Zelta 
zirgs” tulkojums būs redakcionāli 
uzlabots mūsdienīgā angļu va    lo -
dā. Izdevumu papildinās komen-
 tāri par Latvijas vēsturi, Raiņa un 
Aspazijas lomu tajā, lugas sim-
bolu un konteksta skaidrojums, 
kas palīdzēs atklāt šī literārā dar-
ba dziļākās nozīmes. Īpaša noda-
ļa grāmatā tiks veltīta Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai. 

Raiņa luga ir neatņemams un 
paliekošs latviešu kultūras man -
tojums un literātūras dārgums, 
kas ieguvusi pārlaicīgumu un 
nemirstību. Tā nezaudē aktuāli-
tāti arī mūsdienās. Pat pēc vairāk 
nekā gadsimta viens no mūs die-
nīgākajiem architektūras objek -
tiem un jaunākā kultūras celtne – 
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir 
tieša atsauce uz šo lugu un ie -
mieso tās būtību vizuālā veidolā. 
Līdzīgi kā Rainis par sava laika 
notikumiem vēstī ar literāra dar -
ba starpniecību, Gunārs Birkerts 
runā architektūras valodā. Gan 

Top grāmata “The Glass Mountain” – 
Raiņa luga “Zelta zirgs” angļu valodā

Rainis, gan Birkerts savos dar b  os 
izmantojuši spēcīgus, lat  viešu 
tautai zināmus un nozīmīgus 
simbolus, kas palīdz izstāstīt pa  -
saulei stāstu par Latvijas vēsturi 
un kultūru.

Grāmata “The Glass Mountain” 
tiek veltīta latviešu jaunajai pa  -
audzei, kas uzaugusi ārpus Lat  vi-
jas. Ikdienā sazinoties angļu va -
lodā, jauniešiem kļūst arvien 
grū tāk saistīt savu izcelsmi ar 
Latviju. Izdevums skaidros un pa -
  līdzēs izprast savas saknes, iz -
celsmi, tautas vēsturi un man-
tojumu. Īpaša uzmanība tiks vel -
tīta arī grāmatas vizuālajām un 
mākslinieciskajām kvalitātēm. 
Tiks radītas jaunas illustrācijas, 
par to autoru uzaicināts māks  li -
nieks Miķelis Fišers, kurš šogad 
saņēmis augstāko apbalvojumu 
Latvijas vizuālajā mākslā – “Pur -
vīša balvu”. Par lugas literāro re    -
d  aktori aicināta jaunās paaudzes 
ASV dzīvojošā tulkotāja un re  - 
d  ak  tore  Kaija Straumanis, kuŗas 
darbs pie latviešu literatūras tul  -
košanas un populārizēšanas an  g -
liski runājošajās valstīs jau aug - 
s tu novērtēts Latvijā. Angļu valo-
das korektors būs publicists Tom 
Jacobs. Grāmatas redaktore būs 
Karina Pētersone – angļu valodas 
filoloģe, tulkotāja, bijusī LR kul  -
tūras ministre, polītiķe un Lat-
vijas Institūta direktore. Izdevu-
ma dizainu veidos viena no lab  ā-
kajām Latvijas grāmatu dizaina 

māksliniecēm – Anna Aizsil nie  ce. 
Tulkotājs un autors Vilis Inde 

par izdevumu saka: “Raiņa “Zelta 
zirgs” ir mīļš un nozīmīgs katr am 
latvietim. Rainis uz valsts brī      vī -
bas cīņām aicina visus: gan stip  -
rus, gan vājus. Stāsts par vienotī-
bu, ideālismu un neatkarīgu Lat -
viju iedvesmo ikvienu. Es vēlos 
šo lugu dāvāt mūsu radiem un 
draugiem, kuŗi nezina latviešu 
valodu. Lasot lugu un komentā-
rus, lasītājs labāk sapratīs Latvi -
jas literātūru, kultūru un vēstu - 
ri. Grāmatā būs arī nodaļa par 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēku, kas skaidros, ka ēka, kas iz  -
skatās kā stikla kalns vai gaismas 
pils, ir svarīgs simbols katram lat-
 vietim. Birkerts, lietojot šīs me  ta-
foras, izstāsta par latviešu cīņu 
800 gadu garumā.

Mums jāapzinās, ka asimilā -
cija maina trimdas reālitāti un 
mūsu radu un draugu, kuri sa  ru-
  nājas angļu valodā, kļūst arvien 
vairāk. Mums jāiesaista visa ģi  -
mene, dāvājot latviešu stāstu 
angļu valodā, lai lasītājs to varē  -
tu pārrunāt ar saviem vecākiem 
vai vecvecākiem. Raiņa “Zelta 
zigs” ir unikāla luga, kuŗa ir dzī -
va ar savu ideālismu un rāda 
tautas labāko seju.”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība ir bezpeļņas, 
sabiedriskā labuma organizācija, 
kas savus labdarības projektus 
spēj īstenot, tikai pateicoties zie-

dotāju un Valsts Kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) atbalstam. Šogad 
ar ziedotāju un VKKF atbalstu 
Biedrība izdevusi reprezentablu 
grāmatu – albumu “Latvijas Na -
cionālā bibliotēka. Architekts 
Gunārs Birkerts”, kas atspoguļo 
Gaismas pils ilgo tapšanas ceļu 
no idejas līdz gatavai ēkai. Patei -
coties saņemtajiem atbalstiem, 
Biedrība šo grāmatu varēja dā  - 
vi  nāt visām 800 Latvijas publis-
ka jām bibliotēkām. 

Grāmata “The Glass Mountain” 
jau saņēmusi Valsts Kultūrkapi -
tāla fonda, ALA Kultūras fonda 
un Latvijas Literatūras centra fi -
n   anciālu atbalstu, taču tās iz    do    -
ša  nai vēl nepieciešami 8000 USD, 
kas segs redakcionālās, oriģinālo 
illustrāciju radīšanas un tipogra-
fijas materiālu izmaksas.

Tādēļ aicinām latviešus pasau -
lē atbalstīt grāmatas izdošanu          
ar ziedojumiem. Biedrība tic, ka 
grā  mata „The Glass Mountain” 
kļūs par skaistu un saprotamu 
vēsti par Latviju ārpus tās ro  -
bežām, radīs jaunajai paaudzei 
skaidru priekšstatu par nacio  nā-
lajām vērtībām, palīdzēs izprast 
savas saknes, izcelsmi, iepazīsti-
nās ar būtiskāko Latvijas vēsturē, 
literātūrā un kultūrā.

Veicot ziedojumu Biedrībai, 
ziedotāja vārds tiks iemūžināts 
Gaismas pilī – Lielajā ziedotāju 
sienā (5000 eiro), pie krēsla (450 
eiro), galda (700 eiro), plaukta 

(1500 eiro) vai ziedotāju goda 
grāmatā (sākot ar 15 eiro). Visu 
ziedotāju vārdi būs arī atrodami 
topošajā Raiņa „Zelta zirgs“ 
izdevumā.

ZIEDOT IESPĒJAMS:
• nosūtot ziedojumu čeku: 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrībai, Mūkusalas 
ielā 3, Rīga, LV1048, Latvija

• Biedrības birojā: Gaismas pilī, 
Mūkusalas ielā 3, iepriekš piezva-
not pa tālruni +371 26470109.

• Bankā
Beneficiary: Latvijas Nacionā-

lās bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. :
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: Swedbank
Address: Balasta dambis 1a, 

Riga, Latvia
SWIFT code: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS, New 
York, ABA/FW: 021001033 

Biedrība jau iepriekš saka pal -
dies visiem, kas novērtē ieceri  
par “The Glass Mountain” izdo -
šanu, darot to saprotamu starp-
tautiskai sabiedrībai un tādējādi 
darot pieejamas mūsu kultūras 
bagātības visai pasaulei. Paldies 
par Jūsu ziedojumiem, pateico  -
ties kuriem to ir iespējams īste-
not!

SANITA KITAJEVA
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VIKTORS 
HAUSMANIS

Aiz loga man pretim mirdz koši 
dzeltens bērzs. Vienalga, saule 
spīd vai ne, bērzs izstaro sauli! Tā 
ir brīnišķa sajūta, ka mūsu neliela-
jā Latvijā dažu dienu laikā daba 
pārkrāsojas. Aizeju uz darbu, mū -
 su institūts tagad atrodas Na  cio-
nālās bibliotēkas namā, un tur no 
piektā stāva Āgenskalna virzie -   
nā paveras skats uz it kā dzelteni 
oranžu jūru, kuŗā mirdz dzeltējo-
š as lapas. Šogad zelta rudeni nebi-
ja nemaz tik viegli sagaidīt – dienas 
ritēja, saulīte sildīja, bet lietus vai -
rāk nekā mēnesi netika lijis, un 
dabas pētnieki sāka sūroties, ka 
upēs un ezeros esot pārāk zems 
ūdens līmenis. Nu jau gan viss 
kārtībā, lietutiņš nolija, bet bērzi 
joprojām greznojas zelta krāsā.

Tā katru rudeni var priecāties 
par saules krietnajiem darbiem, 
taču brīžam uzmācas doma – kā 
jūtas cilvēki, kam pienācis dzīves 
rudens, dzīves novakare? Vai vi  -
ņus apstaro prieka sajūta? Tieši 
par to iedomājos, Nacionālajā 
teātrī skatoties angļu rakstnieka 
Bārnija Norisa lugu “Ciemiņi”. Un 
interesanta sagadīšanās – līdz ma -
 n īm atnāca ziņa, ka lugu “Cie-
miņi” Laimonis Siliņš grasoties 
ie   studēt Sanfrancisko Mazajā teāt-
rī. Ja tā, ar steigu jāapskatās. Tūlīt 
varu teikt, ka noskatījos labu 
izrādi, kas lika domāt. Jā, par to 
pašu rudeni. Dzīves rudeni. Kādā 
Dienvidanglijas fermā dzīvo Edija 
un Artūrs, abi kopā pavadījuši 
jauku, mīlestības apspīdētu mū -
žu, bet katra jauna ikdiena kļūst 
grūtāka, Artūrs gan vēl samērā 
bra ši veic lauku darbus, bet Edijai 
reizēm sāk pārtrūkt atmiņu pa -
vediens un doma sāk duļķoties. 
Dēlam Stīvenam ir sava dzīve, 
viņš darbojas apdrošināšanas fir -
mā, vecākus aprūpēt viņam nav 
laika, tāpēc Stīvens darbam vecā-
ku fermā nolīgst jaunu meiteni 

ŠOREIZ – PAR RUDENI
Keitu, taču viņa dzīvi radikāli 
pārvērst nevar, tikai drusku p a -
līdzēt. Kur ir izeja? Stīvens nolemj 
māju pārdot un vecākus – prom 
uz tā saukto pansionātu. Reāla, 
ne   izdomāta situācija. Skumja, sā  -
pīga. Bet dzīvē tā notiek... Un kā 
lai no reālitātes aizbēg? Luga sau-
cas “Ciemiņi” – par tādiem kā cie     -
miņiem, atstājot saimniecību, kļūs 
Artūrs un Edija. Luga atgā  dina arī 
vispārējo, nenovēršamo patiesību: 
mēs šai pasaulē ienāk am, drīz 
pienāk brīdis, kad no tās jāaiziet, 
un būtībā mēs šajā dzīves posmā 
tādi kā ciemiņi vien esam bijuši.

Nacionālajā teātrī šo reālistisko 
lugu iestudējusi Ināra Slucka – 
aktrise, un nu jau kuro gadu tei-
cami sevi apliecinājusi arī režijā, 
un jāteic paldies viņai un Nacio -
nālajam teātrim, ka repertuārā ie  -
nāk arī pa kādai dziļi filozofiskai 
lugai, kas liek domāt par mūsu 
dzīvi, par mūsu šodienu un rīt -
dienu. Nacionālā teātra Jaunajā 
zālē var noskatīties arī Margare -
tas Edsones drāmas un reizē arī 
gaišo lugu “Prāts”, tajā vēstīts par 
kādu sievieti Vivjenu Bēringu, 
kura saslimst, un slimība, lai arī  
kā tai cīnītos pretim, viņu sa      -
grauj. Nacionālajā teātrī šo skaud-
 ro lomu absolūti patiesi izdzīvo 
Daiga Kažociņa. Jā, Vivjena aiziet, 
bet pāri visam staro gaisma, ko 
panāk aktrise sadarbībā ar režisoru 
Valteru Sīli. Pie drūmas situācijas 
noved arī Bārnija Norisa luga 
“Ciemiņi”, taču izrādē ir daudz 
gaismas, ko īpaši izstaro aktrise 
Lolita Cauka kā Edija un Uldis 
Dumpis kā Artūrs. Šo gaismu dod 
mīlestība, kas vienojusi Ediju un 
Artūru daudzus, daudzus gadus. 
Aktieri atturas no īpašas salkanī-
bas tēlošanas, bet jūtam, ka viņi 
abi viens otram ir vajadzīgi, gal  -
venais ir Artūra rūpes par Ediju 
un viņa cenšanās nesabrukt. Ne  -

pavisam nav viegli parādīt, kā   
klūp un brūk Edijas prāts, kā 
apduļķojas viņas domas, taču Lo  -
lita Cauka kā galveno Edijā iz   -
virza alku izdzīvot.

Mazāk iespēju izpausties lugas 
autors devis Artūram – Uldim 
Dumpim, no kura staro lauku cil-
  vēka krietnums un reizē patie-
sums. Jā, ko lai dara? – Jāatstāj 
Edija kādu brīdi viena, jo lauka 
darbi negaida, un īpašs prieks par 
Uldi Dumpi ir arī tādēļ, ka vi  - 
ņ am šogad piešķirta Teātra darbi -
nieku savienības balva par mūža 
ieguldījumu teātra mākslā Spēl  -
maņu nakts sarīkojumā. Kad iz  -
lasīju šo ziņu, uzausa doma par  
to, cik tomēr ātri skrien cilvēka 
mūžs: liekas, ka vēl pavisam nesen 
Uldis bija mans students, un nu – 

balva par mūža ieguldījumu! 
Esmu pārliecināts, ka tad, kad 
Uldim novembrī šo balvu pa -
sniegs, viņam aplaudēs arī mūsu 
lasītāji Amerikā. 

Par izrādi gribu pieminēt vēl 
kādu būtiski svarīgu motīvu: dzī -
vē ienāk jauna paaudze, to pār -
stāv Stīvens, viņu tēlo Jānis Vimba, 
jauns puisis, taču vecāki viņam 
gan nav no svara, tāpēc tie jānoliek 
pie vietas un māja – jāpārdod. Kā 
tāda spraiga dzirkstelīte izrādē 
spīguļo Antas Aizupes Keita, tātad 
nav jau visi jaunie tikai sava la -
buma tīkotāji, viņa tiešām ienes 
gaismu šajā izrādē, un tas mūs-
dienās ir tik ļoti vajadzīgi. 

Vai izrāde “Ciemiņi” ir kas se   -
višķs, ārkārtējs? – Nē, bet mūs  die-
nu teātrī izrādes sāk mulsināt: 

dienu pirms “Ciemiņi” izrādes 
Nacionālajā teātrī noskatījos vā -
cu rakstnieka Tomasa Manna ro -
māna “Avantūrista grēksūdze” 
izrādi, kas patiešām ir neparasta – 
tik daudz kailuma uz teātra ska -
tuves nebiju redzējis: kaila dejotāja 
izrādi iesāk, kaila pabeidz, pa iz -
rādes vidu darbojas pliki un pus -
pliki aktieri. Liekas, tā kā drusku 
par daudz, bet Fēliksa Krula 
grēksūdze izrādē īsti neieskanas, 
un izrāde maz ko pasaka. Savu-
kārt “Ciemiņi” izrādē mēs skatā-
mies un ieraugām paši sevi, tā liek 
domāt par šodienu, rītdienu, par 
rītu un vakaru. 

Žēl, ka Laimonis šo izrādi ne  -
redzēja, gan jau viņš ies savu ceļu! 
Bet Ināra Slucka kopā ar teicamu 
aktieru kopu radījusi labu izrādi.

Lolita Cauka un Uldis Dumpis Edijas un Artūra lomās izrādē “Ciemiņi” // FOTO: Kristaps Kalns

20.  oktobŗa pēcpusdienā Gais-
 mas pils Stendera lasītavā val -
dīja pacilātība un ļaužu rosība – 
kupls pulks  kultūras un radošas 
domas draugu bija pulcējušies, 
lai suminātu Jauno Gaitu 60. ju  -
bilejā. Ar asprātīgu un saturīgu 
priekšnesumu klātesošo uz  ma-
nī  bu saistīja žurnāla pirmais  
red  aktors Valters Nollendorfs      

Jaunās Gaitas  suminājums Rīgā
un ilg gadējā līdzstrādniece, JG 
ar   chī  va glabātāja Lalita Muiž -  
nie ce, dialogā vērpjot atmiņu 
stās tu, bagātu ar faktiem. Runā-
tāju pul kā arī literātūrzinātniece 
Eva Eglāja-Kristsone un Ingūna 
Dauk ste-Silasproģe, Māris Bran-
cis un Indra Ekmane, pašreizējā 
redaktora Rolfa Ekmaņa meita, 
kuŗa šobrīd mīt Rīgā un raksta 

savu doktora darbu. Asprātības 
kā allaž šķīla Uldis Grava, nopiet-
 nākus tematus, saistītus ar lite  -
rātūras un grāmatniecības gaitu 
Latvijā, risināja dzejnieks Uldis 
Bērziņš, izdevējs Jānis Oga, lite  -
ra  tūras kritiķe Anda Kubuliņa u. c. 

...ir divas latviešu valodas: viena 
ir pasīvā ikdienas valoda, otra – 
aktīvā gara valoda. Pirmā valoda 

prasa ēst un dzert, runā par dar -
bu, mašīnām, laika apstākļiem; 
otra valoda lūdz Dievu, atklāj 
dvēseles pārdzīvojumus un izsa -
ka dziļākās domas. Gara valoda 
ir kultūras valoda: tikai gara va -
loda var radīt kultūru un uzturēt 
kultūru dzīvu. Tāpēc ir svarīgi 
kopt šo valodu, lai mēs nepazustu 
bez miņas lielo tautu vidū. Tāpēc 
ir svarīgi veicināt literātūru, kas 
gara valodu glabā un veido tālāk. 

Tā žurnāla Jaunās Gaitas  pir-
mais redaktors Valters Nollen -
dorfs rakstīja 1955. gadā izde-
vuma pirmā numura ievadā.   

Visi klātesošie vienojās siltā 
sveicienā un laba vēlējumos Jau-
nai Gaitai un redaktoram Rolfam 
Ekmanim. Un  kā citkārt dzim-
šanas dienās – nobaudīja svētku 
kliņģeri.    

L. K.Ingūna Daukste-Silasproģe Indra Ekmane Eva Eglāja-Kristsone

Valters Nollendorfs un Lalita Muižniece
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Vasarā es apciemoju draudzī-
go, saulaino, korumpēto Albā  ni  -
ju. Viņiem gan ir lielas problē-
mas! No vienas puses, tā ir valsts, 
kas nākotnē raugās optimistiski. 
Eiropas Komisija ir izraudzījusi 
Albāniju par pievienošanās kan  -
di  dātu, bet – patlaban tikai kā 
kandidātu. No otras puses, tā ir 
valsts, kur korupcija, meiteņu 
tirdzniecība un organizētā no -
zie dzība dominē dzīvē. Tā ir 
valsts, kur asinsatriebība jopro-
jām ir izplatīta un tiek arī plaši 
pielietota.

Pateicoties Albānijas ģeogra -
fis kajam izvietojumam, šī valsts  
ir viena no tām, kuŗu vēsturiski, 
tāpat kā Latviju, bieži ir valdījuši 
citi. Blakus Grieķijai, Adrijas un 
Jonijas jūras malā, Albānija ir 
bi jusi stratēģiska zeme daudzu 
starptautisku konfliktu laikā. 
Sākumā zemi apdzīvoja Illyrians 
cilts. Tad nāca romieši,  un Albā-
  nija kļuva par daļu no pirmās 
Romas imperijas un vēlāk – no 
Bizantijas jeb Austrumu Romas 
imperijas. Ar laiku kontroli pār-
ņēma Osmaņu imperija, un lie -
la daļa valsts iedzīvotāju pieņē-
ma islāma ticību. 

Albāņi par neatkarību cīnīju - 
š ies vairākas reizes vēstures gaitā. 
Pa laikam viņi to arī īslaicīgi sa -
sniedza, bet par nacionāli atzītu 
valsti kļuva tikai 20. gadsimta 
sā kumā.

Otrā pasaules kaŗa laikā Albā  -
niju okupēja gan Vācija, gan 
Italija. Pēc kaŗa sākās komūnis -

Asinsatriebība, korupcija, mafija, 
meiteņu tirdzniecība un komūnisma atliekas

mūsdienu Albānijā
tu laiks, un Albānija palika zem 
komūnistu varas līdz 1992. ga  - 
d   am,  kad par valsts prezidentu 
tika demokratiski ievēlēts Sali 
Beriša. Tomēr vēl šodien valsts 
tiek  polītiski satricināta,  kamēr 
demokratiskās un komūnistu 
partijas sacenšas par varu. 

ENVERS HODŽA 
UN KOMŪNISMS

Par Albānijas bēdīgo stāvokli 
šodien “liels paldies” ir jāteic Sta   ļi-
nam, gaŗiem komūnistu lai  -  
k iem un Enveram Hodžam,  Albā-  
    nijas diktatoram, kuŗš Albānijā 
brutāli un paranoiski valdīja no 
1944. gada līdz pat nāves dienai 
1985. gadā. Hodža Staļinu die  vi -
nāja, pat kopā ar domubiedriem 
ceļos nometies (skat. foto). Kad 
Hodžu ar godu un pompozi ap -
glabāja zem sociālistiskā reālis-
ma stilā veidotās statujas Mātes 
Albānijas Tirānā, viņa nāves da  -
tums – 1985. gada 11. aprīlis – uz 
kapa pieminekļa neparādījās. Tā 
izlēma Ramizs Alia, otrais un pē -
dējais Albānijas komūnistu dik -
tātors no 1985. gada līdz 1991. ga  -
dam. Viņš apgalvoja (garā, kas 
noteikti rastu atbalsu šodienas 
Ziemeļkorejas Phenjanā), ka  
šāds cilvēks dzīvo mūžīgi.

Pat ņemot vērā jau tā  brutā - 
los 20. gadsimta komūnistu dik  -
tātoru psīchozes standartus, Ho  -
dža izceļas kā ārkārtējs. Viņš 
nokļuva pie varas pēc Otrā pa  -
saules kaŗa un ātri ieguva ultra  -
staļinista slavu. Līdz ar to Albā -

ni ja nonāca totālā nabadzībā un 
izolācijā. Kad Chruščovs denun -
cēja Staļinu 1956. gadā, Hodža 
sabiedrojās ar Mao Ķīnu, kur 
terrors tad vēl darbojās pilnā 
spēkā.

Hodžas paranoja tiešām bija 
vareni izkopta. Viņš pastāvīgi bija 
pārliecināts par polītiskajiem 
draudiem un atentātiem, tāpēc 
un kopa savu paranoju ar rutī -
nas mobilizāciju,  polītisko opo-
n   entu slepkavībām un 750 000 

pa visu valsti izkaisītiem, šodienas 
skatījumā īpaši komiskiem bun  -
kuriem (skat. foto). Šī paranojas 
relikvija nu  aizpilda Albānijas ai  -
navu kā baravikas Latvijas me  - 
  ž  os pēc lietusgāzes. Bunkurus 
ta  gad lieto bomži par mājokļiem 
un dzīvnieki savam patvēru - 
m am. Tie arī īpaši noder ad hoc 
mī   lētāju romantiskām nodarbī -
bām. Daudzi ir vienkārši pames-
ti. Šī bunkurizēšanas program-
ma, kas ilga visu Hodžas 40 gadu 

valdīšanas periodu, izmaksāja 
mil zīgas summas. 

Šodien valdība nezina, ko ar 
bunkuriem iesākt. Tādus dzelzs-
betona kupolus ir grūti un dārgi 
pārprofilēt, kā arī iznīcināt. Tūri  s   -
tiem bunkuri sevišķi patīk, un 
viņi par tiem uzjautrinās. Bet 
vie   tējiem tie ir neinteresanta ob -
strukcija, ainavas neatņemama 
sastāvdaļa. 

Tiesa, brutālākie aspekti no 
Ho    džas režīma laikiem ir jau it 
kā beigušies, ieskaitot totālo izo  -
lāciju no pārējās pasaules, nebei-
 dzamās polītiskās slepkavības, 
po  litieslodzītos un spaidu darbu 
nometnes. Bet daudzi no vecā 
autoritārisma aspektiem turpi - 
   n  ās: elites vienaldzība par tautas 
labklājību, tautas interešu igno-
rē  šana, brutālā un neiecietīgā po -
  lītika un tiesiskuma trūkums. Šie 
ir nopietni šķēršļi, kas kavē un, 
liekas, vēl ilgi kavēs Albānijas pa -
  šu deklarēto mērķu sasniegšanu: 
izveidot funkcionējošu demo  -
kra tiju, ilgtspējīgu tirgus ekono-
miku un iekļauties Eiroat lantis-
kajā aliansē.

ASINSATRIEBĪBA
“Asiņu liešana ir jāatmaksā ar 

asiņu liešanu”. Tāds edikts izla -
sāms Kanun, albāņu seno liku-
mu un tradiciju sakopojumā no 
15. gadsimteņa. Tā ir parallēla 
tais  nīguma sistēma, kuŗas centrā 
ir gods, vaina un atriebība un kas 
vēl šodien ir spēkā Albānijas lau-
kos. Tas apdraud visus ģimenē, 
ie skaitot bērnus un pusaudžus. 
Ilgstošs naids, ilgstoša atriebība 
bieži vien sākas ar šķietami ne  -
kai  tīgiem sīkumiem.

Kādu  patiesu gadījumu man 
pastāstīja mūsu tūres gīds Bens. 
Bena paziņu ģimenē pirms čet - 
  r  iem gadiem sācies strīds par 
strau ta ūdens lietošanu. Paziņu 
ģimenei, kuŗa strauta ūdeni ga -
diem ilgi lietojusi bez maksas, 
strauta īpašnieki pēkšņi piepra -
sījuši  samaksu. 

Hoxhas bunkurs – viens no 750 000

Hoxha un domubiedri ceļos pielūdz Staļinu

JĀNIS
BOLIS



LAIKS 152015. ga da 31. oktobris – 6. novembris

(Turpināts no 14. lpp.)

Par tādu pieprasījumu  ģimene 
jutusies apvainota. Maksas pie  -
p   rasījums tiek uzskatīts par no -
pietnu triecienu ģimenes godam. 
Lai saglabātu ģimenes godu un 
reputāciju, kāds tās  loceklis no  -
šauj kādu citu no īpašnieku ģi  -
menes. Pēc diviem gadiem  īpaš-
 nieku ģimene īsteno asinsat rie-
bību, nogalinot divus no Bena 
paziņu ģimenes. Patlaban šī  ģi  -
mene plāno nākamo slepkavī - 
bu –  tādas “apmaiņas” slepka vī  -
bas varot turpināties gadiem ilgi.

Kāds cits man stāstīja par 17 ga -
    dus vecu puisi, kuŗš pēdējos 10 
gadus ir pavadījis ieslodzījumā 
paša ģimenes mājā, baidoties, ka 
tiks nošauts, ja izies pa durvīm. 
Puiša vienīgā “kļūda” bija pie -
dzimt ģimenē, kuŗas tēvs sēž cie-
 tumā tāpēc, ka pirms vairākiem 
gadiem nogalinājis cilvēku kādā 
Albānijas ziemeļu reģionā. Lī -
dzīgu gadījumu Albānijā ir 
tūkstošiem.

KORUPCIJA UN MAFIJA 
Korupcija Albānijā, sevišķi sa -

biedriskajā sektorā, joprojām ir 

valsts lielākā problēma. Zemās 
algas, kukuļošana un pazīšanās 
principa populāritāte padara ko  -
rupcijas apkarošanu neiespē ja -
mu policijas, tiesnešu, tiesu dar-
bi  nieku un muitas ierēdņu ap -
rindās.

Tā kā valsts nekad nav pie -
dzīvojusi demokratisku  vēsturi, 
jaunatklāto demokrātiju albāņi 
uztver  kā neierobežotu brīvību, 
kas savukārt rada zemu pilso-
nisko morāli un kopējo interešu 
neievērošanu. Atbilstošu institū -
ciju trūkums apvienojumā ar 
vakuumu, ko radīja komūnistu 
režīma sabrukums, vājina valsts 
leģitimitāti un efektīvitāti. Re     - 
z ultātā ir radies tāds sabiedrības 
tīklojums, kuŗā cilvēki paļaujas 
uz personiskām attiecībām un 
savienojumiem, kam ir rakstu-
rīga lojalitāte un atkarība, nevis 
profesionālitāte. 

Korupcija nozīmīgi ietekmē 
ik   dienas dzīvi katra albāņa attie  -
cībās ar valsts pārvaldi. Korup-
tīvi  darījumi var notikt pat par 
kaut ko tik vienkāršu un parastu 
kā ārsta vizītes, uzņemšana sko -
lās, pasu vai braukšanas atļauju 
iegūšana. Resursu, polītiskās gri-

 bas un tiesiskuma trūkums nāk 
par labu ne tikai sabiedriskā sek-
tora korupcijai, bet arī organizē-
to grupu noziedzībām. Albānijā 
ir sevišķi liels ēnu ekonomikas 
īpatsvars, kas sadzīvo ar orga  ni-
zēto grupu nelegālajām darbī  - 
b ām, piemēram, cigarešu kon-
trabanda, kā arī meiteņu, narkoti -
ku un ieroču tirdzniecība. Albā-
ņu mafija tiek uzskatīta par vis -
plašāko un vissazarotāko Balkā -
nos un pat visā Eiropā.

MEITEŅU TIRGUS
Katru dienu Albānijas sādžās 

un pilsētās pazūd meitenes. Vai  -
rākums no viņām ir jaunākas par 
18 gadiem. Dažkārt meitenes pa -
  ņem vīrieši, kuŗi apsola viņas 
precēt. Taču  meitenes kā  pusau-
dzes prostitūtas nonāk Italijas 
pil  sētu ielās, kur viņas nogādā 
albāņu mafija. Nepilngadīgās mei  -
tenes laupa galvenokārt  disko   tē-
    kās, bāros, uz ielām vai pat skolās. 
Dažos ciemos ģimenes ir pār  -
trau  kušas sūtīt savas pusaudzes 
skolā, baidoties, ka viņas varētu 
nolaupīt. 

Šobrīd aptuveni 30 000 albāņu 
prostitūtas sevi pārdod Eiropas 

ielās. Tas nozīmē, ka valstī ar ne -
 pilniem 3 miljoniem iedzīvotāju 
vairāk nekā viens procents albā -
ņu pilsoņu ir pakļauts šai ver -
dzībai. Tiek uzskatīts, ka daļa  
mei  teņu tiek pārdotas Eiropā jau 
kā bērni. Nākotnes prostitūtas,  
kuŗas tiek nolaupītas, sākumā 
nokļūst Albānijas dienvidu ostas 
pilsētā Vlorē, Albānijas kontra-
bandu nozares epicentrā. No 
turienes ir tikai 70 jūdzes pāri 
Adrijas jūrai uz Italijas piekrasti. 
Ar savām ātrgaitas laivām mafi-
jas tirgotāji var veikt šo attālumu 
divās stundās. 

Meitenes tiek pārdotas sute   -
neriem,  daudzas strādā par pli-
ku velti. Viena bijusī prostitūta, 
kuŗa tika nolaupīta 17 gadu ve     - 
c umā, pastāstīja, ka, lai gan viņa 
pelnījusi apmēram 500 dolaru 
naktī, viņas suteners paņēmis 
visu. Reiz  atradis naudu, ko viņa 
noslēpusi apakšveļā, suteners 
viņu piekāvis līdz bezsamaņai. 

Šodien albāņu un Italijas poli-
cisti it kā pa laikam patrulē Ad -
rijas jūrā. Reizēm viņi arestē kā  -

du tirgotāju, bet tas nav nekāds 
gandarījums ģimenēm albāņu 
laukos, kuŗas sēro par zaudēto 
meitu un skaita lūgšanas par 
viņas atgriešanos.

CĀLIS UN POLKA
Bet nebija jau tā, ka albāņi ma -

 ni taisījās tūlīt sūtīt uz gulagu. 
Bija arī savs humors un izprie-
cas. Pēdējā dienā staigāju pa Ti  -
rānu un meklēju, kur pusdie - 
n ot. Atradu īsto vietu – ar baudu 
ēdu kraukšķīgu cāli vietā, kur 
varēja tikai apbrīnot albāņu šo  -
vinismu: Kentcky Fried Chicken 
albāņu stilā (skat. foto).

Vakarā radās cita izprieca, kaut 
gan pavisam īsa. Proti, tiku ie   lūgts 
uz foršu rautu poļu tūris  tiem. Tur 
uzlūdzu uz polku  kādu dūšīgu 
polieti. Minūti arī dejo jām (skat. 
foto), bet tad ieradās viņas draugs 
un uzmeta mums šķību aci. Lai - 
k  am domāja, ka viņam uzradies      
80 gadus vecs sāncensis. Pienāca 
mums klāt, uzsita man uz pleca 
un dāmu man atņēma. Ardievu 
polka, ardievu Albānija!

UZZIŅAI.

Albānija atrodas Dienvidaustrumu Eiro pā,  Balkā-

nu pussalā, ir maza valsts, ko ap   skalo Adrijas un 

Jonijas jūra. Tās dienvidu pie krastē atrodas albāņu 

Riviera, pazīsta ma ar saviem tradicionālajiem 

Vidusjūras ciema  tiem, plūdmales kūrortiem un 

dinamisko naktsdzīvi. Albānijas vēsture iestiep   jas 

tālu  senos laikos, tāpēc šī zeme ir bagāta ar pi  l  īm 

un archeoloģiskiem izrakumiem un drupām (skat.
foto). 

Galvaspilsēta: Tirāna 

Valūta: albāņu leks
Iedzīvotāju skaits: 2 774 000 (2013. g.) 

Oficiālā valoda: albāņu

Polka

Kentucky Fried Chicken albāņu stilā

Romiešu drupas
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 40) atrisinājums

Līmeniski. 7. Tadena-
va. 8. Sponsors. 10. Ten  -
ko  tājs. 11. Skola. 13. Siles. 
15. Strauts. 17. Smaida. 
18. Auksts. 19. Spiede. 20. 

Atvars. 24. Pārsla. 25. Kundes. 
26. Saprast. 29. Prosa. 31. Atāls. 
32. Neparasts. 33. Pasprukt. 34. 
Platones.

Stateniski.  1. Sanāksme. 2. 
Ani  ta. 3. Svinēt. 4. Sprāgt. 5. 
Anīss. 6. Prāvests. 9. Rotaļa. 12. 
Laikposms. 14. Iekurināt. 15. 
Sanesas. 16. Satvīkt. 21. Pārrunas. 
22. Aurora. 23. Mellenes. 27. Al -
paka. 28. Sasalt. 30. Andrs. 31. 
Asote. 

Līmeniski.  7. Tautumeita. 8. 
Bruņucepures. 9. Debespuse. 11. 
Otra gaŗākā upe Čechijā. 12. 
Klients (sarunv.). 13. Jamaikas 
gal vaspilsēta. 16. Dambja pilsē -
ta Ēģiptē. 20. P. Rozīša romāns 
“Valmieras......”. 22. Skābs dien-
vidzemju koka auglis. 23. Ostas 
pilsēta Marokā. 24. Saistviela 
būvniecībā. 26. Populāras, ie  cie -
nītas rudens puķes. 27. Vienal-
dzīgs. 29. Bedre upes gultnē. 34. 

J. Mediņa opera. 36. Ziede. 37. 
Romāna “Krusts debesīs” autors. 
38. Lielākā spāņu valodā runājo-
 šā valsts. 39. Dieva noliedzēji.  
40. Riņķa vai lodes daļa (ģeometr.)  

Stateniski. 1. Vācu rakstnieks, 
filozofs, latviešu tautasdziesmu 
pētnieks (1744-1803).  2. Ierīce 
transportlīdzekļa vadīšanai. 3. 
Latviešu strēlnieku komandie -
ris, ģenerālis, kara ministrs (1884 – 
1942). 4. Augu, dzīvnieku suga 

ar līdzīgām īpašībām. 5. 
Bišu ražojums. 6. Raiņa 
kapa pieminekļa veido  -
tājs Raiņa kapos (1894 – 
1963). 10. Kontrolaparāts. 
14. Sasprindzināts. 15. Pu -
  čīni opera. 17. Vienots. 
18. Aklimatizēties. 19. 
Dzelzs tapiņas. 21. Miru-
šo apbedīšanas vieta. 25. 
Izcils un ietekmīgs seno 
Atēnu valstsvīrs, orātors 
un karavadonis. 28. Patī -
kama smarža. 30. Diri -
ģents, sava koŗa vadītājs 
(1884-1956). 31. Arājs ara 
tīrumā, samta svārki mu  -
gurā (mīkla). 32. Uziet. 
33. Vīrieša vārds (jūn.). 
35. Populārs tautastērpa 
novads.

Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV) 

Liepājas ostā 21. oktobrī bija pietauvojies prāmis ar ASV tan   - 
k  iem un bruņumašīnām. Militārā technika pa autoceļiem un 
dzelzce ļu tika nogādāta uz Ādažu bazi, kā arī Lietuvu un Igauniju. 
Savukārt 30. oktobrī no Garkalnes stacijas pa dzelzceļu tā tiks 
transportēta arī uz Vāciju. Sabiedrotie jau kopš pagājušā gada nosūta 
savus kaŗavīrus, lai stiprinātu Latvijas un Baltijas drošību. Šobrīd 
Ādažos savus dienesta pienākumus pilda vairāk nekā 150 kaŗavīru 
no ASV 173. kāj    nieku brigādes 503. kājnieku pulka 1. bataljona, kas 
uzturēsies šeit līdz novembrim. ASV savus kaŗavīrus Latvijā rotācijas 
kārtībā no   drošinās tik ilgi, cik būs nepieciešams.

Latvijā 19. oktobrī sākās Nacionālo bruņoto spēku (NBS) re  -
zervē esošo karavīru militārās mācības. Aizsardzības ministrijā in   -
for  mē, ka mācību mērķis ir atjaunot viņu individuālās un kollekt ī  vās 
darbības prasmes un iemaņas, lai spētu pilnvērtīgi iekļauties vienī-
bas uzdevumu izpildē. Līdz 2018. gadam plānots sagatavot aptuveni 
2 000 rezerves karavīru.

ASV vēstniecība Latvijā paziņojusi par 286 883 eiro piešķirša -
nu rekonstrukcijas darbu sākšanai Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes Valmieras divīzi-
jas apmācību telpās. To plānots pabeigt 2016. gada rudenī, izveido - 
j ot jaunu treniņu zāli un atjaunojot dzīvojamo platību vietējiem un 
reģionālajiem ugunsdzēsējiem reģionā. Financējums piešķirts ASV 
Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības pro-
grammas ietvaros, sadarbojoties ar ASV armijas inženieru vienību.

Daugavpils tekstila un šūšanas uzņēmumi no 15. līdz 17. oktob-
  rim piedalījās Starptautiskā izstādē Baltic Textile & Fashion Viļ  ņā, 
Lietuvā. Tieši šogad norit tekstila ražošanas un modes dizaina 
atdzimšana pilsētā, kas ir ne tikai lielo Eiropas firmu ražojošās 
filiāles, bet arī vietējie veido savas uzņēmumus, no kuŗiem 6 pie-
dalās izstādē. Izstādē tika pārstāvēts arī Daugavpils Valsts techni-
kums, kur skolo jaunos speciālistus arī šūšanas nozarei.

Gaidot Latvijas simtgadi, visos valsts reģionos no ozolzīlēm tiks 
audzēti ozolu stādi. Vidzemē ozoliņi no zīlēm dīgs Cēsīs, Kurzemē – 
Kuldīgā, Zemgalē – Tērvetē, Latgalē – Baltinavā. Rīgas apkārtnē 
aiz    sācēja ir Ikšķiles novada Popes pagasts ar pārvaldnieku Mārtiņu 
Libkovski priekšgalā, kuŗi pirmie 25. oktobrī rīkoja zīļu stādīšanas 
talku. Iniciatīvai pievienojusies dzejniece un dramaturģe Māra 
Zālīte, rakstnieks Jānis Lejiņš, mūziķis Kārlis Kazāks un citi sabiedrī-
bā zināmi cilvēki.

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 22. oktobrī atklāja 
kampaņu “Esi gaismas vēstnesis” ar aicinājumu visā Latvijā nēsāt 
gaismu atstarojošu vesti. Tādējādi pasargājot savu veselību un dzī-
vību. Tās laikā ir plānots bez maksas izdalīt 20 000 vestes ārpus lie - 
  l  ām apdzīvotām vietām, kur liela daļa pa šosejām un lauku ceļiem 
pārvietojas kājām vai braukšus ar divriteni. 

Kuldīgā 19. oktobrī parakstīja līgumu par E. Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas pārbūvi. Trīsstāvu mūra ēka (celta 1914. g.) ir valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturis-
kais centrs” un valsts nozīmes archeoloģijas pieminekļa “Kuldīgas 
senpilsēta” daļa. Pārbūves laikā paredzēts sakārtot ēkas inženierko -
mūnikācijas un optimizēt telpu funkcionālo plānojumu. Mūzikas 
skolas pārbūve kopumā izmaksās 1,29 miljonus eiro. Darbus plāno 
pabeigt gada laikā. 

Jūrkalnes zemnieku saimniecībai “Bērziņi”, kuŗi cep gardu mai-
 zi, piešķirta kultūras zīme “Latviskais mantojums”. Tā izveidota pēc 
“Lauku ceļotāja” iniciatīvas, kas tiek pasniegta Latvijas tūrisma uz   -
ņēmējiem, kuŗi saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu 
un gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt ama-
tus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. “Latviskā mantojuma” zīme 
tiek piešķirta kopš 2013. gada sadarbībā ar Kultūras ministriju un 
Latvijas Pašvaldību savienību.

Rēzeknes novada domes deputāts Guntis Rasims ceļu no 
Rēzeknes uz iedzīvotāju pieņemšanām pagastos nolēmis mērot 
skriešus. Tā 23. oktobrī viņš mēroja ceļu uz Ozolaini. Daļu distances 
kopā ar viņu noskrēja Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars 
Blinovs. Pusotra gada laikā deputāts iecerējis aizskriet līdz katram no 
25 Rēzeknes novada pagastiem, kopā pieveicot vairāk nekā 1000 
kilometru!

Rēzekni apmeklēja Vācijas, Beļģijas, Lielbritanijas, Īrijas, Francijas, 
Italijas, Dānijas, Somijas, Ungārijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, 
Portugales, Spānijas un Latvijas pārstāvji, lai spriestu par 2016. gada 
no 24. līdz 31. jūlijam Rēzeknē paredzēto 24. European Peoples’ Fes -
ti val (Eiropas Tautu festivālu). Ne   dēļas laikā festivāla ietvaros iece - 
 r ēta gan daudznacionāla kultūras programma un amatnieku darbu 
izstāde-tirdziņš, gan arī konkursi un sacensības. Eiropas tautu fes  ti-
vāla tradicija aizsākās 1992. gadā Beļģijas pilsētā Libramontā, un 
kopš tā laika tas katru gadu risinās citā Eiropas valstu pilsētā. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

2015. gada 22. oktobrī Rīgā, 
Latvijas Universitātes (LU) Ma  -
zajā aulā, notika konference “Ra -
dot iespējas attīstībai – diaspo  -
ras bērni un jaunieši”, kuŗas 
mērķis bija iepazīstināt klāteso-
šos ar pēdējā gada laikā veikta-
jiem pētījumiem bērnu un jau - 
n iešu izglītības jomā.

Konference bija plaši apmek-
lēta, pulcējot valsts un nevals tis-
ko organizāciju pārstāvjus, 
pe dagogus, izglītības jomas va -
došos darbiniekus, kā arī paš -
valdību pārstāvjus no visas Lat-
vijas. Tajā piedalījās arī diaspo -
ras pārstāvji – gan organizāciju 
vadība, gan individuāli dalīb-
nieki no Vācijas, Austrālijas, Bra-
zīlijas un ļaudis, kuŗi jau ir pār-
cēlušies uz pastāvīgu dzīvi Lat-
vijā.

Uzrunājot konferences dalīb-
niekus, LU prorektors sociālo un 
tiesību zinātņu jomā, profesors 
Jānis Ikstens izteica gandarīju-
mu, ka Latvijas Universitātes pēt-
 nieki aktīvi pievēršas diasporas 
un migrācijas izpētei un mudi-
nāja arī nākotnē risināt tēmas, 
kas ir aktuālas zinātnei Latvijā, 
kā arī esošajiem un topošajiem 
studentiem. 

Izglītības un zinātnes minis  - 
t  rijas (IZM) valsts sekretāre Līga 
Lejiņa norādīja, ka IZM, kā arī 
tās pakļautībā esošās iestādes 
diasporai un bērniem, kuŗi at  -
griežas Latvijas izglītības sistēmā, 
pievērš pastiprinātu uzmanību. 

Pedagogi grib attīstīt prasmes strādāt ar diasporas 
bērniem un tiem, kas atgriežas Latvijā

Ministrija, atbildīgo jomu spe  -
ciālisti un pedagogi, gan vēlas, 
gan cenšas pilnveidot savu dar-
bu. Valsts sekretāre īpaši pateicās 
Valsts valodas aģentūras speciā -
listiem par ieguldījumu materiā-
lu izstrādē diasporas bērniem,  
kā arī uzsvēra ministrijas vēlmi 
ņemt vērā jaunākos pētījumus 
un datos pamatotas rekomen-
dācijas, lai tās ietvertu polītikas 
īstenošanā un pedagogu spēju 
stiprināšanā. 

Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos Pēteris Kārlis Elferts 
uzrunu sāka, citējot diasporas 
bērnu vecāku teikto par to, cik 
grūts, smags un laikietilpīgs 
darbs ir bērnu skološana svešu -
mā. Šie zīmīgie vārdi, ko dzir - 
d  am kā attaisnojumu no dau - 
dz  iem šodienas vecākiem, kuŗi 
vairs nepievērš uzmanību bērnu 
latviskās identitātes kopšanai, 
bija iekļauti 1964. gadā Ameri-
kas Savienotajās Valstīs izdotajā 
brošūrā par bērnu un jauniešu 
izglītošanu latviešu kopienās. 
Viņš uzsvēra, ka, mācoties no 
vēs  tures, mēs varam neatkārtot 
kļūdas un sniegt mērķtiecīgāku 
atbalstu diasporai, kā arī peda-
gogiem, kuŗi vēlas pilnveidot sa  -
vas prasmes. Vēstnieks arī īpaši 
akcentēja nepieciešamību radīt 
vairāk iespēju tieši jauniešiem, 
tai skaitā, mudinot diasporas 
jaun iešus stāties Latvijas augst  -
skolās, technikumos un profe -

sio nālajās skolās. Kā pozitīvu 
piemēru augstskolu stratēģijā 
stiprināt saiknes ar diasporu       
P.K. Elferts minēja tieši Latvijas 
Universitāti, kura XVI ASV Rie -
tumkrasta latviešu dziesmu svēt-
 kos šā gada septembra sākumā 
bija izveidojusi speciālu stendu. 
Apmeklētāju vidū bija ļoti liela 
interese par LU programmām, 
īpaši – ar starptautisku ievirzi. 

Konferencē pētnieki prezen-
tēja daļu no apjomīga pētījuma, 
kas sastāv no 18 rakstiem un 
kurus izstrādājuši 16 autori. Pē  -
tījumos analizēta diasporas sko-
lu vēsture, mūsdienu situācija, 
izglītības vajadzības, skolotāju 
iz   glītošana, bērnu pieredze at -
griežoties, valodas apguves un 
identitātes jautājumi, aptverot 
gan skolēnus, gan studentus un 
absolventus. Pētījums ietver arī 
unikālus datus par latviešu bēr-
nu skolas gaitām Anglijas izglī -
tības sistēmā. To izstrādājusi LU 
absolvente Dr. Olga Cara, kuŗa 
vēlāk studēja Lielbritanijā un 
pašlaik ir ļoti pieprasīta eksperte 
darbā ar kompleksām datu 
bāzēm arī Lielbritanijas mērogā. 

Šā gada nogalē pētījums iznāks 
grāmatā, ko izdos LU Akadē  mis-
kais apgāds. Zinātniskās redak-
tores: Dr. Aija Lulle un Dr. Evija 
Kļave. Zinātniskie recenzenti: 
prof. Ieva Zaķe (ASV), prof. 
Zaiga Krišjāne (Latvija) un An -
dris Straumanis (ASV).

LU DMPC dibināts 2014. ga -

dā, pateicoties diasporas pār - 
stāv ju aktīvai ierosmei un Ārlie-
tu ministrijas financiālam atbal-
stam. Grāmatas izdošanu finan-
ciāli atbalsta arī Latviešu fonds. 

Plašāka informācija par LU 
DMPC darbu pieejama šeit: 
diaspora.lu.lv, kā arī rakstot: 
diaspora@lu.lv.

AIJA LULLE
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Lasiet 
tīmeklī!

www.brivalatvija.lv

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

Vai vēlaties mazu paradīzi Latvijā?!
Skaists lauku īpašums Vidzemes augstienē 12km no 

Latvijas kultūras šūpuļa –  Vecpiebalgas.
Īpašums sastāv no 2,5ha zemes ar baltu ķieģeļu divstāvu 
dzīvojamo māju laikmetīgā apdarē, ar diviem balkoniem, 

vērstiem uz apkārtnes skaistumu,
un efektīgu velvētu pagrabu. Pie mājas ir ķieģeļu būves 

automašīnas novietne/darbnīca/noliktava.
Ap māju vecā dārzā lieli, seni koki un jaunais dārzs ar 

augļu kokiem un ogulājiem. Pushektāru no zemes aizņem 
skaists egļu mežs ar ezera krastmalu.

Ieinteresētiem lūdzu sazināties ar
Anitu Zakatistovu 371-29285332

info@almelija.lv

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info
Skatiet – www.nekropole.info!

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS

Apaļas un ovālas krelles, 
lielus kulonus un brošas,
lielus dzintara gabalus.

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts:

latgalerija@gmail.com

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 PIRKŠANA    PĀRDOŠANA    APSAIMNIEKOŠANA

 ATGŪŠANA    VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

MANTOJUMA
 DOKOMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
 MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

JAUNLAUCIŅI
ASV – Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N. E. 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel.: (616) 975-2705 
zipetro@att.net 

LV – Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga, LV–1005
Tel.: (371) 291-15477
arniszv@gmail.com

ASV – Sigurds Strautmanis
4906 S 19th St,
Milwaukee, Wisconsin
Unit J, 53221
Tel.: (414) 616-1657

Zvērināts advokāts
Andris Kluss
Tel.: (371) 291-52494
andris.kluss@advokataprakse.lv

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

Kristers Gudļevskis pret Black-
hawks // FOTO: AP/Scanpix

Kristaps Porziņģis // FOTO: 
AP/Scanpix

Ozoliņš iekļauts 
Avalanche 

simboliskajā 
komandā 

Slavenais latviešu hokejists 
San dis Ozoliņš iekļauts Nacio-
nālās hokeja līgas (NHL) kluba 
Kolorado Avalanche 20 gadu ju -
bilejas simboliskajā komandā.

Avalanche vienība tika izveidota 
pirms 20 gadiem. Par godu svi nī-
bām, kas norisinājās 24. ok  tob rī, 
tika publicēta Kolorado kluba 
simboliskā izlase. To ar balsojuma 
palīdzību sastādīja komandas 
līdzjutēji.1995./1996. gada sezonā 
Ozoliņš palīdzēja Kolorado ko -
mandai izcīnīt Stenlija kausu. 
Vienība šo slaveno hokeja trofeju 
izcīnīja arī 2001. gadā. Pasaules 
spēcīgākajā hokeja līgā leģen dā-
rais latviešu aizsargs kopumā 
aizvadījis 1002 spēles, izceļoties 
ar 190 vārtu guvumiem un 464 
rezultātīvām piespēlēm.

Karjērai punktu 43 gadus ve -
cais Sandis Ozoliņš pielika pēc 
2013./2014. gada Kontinentālās 
hokeja līgas (KHL) sezonas, to -
brīd pārstāvot Rīgas Dinamo vie-
 nību. Šajā sezonā Ozoliņš at  grie-
zās arī Latvijas izlasē un palīdzēja 
tai sasniegt Soču Olimpisko spēļu 
ceturtdaļfinālu.

***
Latvijas hokeja vārtsargs Kris-

ters Gudļevkis savā sezonas pir-
majā NHL spēlē nostāvēja „sau sā” 
pamatlaikā pret Čikāgas Black-
hawks, taču papildlaikā tomēr 
nācās atzīt Čikāgas komandas pā -
rākumu ar 0:1. Gudļevskis Lightn-
ing sastāvā atvairīja 31 no 32 
me  tieniem un tika atzīts par 
spēles trešo zvaigzni.

gadnieks Kristaps Porziņģis 24. ok -
 tobrī, piedalījās tvitera sarakstē, 
atbildot uz skatītāju iesūtītajiem 

jautājumiem. Sportacentrs.com 
ie  pazīstināja ar Kristapa at  bil-
dēm.

Kādus apavus vilksi NBA debi-
jas spēlē? – Kobe X. Iecienītākais 
sporta veids, neskaitot basketbo-
lu? – Futbols. Jaukākā amerikāņu 
aktrise, kuŗu esi redzējis? – 
Margo Robija (Margot Robbie). 
Cik ātri ierodies arēnā pirms 
spēlēm? –Trīs stundas pirms.

(Turpintāts 20. lpp.)

Lightning vārtos pirmoreiz šo -
sezon stājās kāds cits, nevis Bens 
Bišops. Šis “kāds cits” bija no 

AHL izsauktais Kristers Gud ļev-
skis, kuŗš piedalījās savas karjēras 
otrajā NHL rēgulārās sezonas 
spēlē, turklāt arī pretinieks bija 
vairāk nekā cienījams – pašreizējā 
čempione Čikāgas Blackhawks, 
ar kuŗu Lightning pirms dažiem 
mēnešiem tikās Stenlija kausa 
izcīņas finālā.

Porziņģis ārpus
basketbola laukuma

New York Knickerbockers pirm-



LAIKS 2015. ga da 31. oktobris – 6. novembris18

(Turpināts 19. lpp.)

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

L AT V I E Š I  K A N A D Ā

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 Mār-
tiņš Aldiņš un Krisīte Skare. Bi -
ļetes pie ieejas $20, pens. un stud. 
$15. Info: www.labyrintchoir.org.

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. Koŗa vadītāja Dr. 
Anita Kuprisa; korī dzied Mār-
tiņš Aldiņš un Krisīte Skare. 
Biļetes pie ieejas $20, pens. un 
stud. $15. Info: www.labyrin-
tchoir.org, tālr.: 508-481-2453.

8. novembrī (svētdienā) ALTS 
97. GADA SVĒTKI Trimdas 
drau  dzes zālē, (58 Irving Street, 
Brookline, MA) plkst. 13.00. 
Programmā: Grafiķa Jāņa Štern-
berga “Smilšu raksti” (izstāde ska-
tāma no 12.00); žurnāla Jaunā 
Gaita 60 gadu jubilejas atzī mē-
šana. Savus darbus lasa dzejnieki 
Laris Krēsliņš, Maija Meirāne, 
Dace Micāne Zālīte, Sarma 
Muižniece Liepiņa ; mūzicē Agita 
Arista. Ieeja $10./skolniekiem 
bez maksas. Info: sarmaliepins@
verizon.net <mailto:sarma lie-
pins@verizon.net>

13. novembrī 19:00 koklētājas 
Laimas Jansones un dziedātājas 
Zanes Pērkones koncerts. Biļešu 
cena $20.

15. novembrī 13:00 Trimdas 
draudzes zālē svētku akts – dze-
jas pēcpusdiena ar Latviešu sko-
las un Bostonas latviešu jauktā 
kora priekšnesumu. Rīko Latvijas 
Valsts svētku komiteja Bostonā. 
Info: Krisīte Skare, tālr: 978-590-
5554, e-pasts: kristie.skare@gmail.
com 

ČIKĀGA (IL)
8. novembrī 10:00 dievkal po-

jumā, 12:00 Ciānas dr. telpās 
(6551 W Montrose Ave Chicago 
IL) Ciānas ev. lut. dr. un DV rīko 
koklēšanas virtuozes Laimas 
Jan   sones un izcilās vokālistes 
(mecosoprāns) Zanes Pērkones 
koncertu. Info: Gundega Puidza, 

tālr:708-453-0534.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latviešu bied -

rība (531 N 7th St, Philadelphia, 
PA 19123).

16. novembrī 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
bijušās Saeimas deputātes Vine-
tas Poriņas referāts „Latviešu 
nācijai būtisku nacionālu jau-
tājumu lēnā virzība Saeimā”. 
Dzimumdienu svinēšana pie 
kafijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti! Lūgums pieteikties līdz 
13. nov. pie kopas priekšnieka 
Andreja Baidiņa, tālr: 302-478-
7065.

21. novembrī 14:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres sarīko-
 jums. Svētku runu teiks valod-
niece un polītiķe, Rīgas Latviešu 
biedrības Latviešu valodas kopas 
vadītāja, bij. Saeimas deputāte un 
Eiropas Drošības un sadarbības 
org. (EDSO) Parlamentārās asam-
blejas Latvijas delegācijas vadītāja 
Dr. Vineta Poriņa. Koncerta 
daļā uzstāsies koklētāja Laima 
Jansone un mecosoprāns Zane 
Pērkone no Latvijas ar tautas-
dzies mām un oriģinālām kompo-
zicijām. Aktā piedalīsies Fila del-
fijas latv. skolas audzēkņi. Visi 
laipni aicināti uz pieņemšanu un 
Dzintara galda sarūpētām vaka-
riņām pēc koncerta. Rīko visas 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
draudzes un organizācijas. Ieeja 
$25 (tiem, kuri ieradīsies tautas-
tērpā $15); labvēļu ziedojums 
vismaz $50; bērniem un studen-
tiem ieeja brīva. 

Gads jau apritējis un ir pienācis 
laiks pieteikties piedalīties Fila del-
fijas Brīvo latvju biedrības (7th un 
Spring Garden ielā, Filadelfijā) 
gadskārtējā Ziemsvētku tirdzi-
ņā 5. decembrī 12:00-17:00. Bū -
sim pateicīgi par jebkādu līdz da-
lību! Lūdzam pieteikties! Tirdziņa 
komitejas info: phillytirdzins@
gmail.com 

INDIANAPOLIS (IN)
Latv. sab. centrs (1008 W 64th 

St, Indianapolis IN).
7. novembrī 18:00 DV apvien. 

Indianapolē rīko koklēšanas vir-
tuozes Laimas Jansones un iz  ci-
lās vokālistes (mecosoprāns) Za  nes 
Pērkones koncertu. Info: Māris 
Kārkliņš, tālr: 317-946-0124.

KLĪVLANDE (OH)
Latv.dr.nams (1385 Andrews 

Ave, Lakewood OH).
8. novembrī tūlīt pēc dievk. 

DV apvien. Klīvlandē ielūdz Jūs 
pagodināt ar savu klātbūtni Klīv-
landes DV apvienības 64 gadu dar-
 bības atcerē, Lāčplēšu un citu 
Va  roņu godināšanas aktā. Svētku 
runu teiks Astrīda Jansone par 
tēmu „Nacionālie partizāni un 
meža meitas, tēvi, brāļi, draugi 
un... nodevēji”. Referātam sekos 
meiteņu ansambļa priekšnesumi. 
Pēc apsveikumiem un apbalvo-
jumiem sekos svētku mielasts. 
Sarīkojumu kuplinās Līgas Dai-
gas gleznu izstāde. Ieeja $ 20; stu -
dentiem $10; skolniekiem bez 
maksas.

11. novembrī 13:00 Latviešu 
biedrība rīko koklēšanas virtuo-
zes Laimas Jansones un izcilās 
vokālistes (mecosoprāns) Zanes 
Pērkones koncertu. Info: Haralds 
Mazzariņš, tālr: 330-467-7830.

MINEAPOLE (MN)
Minn. St.Paulas latv.ev.lut.dr.

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

5. novembrī 19:00 Latviešu 
organizāciju apvienība Minesotā 
rīko koklēšanas virtuozes Laimas 
Jansones un izcilās vokālistes 
(mecosoprāns) Zanes Pērkones 
koncertu. Info: Maija Zaeska, 
tālr:763-972-2521.

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183 St Bronx 

NY).
7. novembrī 15:00 Nujorkas DV 

Apvienība ielūdz uz Līgas Ejupes 
priekšnesumu „Lāčplēsis”, Lāč-
plēša tēla vēsture no teikas līdz 
mūsdienām. Sarīkojuma 2. daļā – 
veltījums dzejnieces Ritas Gāles 
90. dzimšanas dienai ar jubilāres 
piedalīšanos! Ieejas zied., sākot 
ar $15, bērniem līdz 12 g.v. ieeja 
brīva. Vakariņu galds un dzērieni 
par atsevišķu samaksu.

14. novembrī 11:30 Latvijas 
Pastāvīgā pārstāvniecība ANO 
un Ņujorkas latv. org. padome 
laipni aicina Jūs pagodināt ar 
savu klātbūtni 18. novovembŗa 

aktu. Svētku runātāja Dr. Vineta 
Poriņa, 11. Saeimas deputāte, 
lin  g viste, latviešuvalodas aizstāve 
starptautiskā mērogā. Koncertēs 
Laima Jansone (kokle) un Zane 
Pērkone (soliste). Sarīkojuma 
starpbrīdī piedāvās siltas pusdie-
nas pret labprātīgiem ziedoju-
miem. Pēc koncerta saldais 
ēdiens, vīns un kafija. Iepriekšēja 
pie  teik šanās pie Imanta Kalniņa 
(42 Hackensack St, Woodridge, 
NJ 07075). Čeki rakstāmi uz 
Council of American Latvian 
Organiza tions of New York, Inc. 
Ieeja: lab vēļu biļetes $75; $25 ja 
pasūtina biļetes līdz 10. nov.; $30 
pie durvīm. Info: Baiba Pinne, 
tālr: 917-270-4786. 

ŅUBRANSVIKA (NJ)
George Street Playhouse (9 Liv-

ing ston Ave, New Brunswick,NJ 
08901)

No 10. līdz 21. novembrim 
Laila Robiņa tēlos prezidenta 
dzīvesbiedri lugā ’’The Second 
Mrs. Wilson’’. Autors Joe Di 
Pietro. Info: 732-846-2895, www.
georgestreetplayhouse.org 

PRIEDAINE (NJ)
Priedaine (1017 Hwy 33, Free-

hold NJ).
22. novembrī 14:00 Ņudžersijas 

latv. biedrība rīko koklēšanas 
virtuozes Laimas Jansones un 
izcilās vokālistes (mecosoprāns) 
Zanes Pērkones koncertu. Info: 
Jānis Students, tālr: 732-836-9750.

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

3rd Ave NE, Seattle WA 98125).
14.-15. novembrī Ziemsvētku 

tirdziņš – sestdien no plkst. 10 
līdz 17, svētdien no plkst. 12:00 
līdz 16:00.

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

rības 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.: 727-851-9414.

5. novembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

18.  novembrī 18:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas 97. gadadie-
nai veltīts svinīgs vakars ar In -
grīdas Miemis svētku uzrunu 
un svētkiem atbilstošu mūzikālu 
programmu, kuŗā piedalīsies 
Aleksandra Rituma. Uz Latvijas 
veselību varēs pacelt pa glāzei 

vīna un baudīt svinību kliņģeri. 
Ieejas zied., sākot ar $5. 

28. novembrī 16:00 Sirsnīgi 
priecīga Pateicības dienas pēc-
pusdiena šlāgeŗmūzikas skaņās, 
par ko gādās četri Latvijā mūzi-
kālo izglītību guvuši mūziķi – 
bundzinieks Jānis Kauliņš, bas-
ģi tarists un dziedātājs Modris Lai -
zans, saksofonists Zintis Zvarts 
un taustiņinstrumentu speciālists 
Juris Kristons. Klausītājus sagai-
dīs arī pārsteigumi! Garantēts arī 
dejām piemērots laiks un mūzika. 
Par koncertā un dejās iztērēto 
kaloriju atjaunošanu un priecīga 
prāta uzturēšanu katram jārū pē-
jās pašam, līdzi ņemot groziņus. 
Ieejas zied., sākot ar $20. 

TORONTO
Latviešu Centrs (4 Credit 

Union Dr, Toronto).
18. novembrī 19:00 Kanadas 

latv. centrs Toronto rīko koklē-
šanas virtuozes Laimas Jansones 
un izcilās vokālistes (mecosop-
rāns) Zanes Pērkones koncertu. 
Info: 416-759-4900.

VAŠINGTONA (DC)
Latviešu ev. lut. dr. nams (400 

Hurley Ave, Rockville, MD).
15. novembrī 12:00 Latviešu 

org. Vašingtonā DC rīko Koklē-
šanas virtuozes Laimas Jansones 
un izcilās vokālistes (mecosop-
rāns) Zanes Pērkones koncertu. 
Info: Anita Juberte, tālr:301-814-
1080.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv.ev.lut. Trimdas 

dr.: (58 Irving St. Brookline Ma 
02445). 15. novembrī 11:00 Valsts 
svētku dievk. Māc. Dace Zuš ma ne.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

Atklājot Toronto pensionā -
ru 22. oktobŗa saietu, Liene 
Martinsone ziņoja, ka apvie-
nībā iestājušies Auseklis un 
Suzanna Zaķi. Viņa atgādināja 
par Kristus Dārza 30 gadu 
jubilejas sarīkojumu sestdien, 
bet, ja kādam nav iespējams 
uz to ierasties, pirmdien būs 
koncerta atkārtojums.

 Kristus Dārza administrātore 
Lauma Stikuta sniedza lietišķu 
un izsmeļošu pārskatu par KD 
pašreizējo stāvokli un nākot-
nes varbūtībām. KD darbības 

Jaunumi no Kristus Dārza
atļauja izbeidzas pēc 10 ga -
diem, un pastāv varbūtība, ka 
tā netiks atjaunota, jo ēka ne -
atbilst pašreizējiem standar-
tiem. Tā tika celta, sekojot no -
teikumiem, kas tagad noveco-
jušies. Pēc tagadējiem standar-
tiem KD koridori ir pārāk 
šauri, arī istabu durvis ir par 
šaurām braucamkrēsliem, un 
istabām vajadzētu būt lielā-
kām. Tāpat ēdamistabai vaja-
dzētu būt katrā stāvā, nevis 
visiem kopējai. Pašreizējā ēkā 
šādus remontus nav iespējams 

izdarīt, tāpēc jādomā par citām 
iespējām. Jaunas ēkas celšana 
izmaksātu ap 20-22 miljoniem 
dolaru. Bet kur? Turpat Vud-
bridžā? Toronto? Ņemot vērā 
pensionāru apvienības biedru 
skaita samazināšanos, jājautā, 
vai vēl pēc 10 gadiem šādā me -
gamiljondolaru ēkā būs pie -
tiekami liels latviešu etniskais 
vairākums, lai to sauktu par 
latviešu māju? Vēlāk no pub-
likas bija jautājums, vai ne -
varētu aprūpes namu ierīkot 
šeit pat, Centrā? Ierosinājums 

Centra valdei to pārrunāt. 
Vēl pastāv iespēja kādā jau 

pastāvošā aprūpes namā īrēt 
vienu nodaļu latviešu vaja-
dzībām. Cits jautājums: ja 
valdība uzceļ ēku, vai mēs to 
varētu īrēt?

Liene Martinsone ir apmek-
lējusi vairākas aprūpes iestā-
des un atradusi, ka parasti tās 
saņem atbalstus no iemītnieku 
izcelsmes valstīm. Vai Latvija 
varētu mūsējo atbalstīt? At  bil de: 
šis jautājums nav pacelts, jo 
ciemiņi prasa idejas no mums.

Lauma vēl pastāstīja, ka li -
kums prasa, lai katrā aprūpes 
namā būtu iemītnieku pado -
me, kur visi var izteikt savus 
uzskatus un vēlmes. Pēc pašu 
vēlēšanās ir ierīkots sakņu 
dārziņš. Tāpat ir fizioterapijas 
klases, kur katrs piedalās pēc 
savām spējām.

Laumas pastāstījums deva 
vielu pārdomām. Cerams, ka 
arī nākotnē saņemsim infor-
māciju par problēmu risinā-
šanos.

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

Sēro
SIEVA ELGA MARIJA UN

RADI LATVIJĀ, ASV UN TASMĀNIJĀ

Viņu mīļā piemiņā patur
DĒLI ĒRIKS UN ANDRIS AR ĢIMENĒM

RADI LATVIJĀ UN SPOKĒNAS, WA, TAUTIEŠI

Dieva mierā aizgājis mans mīļais vīrs

GUNARS INDRIĶIS ČAČE
Dzimis 1926. gada 21. novembrī Rīgā,

miris 2015. gada 4. oktobrī Yonkers, New York

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā 

ALĪSE LONIJA KADZĒJS
Dzimusi 1926. gada 19. maijā,

mirusi 2015. gada 12. oktobrī Misūlā, MT

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA SABINE, MAZDĒLS PAUL, MAZMEITA NICOLA

MAZMAZMEITAS ACCALIA UN ISABELA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Pēkšņi aizgājusi mūsu mīļā māte, vecāmāte un vecvecmāte

ELLA ELFRIDA BERĶIS,
dzim. REINHOLDS

Dzimusi 1925. gada 2. septembrī Vecpiebalgā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 16. jūlijā Cobourg, Ontario, Kanadā

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! JĀNIS GROTE (70./71.g.c.)
Dzimis 1938. gada 2. jūnijā Rīgā,

miris 2015. gada 12. augustā North Hollywood, Kalifornijā, ASV

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
8. novembrī pēc baznīcas – 
drau dzības stunda. 15. novembrī 
pēc baznīcas – 18. novembŗa pie -
miņas akts. 22. novembrī pēc 
baznīcas – nodarbība bērniem. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles. CA 90039). 8. novembrī 
11:00 dievk. Māc. Aivars 
Ozoliņš.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk. 
notiek 11:00. Māc. Ieva Dzelz gal-
vis. 1. novembrī dievk. 8. no -
vem brī dievk. ar Sv. vak., skolas 
– Mārtiņu atzīmēšana. 15. no -
vem brī dievk. 18. novembrī 19:00 
Ekumēniskais Valsts svēt ku 
dievk. 22. novembrī Mirušo pie -
miņas dienas dievk. ar Sv.vak.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996), māc. A. Gra -
ham. 1. novembrī 10:00 Refor-
mācijas svētku dievk. ar dievg. 
Kafijas stunda. 8. novembrī 10:00 
dievk. Kafijas stunda un zupas 
pusdienas. 13. novembrī 11:00 
lūgšanas grupa „Aka” Kalamazū 
bazn. 15. novembrī 10:00 Valsts 
svētku dievk., māc. A.Graham. 
Pēc dievk. sarīkojums latviešu 

centrā. 18. novembrī 12:00 Bī  be-
les stunda ciemā Latvija. 22. no -
vembrī 10:00 Mirušo piemiņas 
dienas dievk. ar dievg., māc. A.
Graham. Kafijas stunda. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdienā. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org Visi 
dievk. notiek 14:00. 8. novembrī 
dievk. Centrā. 12. novembrī 19:00 
valdes sēde Centrā. 22. novembrī 
Mirušo piemiņas dienas dievk. 
Centrā.

• Mineapoles St.Paulas dr.: 
1. novembrī 10:00 Reformācijas 
dievk. ar Sv. vak; sadraudzība un 
filma (Arch. Zuševicas konsek.). 
8. novembrī 10:00 dievk. ar 
bērnu uzrunu un svētd. skolu; 
sadraudzība. 15. novembrī 10:00 
dievk.; sadraudzība. 19. novem-
brī 11:00 Bībeles stunda. 22. no -
vembrī 10:00 Mirušo piemiņas 
dienas dievk. ar Sv. vak.; sadrau-
dzība. 12:30 Kapu svētki Lake-
wood kapsētas kapličā.

• 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. 5. novembrī 13:00 
pensionāru saiets latv. centrā. 8. 
novembrī 14:00 dievk. 12. no -
vembrī 19:00 Valdes sēde. 14. no -
vembrī 16:00 Latvijas Valsts 97. 
jubilejas svētki. 22. novembrī 14:00 
Mirušo piemiņas dienas dievk.

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

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

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

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

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

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka park NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

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

Church (100 Harter Rd, Morris-
town NJ)

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

Parsippany St. Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Parsi-
ppany 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) 

1. novembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg. Māc. Saivars. 
10:30 Salas bazn. dievk. ar dievg. 
Māc. Saliņš. 13:30 dievk. ar dievg. 
Māc. Saivars. 8. novembrī 10:00 
Jonkeru bazn. 50 gadu jubilejas 
dievk. ar dievg. Māc. Saivars. 
Salas bazn. dievk. nenotiek. 14. 
novembrī 14:00 Jonkeru bazn. 
Valsts svētku akts. 15. novembrī 
10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar 
dievg. Māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. Valsts svētku dievk. Māc. 

Saliņš. 18. novembrī 13:00 Īsto-
ranžā Valsts svētku dievk. Māc. 
Saivars. 21. novembrī 14:00 Man  -
hatenā dievk. Māc. Saliņš. 22. no -
vembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg. 
Māc. Saivars. 10:30 Salas bazn. 
mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar dievg. Māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija-
arins@yahoo.com 15. novembrī 
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: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rube-
nis. 14. novembrī 11:00 Grace 
Lutheran Church (3967 Park Blvd, 
San Diego Ca 92103) Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres dievk.; 
svētku programma sarīkojumu 
telpās un pusdienas.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 1. no  vem-
brī dievk. 8. novembrī Lāčplēša 
dienas dievk. ar dievg. 15. no -
vembrī angļu val. dievk. ar dievg.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308), diak. L. Sniedze-Taggart. 
15. novembrī 14:00 Valsts dibi-
nāšanas svētku un mirušo pie-
miņas dievk.; dziesmu grāmatas.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk.notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. 

Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. 1. novembrī 11:00 
Kapu svētki Royal Palms kapsētā 
(101 55th St. S, St. Petersburg, FL). 
6. novembrī 11:00 dr. valdes sēde. 
8. novembrī 11:00 Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: baznica@
bellnet.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, 
tālr,: 905-477-7042, e-pasts: ai -
gaide@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 Ko -
rule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse, 
tālr.: 416-221-4309, e-pasts: suk-
se@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis Vī -
tols, tālr.: 703-264-0089. Svētdie-
nās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 29. ok -
tobrī 19:30 literārs vakars. 1. no -
vembrī Reformācijas svētki. Kār-
tējā 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.: 860-644-
3268. 14. novembrī 11:00 Valsts 
svētku dievk. kopā ar Mančeste-
ras draudzi. Māc. Dace Zušmane. 
Dievk. kuplinās flautiste Sandija 
Kivleniece. Pēc dievk. sekos sa -
rī kojums lejas zālē ar Juŗa Bļod-
nieka svētku uzrunu. 

• 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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Laimas Jansones un Zanes Pērkones viesturneja 
Ziemeļamerikā 2015. gadā

Turneju atbalsta Latviešu Fonds, Kultūras ministrija caur PBLA un ALA

MINEAPOLĒ – ceturtdien, 5. nov., plkst. 19:00
 Minn.-St. Paulas latv. ev. lut. dr. telpās  – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN
 Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Maija Zaeska 763-972-2521
INDIANAPOLĒ ** – sestdien, 7. nov., plkst. 18:00
 Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64th St., Indianapolis, IN 
 Rīko DV apvienība Indianapolē – Māris Kārkliņš 317 946 0124
ČIKĀGĀ** – svētdien, 8. nov., plkst. 10:00 dievkalpojumā, 12:00 koncertā
 Ciānas draudzes telpās, 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL
 Rīko Ciānas ev. lut. draudze un DV – Gundega Puidza 708 453 0534 
KLĪVLANDĒ – trešdien, 11. nov., plkst. 13:00
 Latviešu draudzes namā – 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH
 Rīko Latviešu biedrība – Haralds Mazzariņš 330 467 7830
BOSTONĀ – piektdien, 13. nov., plkst. 19:00
 Trimdas draudzes zālē – 58 Irving St. Brookline, MA 
 Rīko Bostonas latviešu organizācijas - Krisīte Skare 978 590 5554 
ŅUJORKĀ* – sestdien, 14. nov., plkst. 11:30
 Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās – 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
 Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome – Baiba Pinne 917-270-4786
VAŠINGTONĀ, DC* - svētdien, 15. nov., plkst. 12:00 
 Latviešu ev. lut. draudzes namā – 400 Hurley Ave., Rockville, MD
 Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā DC - Anita Juberte 301-814-1080
TORONTO* – trešdien, 18. nov., plkst. 19:00
 Kanādas Latviešu Centrā – 4 Credit Union Dr. Toronto, Ont.
 Rīko Kanādas Latviešu Centrs Toronto - 416-759-4900 
FILADELFIJĀ* – sestdien, 21. nov., plkst. 14:00
 Brīvo latvju biedrībā – 531 N 7th St. Philadelphia, PA
 Rīko Filadelfijas organizāciju padome – Valdis Bašēns 856 426 1834
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Ilona Marhele

Viens no Nakoņečnija labā ka-
jiem sasniegumiem ir uzvara 
Pasaules kausa izcīņas posmā 
Kairā

Aigars Apinis

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
Frankfurtes 

maratonā izpilda 
olimpisko 

normatīvu
Latvijas skrējēja Ilona Marhele 

Frankfurtes maratonā Vācijā ie -
guva 16. vietu un izpildīja 2016. 
gada Riodežaneiro Olimpisko 
spēļu normatīvu.

Ilona distanci veica divās stun-
dās, 38 minūtēs un vienā sekundē, 
sasniedzot jaunu personisko re -
kordu, bet Rio spēļu normatīvs ir 
2.42. Līdz šim Marheles labākais 
rezultāts bija 2.38:34. Lelde Nei -
mande izcīnīja 39., (2.54:18), 
Lelde Kalniņa – 88. vietu (3.04:22). 
Maratona uzvarētājas – Etiopijas 
skrējējas Gulumes Čalas rezultāts 
– 2.23.12.

Vīriešu konkurencē 41. vietu 
ieguva Jānis Višķers – 2.20:02. 
Olimpisko spēļu normatīvs ir 
2.17. Maratonu skrēja arī An -
drejs Jesko – 2.29:26 (76.vieta) 
un Reinis Tops – 2.40:52 (188.v.) 
Uzvarēja etiopietis Sisajs Kasaje 
– 2.06:26.

Paraolimpiešu 
medaļas

Starptautiskās Paraolimpiskās 
komitejas (IPC) pasaules meistar-
sacīkstēs vieglatlētikā Katarā  tei-
camus panākumus guvuši Latvi-
jas pārstāvji. Titulētais Aigars Api-
nis ar jaunu pasaules rekordu 
izcīnīja zelta medaļu diska me -
šanā, savukārt Edgars Bergs kļuva 
par sudraba medaļnieku lodes 
grūšanā. Apinis veiksmīgākajā mē -
ģinājumā F52 medicīniskajā gru -
pā disku raidīja 21,44 m, par 38 
centimetriem labojot sev pašam 
piederējušo rekordu, kas tika 
sasniegts iepriekšējās pasaules 
meistarsacīkstēs pirms diviem 
gadiem Francijā. Sudraba medaļ-
nieku poli Robertu Jahimoviču 
Aigars pārspēja par vairāk nekā 
četriem metriem. 

Dmitrijs Silovs šķēpa mešanā – 
50,84 m. Tas ir jauns Eiropas 
rekords.   

Nakoņečnijam 
piešķir Latvijas 

pilsonību
Saeima 15. oktobrī atbalstīja lē -

mumprojektu par modernā piec-
cīņnieka Ruslana Nakoņečnija 
(26) uzņemšanu Latvijas pilso-
nībā par īpašiem nopelniem 
Latvijas labā.

Par ukraiņa uzņemšanu Lat-
vijas pilsonībā nobalsoja visi re -
ģistrējušies deputāti (92). Pēc re -
zultāta paziņošanas zālē skanēja 
aplausi. Arī iepriekš šādi lēmumi 
tika pieņemti lielā vienprātībā 
(Bruno Pētersons, Trojs Ostlers, 
Andrejs Perepļotkins). Savulaik 
mūsu pilsonību ieguva arī Lat-
vijas modernās pieccīņas galve-
nais treneris, ukrainis Michails 
Jefremenko, kuŗa audzēkne Jeļe na 
Rubļevska Olimpiskajās spēlēs 
Atēnās izcīnīja sudraba medaļu.

Ruslans Nakoņečnijs vēlas pār-
stāvēt mūsu valsti 2016. gada 
Riodežaneiro Olimpiskajās spē-
lēs, kur vajadzīga gan sportisko 
kritēriju izpilde, gan Latvijas 
pilsonība. Latvijas Modernās 
pieccīņas federācija atzīst, ka šis 
sportists spēs izpildīt Rio kvali-
fikācijas kritērijus, viņš ir Latvijas 
Republikas nodokļu maksātājs, 
apgūst latviešu valodu un vēsturi, 
ir aktīvs Latvijas sabiedrības pār-
stāvis.

Latvijas pilsonībā uzņemtajam 
pieccīņniekam Ruslanam Nako-
ņečnijam pilsoņa pasi pasniedza 
27. oktobrī Saeimas Dzeltenajā zālē.

 Plūdmales volejbols
Eiropas Volejbola konfederācija 

(CEV) kongresā Bulgārijas gal-
vas pilsētā Sofijā Jūrmalu apstip-
rināja par 2017. gada Eiropas 
plūdmales volejbola meistar sa-
cīkšu finālposma rīkotāju. Ei  ro-
pas meistarsacīkstes plūdmales 
volejbolā nākamgad rīkos Bīle/
Bienne (Šveice), savukārt 2017. ga -
dā turnīrs gan vīriešiem, gan 
sievietēm paredzēts Jūrmalā. 
Kon gre sā CEV prezidenta amatā 
uz četriem gadiem ievēlēja serbu 
Aleksandru Boričiču.

***
Trīs Latvijas plūdmales dueti 

piedalījās FIVB Pasaules kausa 
tūres Open serijas posmā Turcijas 
pilsētā Antalijā. 

Tagad Latvijas futbolistiem 
Mariana Pachara vadībā jāga ta-
vojas Pasaules 2018. gada Kausa 
izcīņas kvalifikācijas turnīram.

***
Latvijas meistarsacīkstēs fut-

bolā jau pirms sacensību no  bei-
guma čempionu titulu izcīnīja 
Liepājas Metalurgs.  

Gatavojas
jaunajai
sezonai

22. oktobrī notika Latvijas Bob -
sleja un Skeletona federācijas 
(LBSF) pirmssezonas preses kon-
ference, kuŗā plašsaziņu  pārstāvji 
tika informēti par mūsu sportis-
tu gatavošanos jaunajai ziemas 
sezonai.

Preses konferencē piedalījās visi 
Latvijas labākie bobslejisti, skele-
tonisti un viņu treneri: Oskars 
Melbārdis, Oskars Ķiber manis, 
Uģis Žaļims ar saviem stū  mējiem, 
tāpat skeletonisti Mar tins un To -
mass Dukuri, izlases galvenie tre -
neri Sandis Prūsis un Dainis Du -
kurs. Preses konferencē piedalījās 
arī federācijas vadība, Latvijas 
bobsleja un skeletona federācijas 
(LBSF) prezidentu Jāni Kolu ie -
skaitot. Latvijas Olim pisko komi-
teju pārstāvēja Žoržs Tikmers.

Latvijas bobslejam rit 36. sezo-
na, šajā sakarā tiek rakstīta arī 
grāmata par bobsleja vēsturi. Pēc 
izcīnīto godalgoto vietu skaita, 
Latvijas bobslejisti un skeletonis-
ti ir pirmajā vietā pasaulē starp 
ziemas sporta veidiem un fede-
rācijām. LBSF piešķirtas tiesības 
rīkot Eiropas kausa izcīņas sa  cen-
sības bobslejā un skeletonā jau 
šogad no 14. līdz 20. decembrim. 
Pēc veiksmīgu šo sacensību sa  rī-
košanas jau 2016. gada novembrī 
vai decembrī pirmo reizi tiks 
sarīkotas Pasaules kausa izcīņas 
sacensības bobslejā un skeletonā. 
Šajā sakarā ir veikta sekmīga 
Siguldas trases pārbaude un tā ir 
atzīta par drošu un atbilstošu 
starptautisku sacensību rīkošanai 
bobslejā un skeletonā. 

Lattelecom galveno technolo-
ģiju direktors Uldis Tatarčuks: 
“Mūsu biznesā neviens labāk par 
inženieriem nezina, cik svarīgas 
ir milisekundes un datu pārraides 
ātrums, tātad, te ir zināma lī  dzī ba. 
Reizēm arī mums nākas mesties 
ar galvu pa priekšu trasē vai biz-
nesā un pieņemt drosmīgus lē  mu-
mus. Viens no tādiem lēmumiem 
ir tas, ka mēs šogad esam ne tikai 
telekomunikāciju, bet arī TV ka -
nālu operātors. Mēs vēl vairāk 
sekosim šim sporta veidam un 
noteikti parādīsim sportistus savā 
kanālī – katru otrdienu kanālī 
360TV savās sporta studijās. Būs 
lielākā publicitātē – gan mūsu 
2000 darbinieki, būs jūsu sporta 
veidu fani, gan arī visa Latvija.”

Firmas Asics pārstāvis Egnars 
Gudriķis: “Asics ir sporta apģērbu 
un apavu ražošanas uzņēmums 
no Japānas ar 50 gadu pieredzi. 
Asics ir līderis augsto technoloģiju 
un innovāciju ieviešanā apģērbā 
un apavos. Kas var būt labāks – 
mums ir līdeŗi bobslejā, ceru, tas 
arī dos savu ieguldījumu sportis-
tiem noturēt šos rezultātus un 
tos uzlabot.”

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Savukārt Bergam pietrūka divu 
centimetru līdz zelta medaļai 
F35 grupā – 14 m. Dāmu kon-
kurencē lodes grūšanā F55 grupā 
ceturto vietu izcīnīja Diāna Da -
dzīte – 6,89 m.

Sudraba medaļu ieguva arī 

Vislabāk veicās Mārtiņam Pļa-
viņam (attēlā pa labi) ar Haraldu 
Regžu. Viņi aizcīnījās līdz pusfi-
nālam, kur zaudēja, bet pēc tam 
cīņā par trešo vietu ar 2:0 (21:15, 
21:17) pārspēja Čīles duetu. 
Alek sandrs Samoilovs / Jānis 
Šmē  diņš ierindojās 9., Richards 
Finsters/Edgars Točs – 17. vietā.  

Teikvondo
Daugavpilī risinājās junioru 

Eiropas meistarsacīkstes teikvon-
do. Pērnā gada kadetu pasaules 
vicečempione Jolanta Tarvida sā  ka 
ar uzvaru, taču otrajā cīņā pie -
dzīvoja minimālu zaudējumu un 
sacensības beidza piektajā  vietā.

Futbols
Eiropas futbola meistarsacīkšu 

kvalifikācijas turnīrā Latvijas 
vienība savā grupā ierindojās 
pēdējā vietā. Statistiķi salīdzi-
nājuši visu triju Baltijas valstu 
sniegumu šajā turnīrā, un arī tur 
mēs esam visneveiksmīgākie. Kā 
Latvijas izskatās uz Baltijas fona? 
Spēles, uzvaras, neizšķirti, zau-
dē jumi, vārti, punkti.

Igaunija   10    3   1    6   4:9    10
Lietuva    10    3   1    6   7:18   10
Latvija    10     0   5    5   6:19   5


