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Dainu skapis

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

ANDREJS MEŽMALIS

Krišjānim Baronam – 180

Brāļu kapu simtgade ieskandina
Valsts 100. dzimšanas dienu

Krišjānis Barons (1835 – 1923), ko mēdzam dēvēt arī 
par Dainu tēvu, ir izcils latviešu folklorists, rakstnieks 
un publicists. Savulaik viens no jaunlatviešu kustības 
pārstāvjiem. 2004. gadā viņš atzīts par visu laiku 
ievērojamāko Latvijas personību.

Latvijā plaši un skaļi šogad 
svin Raiņa un Aspazijas 150 
gadu jubileju, taču daudz pie -
klusinātāk aizritēja Dainu tēva 
Krišjāņa Barona 180 gadu at -

pos visas dienas gaŗumā ikviens 
bija aicināts nolikt svecīti pie 
Barona kapa pieminekļa. Šo pie-
  miņas vietu jau daudzu gadu ga -
ŗumā kopj un uztur brīv prā tīgie. 
Viens no tiem ir Eiropas Kus tī-
bas Latvijā vadītājs Andris Gobiņš.

Krišjānis Barons dzimis 1835. ga  -
da 31. oktobrī Struteles muižā, 
Jaunpils pusē, viņš bija jaunā-
kais astoņu bērnu ģimenē. 
Skolojies Ventspilī un Jelgavā. 
Tērbatā kopā ar Krišjāni Valde-
māru un Juri Alunānu dibinā-
jis latviešu studentu pulciņu; 
vēlāk Barons kļuva par vienu no 
Pēterburgas Avīžu dibinātā-
jiem, bet viņa mūža darbs bija 
latviešu tautasdziesmu vākšana 
un kārtošana. Tautasdziesmu 
krājumu „Latvju Dainas” valod-
nieks Jānis Endzelīns nosaucis 
par latviešu filoloģijas stūrak-
meni. Pēc tam, kad 1878. gadā 
Krišjānis Barons pievērsās Friča 
Brīvzemnieka sāktajam latviešu 
tautasdziesmu vākšanas un kār-
tošanas darbam, 1880. gadā Mas-
  kavā tika izgatavots slavenais 
Dainu skapis.

Skapī atrodas aptuveni 268 800 
lapiņu ar tautasdziesmām. Ori-
ģi nālais Dainu skapis kopš 1940. 

gada atrodas Latvijas Universi-
tātes Literātūras, folkloras un 
mākslas institūtā. 2001. gada 4. 
septembrī tas tika iekļauts 
UNESCO Pasaules atmiņas 
sarakstā (Memory of the World).

krātuve. Šogad konferences no -
saukums bija „Dainu skapis: no 
zinātniskas kartotēkas līdz kul -
tūras simbolam”, referāti bija 
veltīti Krišjāņa Barona 180 gadu 
atcerei, Dainu skapja 135 gadiem 

cere. Mūsu izcilākā tautas-
dziesmu vācēja un publicētāja 
dzimšanas dienu 31. oktobŗa 
rītā ieskandināja dziesmu rīts 
Turaidā, bet Rīgas Lielajos ka -

2. un 3. novembrī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā notika 
tradicionālā Krišjāņa Barona 
dienu zinātniskā konference, ko 
ik gadu rīko Latvijas Folkloras 

un 100 gadiem, kopš pabeigta 
„Latvju Dainu” (1894 – 1915) 
publicēšana. Krišjāņa Barona 
veikums dzīvo tautā, tiek gla-
bāts, pētīts un attīstīts tālāk.

“Pulcējieties zem latviešu 
karogiem!” – ar šādu mudi 
1915. gadā tika nodibināti 
pirmie latviešu strēlnieku 
bataljoni. Pirmā Pasaules 
kaŗa laikā Jānis Goldmanis, 
Krievijas 4.Valsts Domes 
de  putāts no 1912. līdz 1917. 
gadam, panāca, ka cariskā 
Krievija atļauj formēt lat-
viešu strēlnieku bataljonus. 
Šie latviešu nacionālie mili-
tārie formējumi Pirmā pa -
saules kaŗa laikā pieauga 
līdz astoņiem latviešu strēl-
nieku pulkiem latviešu virs-
nieku vadībā un iegāja Lat-

vijas un pasaules vēsturē ar 
savu varonību, kas bija pa -
mats latviešu tautas nacio-
nālā gara atmodas nobrie-
šanai un latviešu tautas 
valstiskās neatkarības iegū-
šanai. Šogad 28. oktobrī ap -
ritēja 100. gadadiena, kopš 
tēvzemes smiltājā tika gul-
dīti pirmie trīs latviešu strēl-
nieki – Jānis Gavens, Jēkabs 
Timma un Andrejs Stūre. 
Šo trīs strēlnieku kapu vietas 
un to apkārtne tika vēlāk 
pilnveidota un kļuva par Lat-
 vijas valsts mēroga kapiem.     

(Turpinājums 12. lpp.)
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
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A. JANSONS
241 Kenwood Court, Grose Pointe Farms, MI 48236

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

Latvian newspaper

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?

Tiekas Brīvās Latvijas izdevēji

Ivars Galiņš

SEN 
PIEDZĪVOTĀ 

VASARA
Reiz bija tāda vasara,
Vēl spīļu arkliem ara.
Apārdnī pie šķūņa savelts siens.
Uz galda karaša
Un akā veldzēts rūgušpiens.
Vēl maizei uzziests kaņepsviests,
Speķa šķēles čurkstēja uz pannas,
Ne dušas toreiz bija mums, ne vannas.
Makšķerēt kaķis līdzi gāja,
Sīkās zivtiņas notiesāja.
Vīri, lielīdamies, talkās
Graudu maisus cēla,
Pēc darba alutiņu nenopēla.
Meitas pirtī skaļi smēja,
Pēc tās uz dīķi kailas skrēja.
Kad toreiz pastaiga ar meiču pārī,
Man izlikās kā Āfrikas safari.
Visapkārt smaržoja kā Jāņu zāles,
Sirds dauzījās kā velējamās vāles.
Un baiļu nebija, kas rītu būs
Vai kas aiz stūra gaida mūs.

***
Tā nav tik mana fantāzija,
Reiz laukos tāda dzīve bija.

***
Nu pateicībā varu
Noraust prieka asaru
Par piedzīvoto vasaru.

Precīzējums
Laika 40. numurā publicētā 

raksta „Ņudžersijas latviešu bied-
rībai – 65” autore ir Regīna Rū -
siņa, atvainojamies par redak-
cijā radušos pārpratumu.

Red.

Aizvadīto sestdien Rīgā, laik-
rakstu Laiks  un Brīvā Latvija 
redakcijā gadskārtējā sēdē tikās 
BL izdevēju (BLIK) pārstāvji, lai 
atskatītos uz aizvadītā gada darbu 
un plānotu nākotni. Abu ilgga-

un avīzes pārdzīvo tādas pašas 
grūtības kā ikviens drukātās pre-
ses izdevums ikvienā zemē. Kā 
norādīja izdevēja Dace Rudzīte, 
Laiks vēl var samaksāt savus rē -
ķinus, taču nācies atteikties no 
tāda bonusa abonementiem, kā 
tradicionālais Laika Mākslas ka -
lendārs – to tagad piedāvājam ie -
gādāties par atsevišķu samaksu. 
Paldies atsaucīgajiem pircējiem, 
jo nauda no kalendāra pārdošanas 
palīdz Laika budžetam. Savukārt 
Brīvās Latvijas 2016 kalendāra 
izdošanu financē Daugavas Va  na gu 
fonda viesnīca „Radi un Draugi” 
un visi ieņēmumi no kalendāra 
pārdošanas tiks ieskaitīti BL bu -
džetā. Vairāk nekā 1200 brīvek-
semplārus saņems bijušie leģio-
nāri un Daugavas Vanagu orga ni-
zācijas seniori. Jāpiebilst, ka BL 
izdošanu financiāli atbalsta mīt-
nes zemju organizācijas – DV 
fonds Lielbritanijā un Latviešu 
Nacionālā padome Lielbritanijā 
(LNPL), Zviedrijas latviešu ap -
vienība un Latviešu Kopība 
Vācijā. Vairāk par sēdes norisi 
lasiet nākamajā nr.

Attēlā: Pēc sēdes Rīgas redakcijā pie Helmara Rudzīša portreta. 
No kreisās: Terēze Bogdanova (Anglija), Nīls Ebdens un Aija 
Ebdena (Vācija), Juris Rozītis (Zviedrija), Aivars Sinka (BLIK 
priekšsēdis, Anglija). // FOTO: Ligita Kovtuna

dīgo trimdas laikrakstu turpmākā 
izdošana ir iespējama, pateicoties 
to kopīgajai darbībai, apvienojot 
satura veidošanu un redakciju, 
kas notika 2000. gadā. Abonentu 
skaits, diemžēl drāmatiski sarūk, 
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Andris Nelsons ar Bostonas
simfonisko orķestri Ņujorkā

Andris Nelsons

ELZA DRUJA FORŠŪ. Tirgus

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

Ņujorkas latviešiem 2015. gada 
rudens ir bijis kultūras baudī-
juma ziņā bagāts. Sezona sākās 
ar Aleksandra Antoņenko uzstā-
šanos Otello lomā Ņujorkas Met  -
ropolitēna operas sezonas atklā-
šanas vakarā un vēl pēc tam. 
Latvieši bieži viņu apsveica ar 
ziediem pie operas aizskatuves 
durvīm. Drīz pēc tam Latvijas 
Trīs Tenori Miervaldis Jenčs, 
Nauris Puntulis, Guntars Ruņgis 
kopā ar pianistu Gintu Bērziņu 
sniedza brīnišķīgu koncertu Igau-
ņu namā, Priedainē un Long-
ailendā Salas baznīcā.

Trīs vakarus pēc kārtas – otr-
dien, 20. oktobrī; trešdien, 21. ok  -
tobrī, un ceturtdien, 22. oktobrī – 
Ņujorkas slavenajā Karnegī zālē 
par godu tās 125 gadu jubilejai 
viesojās diriģents Andris Nelsons 
kopā ar Bostonas simfonisko 
orķestri (BSO),  katru vakaru ar 
īpašu programmu. Trešdien, 
21. oktobrī, BSO uzstājās ar Ri -
charda Štrausa operu „Elektra”, 
un to uzskata par vislabāko no 
šīm trim programmām. Šī opera 
sarakstīta 1909. gadā, tur daudz 
no grieķu traģēdijas, arī no tolaik 
populārās Freida psīchoanalizes. 

Enerģiskais Andris Nelsons 
drāmatiski vadīja Bostonas sim-
fonisko orķestri. Publika cēlās 
kājas un aplaudēja vairāk nekā 
desmit minūtes, tas Ņujorkā ir 
kaut  kas unikāls. Visskaļākie ap -
lausi – Andrim Nelsonam un 
Christine Goerke, kas ar nenogur-
dināmu māksliniecisku spēku 
dziedāja operas titullomu. 

ĒRIKS NIEDRĪTIS, MD

ILZE PĒTERSONE, LNOĢ

Recenzijas avīzē New York 
Times (NYT) bija ļoti cildinošas. 
Anthony Tommasini NYT ce -
turt dien, 22. oktobrī, rakstīja: „Ir 
reizes, kad visi elementi, no ku -
ŗiem veidojas pārsteidzoši labs 

pildījumā.” Gaŗāks A. Tommasini 
raksts parādījās sestdienas NYT 
ar virsrakstu „Andris Nelsons 
atvedis no Bostonas dzirkstījo  šu 
jūtu kvēli”. Viņš raksta:  „Misters 
Nelsons (36) vadīja iedvesmas 

kāņu soprāna Kristīnes Goerke 
vakars, taču tas bija arī Andŗa 
Nelsona vakars. Izvilinādams 
daudzkrāsainas, piepildītas ska-
ņas no orķestŗa, it kā zagšus bū -
vēdams ceļu uz kulminācijām, 
viņš vienlaikus bija ārkārtīgi 
jūtīgs pret izteiksmīgajiem smal-
kumiem Kristīnes Goerke dzie-
dājumā. Ar visu dedzību un iz -
pildījuma griezīgo intensitāti 
Nel  sons atklāja šā darba spēcī-
gos, reibinoši skaistos, sāpīgi 
delikātos momentus.”

Nesen pagāja gads, kopš An -
dris Nelsons vada BSO. Orķestŗa 
mūziķi ir ļoti apmierināti ar viņa 
darbu. Augustā Andris parak-

stīja jaunu kontraktu – viņš tur-
pinās diriģēt BSO līdz 2022. ga -
dam. No Andŗa Nelsona BSO 
vadība gaida lielus panākumus. 

Klausoties un skatoties Andŗa 
Nelsona vadīto „Elektras” izrādi, 
bija sajūta, ka šis uzvedums ir 
kaut kas vienreizējs. Beigas, kad 
publika sajūsmināta stāvēja kājās 
un ilgi aplaudēja, kā arī NYT 
Anthony Tommasini spožais 
raksts apliecināja,  ka visi ir jutuši 
šo īpašo mākslas saviļņojumu. 
Prieks, ka mūsu tautietim An -
drim Nelsonam izdevās sniegt 
Ņujorkas publikai tik lielisku 
programmu.  

mūzikāls uzvedums, sagadās 
kopā. Tā notika trešdienas va -
karā Karnegī zālē, kad Andris 
Nelsons diriģēja BSO iedves mī-
gos mūziķus un satriecoši labu 
tēlotāju sastāvu dedzīgā un spožā 
R. Štrausa „Elektras” koncertiz-

pārņemtos atkal radošo enerģiju 
atguvušā orķestŗa mūziķus un 
aizraujošos lomu tēlotājus ne -
pielūdzami skaņās mutuļojošā 
„Elektras” koncertizpildījumā, 
sa  triecošā viencēlienā. Šis bija 
titullomas izpildītājas, ameri-

Pēc Dž. Verdi operas 
“Otello” izrādes Ņujorkas 
Metropolitēna operā 14. 
oktobrī, kad titullomu 

Tiekamies
ar Otello no Latvijas

atveidoja Latvijas tenors 
Aleksandrs Antoņenko, 
pulciņš Nacionālās operas 
ģildes valdes locekļu un 

biedru ar ziediem sagai-
dīja solistu un pateicās 
viņam par lielisko priekš-
nesumu.

Priekšējā rindā no kreisās – Liene Vidze, Aija Pelše, Aija Blūmfelde, Baiba Rudzīte Pinnis, Laila 
Robiņa un Ilze Pētersone, otrajā rindā – Lauris Vidzis, Jānis Karps, Vija Bērziņa, Aleksandrs 
Antoņenko, Pegija Klausa, Ivars Bērziņš, Mona Ozola
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LIGITA
 KOVTUNA

Saruna ar profesionālu sarunbiedru
Aizvadītajā nedēļā Latvijas 

grāmatniecību, precīzāk – ju  ri-
diskās literatūras klāstu papil-
dināja jauns izdevums – Jāņa 
Boļa (ASV) un Zīles Gereišas 
(Latvija) kopdarbs „Mediācija 
un sarunas”, ko izdevusi Rīgas 
Juridiskā koledža (direktors Tā -
lavs Jundzis, savulaik LR aiz  sar-
dzības ministrs, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas viceprezidents). Šī 
grāmata ir ne vien mācību lī -

kad sanācis kaimiņu strīds, kad 
jārisina lielākas vai mazākas 
biznesa sarunas, kad „sašūpo-
jušās” attiecības draugu, laulāto, 
bērnu un vecāku starpā utt. Vai 
mazums?! Grāmatā var atrast 
gan praktiskas „lomu spēles”, gan 
teorētiskus pamatojumus un 
pro  cedūras izpratni. Tostarp par 
kaulēšanos un rokasspiediena 
spēku, arī par emocijām un to 
savaldīšanu. „Mediatora darbs 

gan pasmaidīt, gan iegrimt pār-
domās. Saskarsme un attiecības 
starp cilvēkiem tomēr ir viena 
grūta, bet bezgala interesanta 
dzīves šķautne. Kā grāmatas 
priekšvārdā apgalvo tās autori, 
kopš aizvadītā gadsimta vidus 
sabiedrības un profesionāļu in -
terese par mediāciju ir strauji 
augusi. Interese par domstar-
pību risināšanu nevis uzreiz tie-
sas ceļā, bet ar alternātīvām me -

sta autors, kuŗa ceļojumu aprak-
stus īpaši gaida asu izjūtu cienī-
tāji – Jānis parasti dodas ceļo ju-
mos uz tādām vietām, kur dau-
dzi neriskē doties. Lai atmina-
mies viņa Sibirijas ceļojumu 
piezīmes, kā arī aprakstus par 
Kubā, Ukrainā, Ziemeļkorejā re -
dzēto un nule publicēto par 
Albānijā piedzīvoto. Ceļojums 
uz Tibetu kopā ar dzīvesbiedri 
Valdu šķiet tāda iegriešanās 
miera ostā. Pirms dažiem ga -
diem Laikā tika publicēti frag-
menti no Jāņa pirmā prozas 
darba – romāna „Likuma ēnā”, 
kas Latvijā izdots arī grāmatā. 
Šajās Latvijas ciemu dienās viņš 
savā Rīgas dzīvoklī bija sarīkojis 
radu saietu, kuŗā atklājās vēl 
viens viņa talants – Jānis ir liels 
dziedātājs ar varenu balsi, turklāt 
no galvas zina vārdus plašam 
latviešu dziesmu klāstam. Un 
viņam blakus ir lieliska mūza – 
dzīvesbiedre Valda. Abu Boļu ro -
sīgajā grafikā atradām stundiņu 
intervijai.

Ir apritējuši astoņi gadi, kopš 
Latvijā iznāca tava grāmata 
„Mediācija” – „pirmā bez de-
līga” ārpustiesas konfliktu ri -
sināšanas teorijā. Jaunā grā-
mata, kuŗā daudz praktisku 
padomu, to lieliski papildina. 
Vai šīs lomu spēles un situācijas 
ņemtas no tavas prakses? 

J. B.  Gan jā, gan nē, un vēl jau 
arī gadījumi no manas kollēģes 
Zīles Gereišas pieredzes. Galve-
nokārt par pamatu ņemtas rak-
sturīgas situācijas. Mediatora gal-
venais uzdevums ir konstatēt 
strīdos pušu intereses, jo parasti 
puses dodas uz tiesu katra ar 
savu poziciju. Mediācija ir ne -
formāla procedūra, atšķirībā no 
tiesas. Turklāt mediācija ir ātrāka 
un lētāka – pieredzējis mediators 
strīdu var atrisināt 15 minūtēs, 
kurpretim advokāta konsultācija 
var aiz ņemt 2 – 3 stundas un par 
daudz augstāku samaksu. Ame-
rikā ap 75% strīdu šobrīd tiek 
risināti mediācijas ceļā. 

Vai esi saskaitījis, cik mediā-
cijas pats esi vadījis?

 Es vairāk darbojos kā padom-
devējs biznesa strīdos. 

Latviešu valodā ir tāds apzī-
mējums – „āža ietiepība”. Vai 
latviešiem tā raksturīga?

 Ir gan – pats arī ar to sastopos. 
Tas ir pārlieks katēgorisms un 
nevēlēšanās mierīgi uzklausīt 
otra cilvēka viedokli. Ar „vidējo 
amerikāni” šai ziņā ir vienkāršāk 
saprasties. 

Vai nav tā, ka cilvēku attiecī-
bās aizvien vairāk vērojama 
neprasme veidot dialogu? Un 
iemesls tam – nemitīgs „mono-
logs” ar datoru?

Pilnīgi piekrītu! Esam taču no -
vērojuši, piemēram, ka restorānā 
sēž pāris un abi „rakņājas” katrs 
savā datorā vai telefonā. Jā, tech-
nikas spiediens ir liels un kļūs 
vēl lielāks. Ērtāk taču ir lasīt 
e-grāmatu, kur vari palielināt 
burtus – drukātās grāmatas la -
sīšana liek piespiesties. 

Un vēl viens no minētās ne -
prasmes iemesliem – cilvēki 
mazāk lasa grāmatas, līdz ar to 
neprot izteikties, risināt dia-
logu, strīdēties...

Saruna ne vienmēr ir strīds! 
Bet, atgriežoties pie lasīšanas – 
pats ar lielu prieku pērku un 
lasu latviešu grāmatas, un to -
mēr – e-grāmata kļūst arvien 
ierastāka. Tāpat kā ikrīta „ri -
tuāls” – uzreiz pēc pamošanās 
doties pie datora un izlasīt 
jaunākās ziņas...

... nevis sagaidīt pastnieku 
ar avīzi, ko šķirstīt pie rīta 
kafijas...

 Nevēlos būt galīgs skeptiķis, 
tomēr domāju, ka nākotnē tech-
nika triumfēs vēl vairāk, bet 
drukātās preses un grāmatu 
lasītāju skaits saruks. Tas, pro-
tams, notiks pakāpeniski.

Tavas mazmeitas Aina un 
Līvija taču lasa grāmatas? 

Un kā vēl! Turklāt latviešu un 
angļu valodā. Runājot par va -
lodām, abi ar Valdu patiesi 
priecājamies, ka mūsu meitas 
ģimenē konsekventi runā tikai 
latviski. Līdz skolas gaitām ma -
zās meitenes vispār latviski ru -
nāja labāk nekā angļu valodā.

Būsit izaudzinājuši nāka    mās 
Laika lasītājas jau ceturtajā 
paaudzē! Paldies!

Paldies gan pienākas vecmā-
miņai Valdai un manu mazmei-
tu vecākiem.

Parunāsim par tavu literāro 
jaunradi. Vai romāna „Likuma 
ēnā” panākumi tevi spārno 
nākamajam?

 Ar, kā tu saki, literāro jaun-
radi gan neesmu plānojis tuvā-
kajā laikā nodarboties. Tur pi-
nāšu ceļot un rakstīt Laikam 
savu ceļojumu iespaidus. Nā -
kamā gada februārī abi ar Valdu 
dosimies uz Austrāliju, arī pie 
turienes aborigēniem. Vēl plā-
nots apmeklēt Irānu, labprāt 
dotos arī uz Iraku, bet tur tū -
ristam šobrīd grūti nokļūt. 

Bet, runājot par „Likuma ēnā” 
– kāda Bostonas izsmalcināta 
intelektuāle savulaik šo manu 
romānu, likās, bija ar mieru 
sadedzi nāt, tomēr Latvijā, kā 
izrādās, grāmatai ir liela pie  kri-
šana. Raugi – abi ar Valdu Rīgā 
bijām aizgājuši uz Dailes teātri, 
kur pirms izrādes piegājām pie 
grāmatu galda. Starp kādām 20 
citām pamanīju arī savējo, un, 
neatklādams, ka esmu autors, 
pavaicāju, kas tad tas par ro -
mānu un kā to pērk. „Viens 
brīnišķīgs romāns!”, pārdevēja  
teica. „Pati esmu izlasījusi un 
pārlasījusi. Autors esot advokāts 
no Amerikas...” Nu, mans „ego” 
uzlēca debesīs!

Un arī tas nespārno jaunam 
romānam?!

Nē, nē, esmu pensionārs, un 
dienas vadu, skatoties, kā zāle 
aug... Nu labi, tas ir joks. Pa -
tiesībā joprojām vēlos ne tikai 
apceļot interesantas vietas pa -
saulē, bet arī vismaz reizi gadā 
atlidot uz Latviju, nolasīt vies-
lekcijas savā profesijā, satikt 
radus un draugus un baudīt 
Latvijas kultūru.

P.S. Ja arī jūs, cienījamo lasītāj, 
ieinteresējusi grāmata „Mediā-
cija un sarunas”, sazinieties ar 
redakciju. Mēs jums to nosū-
tīsim. (Cena – 15, – ASV dolari, 
t. sk. pasta izdevumi.)

dzeklis un rokasgrāmata tiem, 
kas profesionāli nodarbojas ar 
civīlizētu strīdu risināšanu sa -
runu un mediācijas ceļā – to der 
palasīt ikvienam, kas saskāries ar 
situāciju, kad nevedas sarunas – 

nav viegls, bet ļoti skaists un 
interesants,” apgalvo Zīle Gereiša, 
un grāmatas atvēršanas pēc pus-
dienā viņa nolasīja fragmentus 
no savu audzēkņu darbiem, kas 
lika kuplajam klātesošo pulkam 

todēm ir palielinājusies, un Lat-
vijas jurisdikcijā pat ir iedzīvi-
nāts īpašs likums par mediāciju. 
(Definīcija: „Mediācija ietveŗ ti -
kai pušu sarunas ar mediatoru 
formālās mediācijas tikšanās 
reizēs. Noklausoties, kā puses 
strīdu apraksta, mediators kā 
pušu nolīgta neitrāla persona 
palīdz tām mediācijas procesa 
laikā pašām rast risinājumu.”)

Par autoriem. Zīle Gereiša. 
Sociālo zinātņu maģistre juris-
prudencē un socioloģijā, Latvi-
jas Universitātes Juridiskās fa -
kultātes Juridiskās prakses un pa -
līdzības centra direktore. Prak-
tizējoša mediatore, biedrības 
Mediacija &ADR biedre, kā arī 
šīs biedrības apmācību kursa lek-
tore un prakses (treniņa) grupu 
vadītāja. Piedalījusies pirmajā 
tiesu mediatoru sertifikācijas un 
atestācijas komisijā 2014. gadā.  

Jānis Bolis. Pensionēts ASV 
advokāts ar vairāk nekā 40 gadus 
ilgu pieredzi biznesa darījumu 
jomā un strīdu risināšanā. Kopš 
1995. gada kā vieslektors vairā-
kās Latvijas augstākās izglītības 
iestādēs lasījis lekcijas par bizne-
sa darījumu tematiem, kā arī par 
ārpustiesas strīdu risināšanas 
procesiem, tostarp arī par saru nu 
vadīšanu un mediāciju. 2006. ga -
dā apbalvots ar Atzinības krustu 
par nopelniem Latvijas labā, 
2008. gadā saņēmis Pasaules 
Brīvo Latviešu apvienības Kul-
tūras fonda Goda diplomu kopā 
ar īpašu atzinību par izcilu darbu 
Latvijas tiesību sistēmas sakār-
tošanā.

Jānis Bolis ir arī mūsu laikrak-

Pēc grāmatas atvēršanas Rīgas Juridiskajā kolledžā. No kr.: autors Jānis Bolis, Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas pārstāvis Elmārs Martinsons, autore Zīle Gereiša, LR tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Lat-
vijas Universitātes profesore Kristīne Strada-Rozenberga, Juridiskās kolledžas direktors Tālavs Jundzis
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LIGITA KOVTUNA Dzimis Rīgā. Par Barišņikovu

// FOTO: Jānis Deinats

Izrāde Brodskis/Barišņikovs 
Jaunajā Rīgas teātrī Alvja Her-
maņa režijā sacēla vētru Lat-
vijas „kultūras cilvēku” aprin-
dās (un vēl jo vairāk tajās, kas 
vēlas sevi tām pieskaitīt) jau 
tai brīdī, kad Hermanis pa  zi-
ņoja par izrādes ieceri. Biļetes 
uz izrādi pēc pārdošanas iz -
ziņošanas internetā izpirka 15 
minūtēs, cilvēki pie kasēm 
stāvēja gaŗās rindās, un tad 
sāka uzdarboties spekulanti, 
piedāvājot iespēju skatīt tuv-
plānā pasaules mirdzuma 
zvaigzni par astronomiskām 
summām – dzirdēts pat cipars 
500 eiro! Uz izrādēm Rīgā ie -
radās ļaudis arī no Krievijas, 
jo Barišņikovs un Hermanis ir 
paziņojuši, ka uz Krieviju ne -
brauks, kamēr pie varas ir 
Putins. Īstenībā jau Barišņi-
kovs nekad nav braucis uz 
Krieviju, un arī ir atteicies 
sniegt intervijas Krievijas 
žurnālistiem. Savulaik BBC 
Krievu nodaļas koresponden-
tam viņš skaidri pateicis: „Es 
esmu latviskas audzināšanas 
produkts, kaut arī mani vecāki 
bija krievi ar visām no tā iz -
rietošajām sekām.” Kādām? 
Šķiet, ar to Michails domājis 
sava tēva – padomju armijas 
pulkveža nievājošo attieksmi 
pret latviešiem un arī ebrējiem. 
Michaila māte Aleksandra, 
kuŗai dēls ir pateicīgs par sevis 
piejaucēšanu mākslai (māte, 
neraugoties uz tēva pretestību, 
aizveda Michailu uz baleta 
skolu!), izdarīja pašnāvību, 
kad puisim bija vien 12 gadi. 
Saka – „nezināmu apstākļu 
pēc”, bet nav noslēpums, ka 
vecāku laulība nebija laimīga.

Un tālāk citāts no intervijas 
BBC: „Es nekad neesmu jutis 
nostaļģiju – precīzāk, man ir 
nostaļģija pēc krievu cilvē-
kiem un krievu kultūras, ne 
pēc šīs vietas ģeografiskajā 
kartē.” Un šo nostaļģiju Ba -
rišņikovs (nu kaut mazliet!) 
remdē, kopā ar draugu Josifu 
Brodski 1986. gada maijā Ņu -
jorkā atveŗot restorānu Russian 
Samovar. Brodskis tajā iegulda 
par Nobela prēmiju saņemto 
naudu, Barišņikovs – to, ko no -
pelnījis par dejošanu. Stāsta, 
ka restorāns kādreiz piederējis 
Frenkam Sinatram, un viņš 
tajā arī pats esot mūzicējis.

Abi draugi satikās Ņujorkā 
1974. gadā, draudzība dzima 
uzreiz – Barišņikovam tolaik 
bija 26 gadi, Brodskim – 34 – 
un turpinājās līdz pat Brodska 
nāvei 1996. gadā. „Es patiešām 
dievināju viņu,” vēlāk intervijā 
teicis Barišņikovs. „Es apbrī-
noju viņu, neapzināti centos 
atdarināt, apskaudu viņa pa -
nākumus pie sievietēm un, 
līdzīgi kā mazais brālis, vien-

mēr jutu viņa autoritāti.”
Josifs Brodskis dzimis 1940. 

gadā Ļeņingradā, dzeju Annas 
Achmatovas iespaidā sācis rak-
 stīt 18 gadu vecumā. 1972. ga -
dā, izraidīts no PSRS, dodas 
uz Ameriku. 1973. gadā nāk 
klajā Brodska pirmā dzejas 
grāmata angļu valodā. Ko -
pumā klajā nākuši deviņi 
Brodska dzejoļu krājumi 
krievu un angļu valodās, arī 
eseju krājumi, tostarp „Less 
Than One”, kas 1986. gadā 
saņem ASV Nacionālās kritiķu 
biedrības balvu. Seko Nobela 
prēmija literātūrā un atzinums 
par viņu kā spilgtāko savas 
paaudzes krievu dzejnieku. 
Apglabāts Venēcijā, kā pats to 
vēlējies. Padomju Savienībā, 
protams, aizliegts, Brodska 
dar  bus te var lasīt vien tie, kas 
tiek pie krievu disidentu dar -
bu publikācijām, piemēram, 
krājumā „Metropoļ” (atminos, 
astoņdesmito gadu beigās man 
tas bija iedots izlasīšanai uz 
vienu nakti). Rīgas izrādē no 
sirds izbaudīju skaistu, dziļu, 
ietilpīgu krievu dzejas valodu 
(kas tāltāla no tās, ko dzirdam 
šeit un šodien). Teātŗa kritiķe 
Edīte Tišheizere recenzijā 
nedēļrakstā IR: „Kas ir izrādes 
galvenais varonis? Vārds, es 
teiktu. Brodska dzejas vārds ir 
tik pašvērtīgs un arī pašap-
zinīgs, ka kļūst redzams. (..) 
Vārdu redzamu padara arī tā 
Barišņikova skatuves eksis-
tences daļa, kam nepiederas 
ne dejas, ne pantomīmas apzī-
mējums. (..) Reizēm Barišņi-
kovs vienkārši kustību valodā 
atkārto tos pašus vārdus. Rei-
zēm rada pavisam citu dzejoli, 
kad plauksta kā kāpurs slīd 
pār stiklu, roka sāk drebēt, 
pārvēršas tauriņā un virpuļo 
starp caurspīdīgām sienām.”

Izrādes darbība notiek vecā 
verandā ar aizputējušiem 
stikliem un laika zoba pār-
veidotiem rāmjiem. (Scēno-
grafe Kristīne Jurjāne.). Ak -
tieris iznāk, un viņam rokā ir 
papes koferis – tieši tāds pats, 
ar kādu 1972. gadā ASV ie -
radās Brodskis un kuŗā iekšā 
bija rakstāmmašīna un vodkas 
pudele. Tad ieiet atpakaļ, tad 
aizveŗ durvis, vēlāk aizkaļķo 
rūtis, tā lai neredz cauri. Kārtu 
pa kārtai novelk apģērbu – 
žaketi, vesti. Tad uzloka virs 
ceļgaliem bikses un tāds – 
gandrīz kails un gluži neaiz-
sargāts ir mūsu, nē, pasaules 
priekšā. Ļoti privāti un pat 
intīmi... Par ko viņš runā – par 
kaut ko ļoti būtisku: par vecu-
mu, par aiziešanu, par nāvi, 
par dzimteni, kas abiem kaut 
kur ir, bet nesasniedzami tālu.

Latvijā Barišņikovs mēdz 
ierasties – apmeklē mātes kapu 

(cita starpā, vecākajai meitai, 
kas dzimusi laulībā ar Džesiku 
Lānžu, dots mātes – Aleksan-
dras vārds), pavasaŗa pusē viņš 
bija Rīgā kopā ar dēlu Pīteru, 
kad Biržas mūzejā tika iz  stā-
dītas Barišņikova kollekcijas 
gleznas (mākslas darbu kollek-
cionēšana ir viens no meistara 
vaļaspriekiem). Un mēdz ie -
turēt maltīti „Vincentā” pie 
Mārtiņa Rītiņa, kuŗš joprojām 
spilgti atceras Barišņikova iz -
rādes Toronto 1974. gadā. Tad 
Barišņikovam bija vien 26 
gadi, un pēc Rūdolfa Nurijeva 
un Natālijas Makarovas viņš 
bija trešā krievu baleta zvaig-
zne, kas pārbēga uz Rietumiem. 
Savulaik kādā intervijā Bariš-
ņikovs ar smaidu atcerējās: 
„Viņi (Maskavas Lielā teātŗa 
trupa. – Red.) mani paņēma 
tajā turnejā ar pārliecību, ka es 
uzvedīšos labi, bet es neuzve-
dos labi...” Spožā baleta tech-
nika un ekspresivitāte jau bija 
pamanīta Rietumos, jau drīz 
pēc pārbēgšanas Barišņikovs 
sāka strādāt ar slavenākajiem 
klasiskā un modernā baleta 
choreografiem. 1980. gadā kļu  va 
par Ņujorkas baleta māksli-
niecisko vadītāju. Vēl pēc 10 
gadiem nodibināja pats savu 
Mākslas centru. Sasniedzis 40 
gadu vecumu, bez skaļām 
atvadu izrādēm aizgāja no 
aktīvā baleta. Bet ar to Bariš-
ņikova dialogs ar skatītāju 
nebūt nebeidzās – sekoja fil-
mas „The Turning Point” 
(1977. gadā, nominēta Os  ka-
ram), „Baltās naktis” (1985. ga -
dā, ar Helēnu Mirenu), un, 
protams, „Sekss un lielpilsēta” 
(2004. gadā). 2011. gadā – 
piedalīšanās Nobela prēmijas 
laureāta Ivana Buņina lugas 
„Parīzē” izrādē, 2013. gadā – 
izrādē „Vecene” pēc Daniela 
Harmsa stāstu motīviem, pēc 
kuŗas intervijā The Telegraph 
Barišņikovs saka: „Kamēr vien 
logā ir gaisma, var vienkārši 
censties sapņot par nākamo 
soli vai to, kā padarīt šo dienu 
labāku, vai būt interesantākam 
nekā vakar. Brodskim bija 
iemīļots teiciens: „Esi labs. Esi. 
Labs. Pret sevi, citiem cilvē-
kiem, pret jebko, ko dari.” Tā 
ir dzīves norma, tā vajadzētu 
censties dzīvot. Nešķērdējot 
laiku. Būt interesantam un 
ieinteresētam.”

...Pēc izrādes, paklanoties 
Rīgas publikai, Barišņikova 
lūpas čukstēja: „Paldies! Pal-
dies!” Latviski. Un vēl – Bariš-
ņikova harismu nenoliedz ne -
viens, pat ne jaunāka gada-
gājuma recenzentes tīmekļa 
vietnēs. Trīs izcilu talantu – 
Brodska, Barišņikova un Her-
maņa veikums ir ievērojams 
mākslas notikums Latvijā.
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ANDA SŪNA COOK

INĀRA SUUBERG

Latviskā mantojuma padome ar mūziķiem pēc koncerta. No kreisās: Līga Aldiņa (kasiere), Silvija Ūdris 
(kasieres palīdze), Antra Thrasher (sekretāre), Ingrīda Gutberga (vice priekšniece), pianists Vents 
Zilberts, altiste Andra Dārziņa, Ināra Suuberg (priekšniece), Vitolds Rācenis, Irēne Stankevics, Dzidra 
Knecht, Juris Raudseps // FOTO: Ivars Laviņš

Vijolniece Aija Rēķe viesojas ieskaņas koncertā. Pie klavierēm pia-
niste Sintija Stūre

Altiste Andra Dārziņa un pianists Ventis Zilberts koncertā
// FOTO: Eric Suuberg

DZIESMOTA DIENA KLĪVLANDĒ
Skanēj` mūsu draudzes zāle, 

kad brašie dziedošie puiši, Trīs 
Tenori no Latvijas, un viņu 
koncertmeistars uznāca uz ska -
tuves ar Emīla Dārziņa „Spā-
niešu romanci” (V. Plūdoņa 
dzeja). Miervaldis Jenčs, Nauris 
Puntulis, Guntars Ruņģis un 
Gints Bērziņš, pianists, salie-
dēja vareno tembru dažādību 
aizraujošā skaņu plūdumā. Arī 
sekojošie atskaņojumi bija E. 
Dārziņa; vispirms Guntars Ruņ-
ģis nodziedāja „Sāpju spītes” ar 
J. Poruka dzeju, tad Nauris 
Puntulis – „Mana laime”. Mier-
valdis Jenčs atgādināja klausī-
tājiem, ka Dārziņa mūzikas 
skaistākās izpausmes veltītas 
mātes un sievietes tēliem. „Kad 
būs as`ras izraudātas”, „Pazudusī 
laime” un, protams, „Teici to 
stundu, to brīdi” – šīs dziesmas 
ar J. Poruka vārdiem M. Jenča 
izjustā dziedājumā vairoja lep-
numu par mūsu tautas kultūras 
pūra bagātību.

Emīlam Dārziņam 3. no  vem-
brī aprit 140 gadu, bet viņa 

mūzika vēl joprojām ir saviļ-
ņojoša un nenoveco. Ieklauso-
ties tajā, rodams tas, ko Zenta 
Mauriņa uzskatīja par  latviešu 
rakstura veidotājiem: zeme, 
miers, klusums, savrupība, 
spīts, darbs un daiļums.

Nepiespiesti pārejot uz ope-
rešu ārijām, G. Ruņģis no  dzie-
dāja Johana Štrausa Gondol-
jera dziesmu no operetes „Nakts 
Venēcijā” N. Puntulis – I. Kal-
māna, „Nāc, čigān!” no operetes 
„Marica” un M. Jenčs – J. Štrausa 
Barinkaja kuplejas no operetes 
„Čigānu barons”. 

Un varētu teikt, ka trīcēj` 
kalni, trīcēj` lejas, kad visi Trīs 
Tenori iepriecēja klausītājus ar 
F. Lechāra „Tev pieder mana 
sirds” – dziesmu no operetes 
„Smaidu zeme”, F. Lechāra Da -
nilo āriju no operetes „Jautrā 
atraitne” un I. Kalmāna Bonija 
dziedājumu no operetes „Silva”.

Ginta Bērziņa izcilais klavieŗu 
pavadījums koši pieskaņojās 
tenoru balsīm.

Starpbrīdī klausītājiem bija 

iespēja iegādāties mākslinieku 
ierakstītos tvartus (diskus).

Koncerta otro daļu ievadīja 
G. Bērziņš ar solo – F. Lista 
„Spāņu rapsodiju”. Apbrīnojami 
aizrautīgs bija šis klavieŗu iz -
pildījums, un klausītāji to atzi-
nīgi novērtēja ar ilgstošiem 
aplausiem.

Tenori šo daļu veltīja dien-
vidnieciskiem motīviem, pār-
mainot arī ārējo izskatu no ele-
gantiem uzvalkiem uz tērpiem, 
kādus varētu iedomāties valkā-
jam kaut kur Meksikā. Viņi 
līdztekus Bērziņa klavieŗu pa -
vadījumam papildināja savu 
dziedāšanu ar citiem instru-
mentiem – G. Ruņģis ar ģitari, 
N. Puntulis ar akordeonu un 
„mūzikālu grabuli” un M. Jenčs 
– ar „klikšķi”, kas izklausījās 
pēc kastaņetām. Katrā ziņā, 
iespaids bija lielisks un skaļi 
aplausi pavadīja M. Jenču, kad 
viņš nodziedāja P. Sorozabala 
„No puede ser”, G. Ruņģi pēc 
C.Gardela „Por una Cabeza”, un 
N. Puntuli pēc L. Fernanda „Ai 

mi morena”.
Un tad Trīs Tenoru balsis vijās 

nepārspējami liriskā izteiksmē, 
vienotrreiz katra mēģinot izcel-
ties tieši ar savu īpatnējo pie -
vilcību. Braši un skaisti viņi 
nodziedāja M. Monero „La ulti-
ma noche”, J. M. Lacalle „Ama -
pola”, O. Farres „Quizas, quizas, 
quizas”, un C. Valazquez „Be -
same mucho”. 

Visiem ļoti patika īpatnējais 
Z. De Abreau instrumentālais 
skaņdarbs klavierēm un „maro-
ckas”, „Tico, tico” G. Bērziņa un 
N. Puntuļa atskaņojumā.

Un ja reiz Trīs Tenori, tad 
viņiem katrā ziņā bija jāno  -
dzied S.Yradier „La Paloma”, 
meksikāņu tautasdziesmu „La 
Cucaracha”, un Q. M. Cortes 
„Cielito Linda”. Neizpalika arī 
ilgstoša balss izturības un kla -
vieŗu virtuozitātes pierādīšana.

Paldies tenoriem no Latvijas, 
ka viņi iekļāva Klīvlandi savā 
sestajā ASV turnejā. Paldies arī 
Aijai Pelšei par izdevušos tur-
nejas izkārtošanu.

Šoreiz der mazliet pavērties 
t.s. aizkulisēs koncerta izkār-
tošanā Klīvlandē. Koncerts bija 
ieplānots dienā, kad Klīvlan des 
latviešu pensionāru apvienība 
notur savu kārtējo saietu. Ko 
nu? Bet Jānis Resnis, KLPA 
priekšsēdis, piekrita, ka Klīv-
landes Latviešu koncertap vie-
nība pievienojas viņa program-
mai, un rezultātā bija spīdošs 
un kupli apmeklēts (ap 120 
viesu ) sarīkojums. Paldies par 
sadarbību!

Klīvlandes latvieši var lepo-
ties ar savu Apvienotās drau-
dzes sarīkojumu telpu, un pa -
rasti uz sarīkojumiem tā ir at -
tiecīgi izgreznota. Bet šoreiz 
Ilona Ķīsis pārspēja iepriek šē -
jos telpas izkārtojumus, iedves-
mā rotājot melni klātos galdus 
ar cēli gaŗām baltām rozēm. 
Bija tieši kā dziesmā – „Rozēm 
kaisu istabiņu”, un tautu dēli tik 
tiešām bija klāt. Paldies Tev, 
Ilona!

Otrais Latviskā mantojuma 
fonda 2015.-2016. g. sezonas 
koncerts atskanēja Bostonas 
Trimdas draudzes zālē 4. ok -
tobrī. Izcilie latviešu mūziķi 
Andra Dārziņa, altiste (viola), 
un Ventis Zilberts, pianists, 

Latviskā mantojuma fonda koncerts Bostonā
ministrija, PBLA un ALA. 

Pirms atskaņošanas altiste un 
pianists saistoši pastāstīja par 
katru kompoziciju un tās tap-
šanu.

Programmu iesāka ar “Latvijas 
impresijām”. V. Zilberts pa -

šanas diena. A. Dārziņa bija 
svaigi aranžējusi šo darbu al tam. 
Sekoja Jāzepa Mediņa roman-
tiskā “Balāde”. Klausītāji novēr-
tēja spēlētāju virtuozitāti, sa -
klausīja romantisko stilu, kā arī 
franču impresionistu un eks-

sniedza kamermūzikas prog-
rammu. Koncerts bija daļa no 
TILTS organizētās koncerttur-
nejas, ko financiāli atbalstīja 
Latvijas Republikas Kultūras 

skaidroja, ka Emīla Dārziņa 
“Melanholiskais valsis” ir svei-
ciens bostoniešiem no Latvijas. 
Šī gada 3. novembrī Latvijā tiek 
svinēta komponista 140. dzim-

presionistu iespaidu Helmera 
Pavasara enerģiskajā kompozi-
cijā “Sonatīne” trīs daļās. A. Dār-
ziņa bija atradusi tai notis Aus-
trālijas Ērika Biezaiša archīvā – 
vienīgajā vietā, kur šis skaņ-
darbs bija atrodams. Tas liecina, 
cik liela nozīme trimdas archī-
viem ir latviešu kultūras darbu 
saglabāšanai.

Sekoja jaunāko laiku kompo-
zicijas, sākot ar Daces Aperānes 
jauniešu konkursam kompo-
nēto “Burvības,” raitu un ener-
ģisku darbu, kas iepazīstināja 
klausītājus ar modernām spēles 
technikām. Alta skaņu krāsās 

labi skanēja pasaulē pazīstamā 
komponista Pēteŗa Vaska darbs 
“Mazā vasaras mūzika,” ko A. Dār-
 ziņa bija pārlikusi altam. P. Vasks 
to bija oriģinālā aranžējis vijolei 
un klavierēm pirms 30 gadiem. 
Klausītājus uzjautrināja Pēteŗa 

Plakida komponētajās „Ēnu de -
jās” saklausītais humors, to sav-
dabīgais atskaņojums ar „dom-
starpībām” mūzikas stilā starp 
klavierēm un altu. Ar to beidzās  
ļoti devīga koncerta pirmā daļa.

Pēc starpbrīža sekoja prog-
rammas starptautiskā daļa, 
“Eiropas impresijas,” ar trīs 
kompozicijām –  visas oriģinālā 
sacerētas altam un klavierēm. 
Skanēja slavenās amerikānietes, 
kas dzimusi Anglijā, altistes 
Rebekas Klarkas (Rebecca Clarke) 
kompozicija “Morp heus”;  Ro -
ber ta Šūmaņa “Pasaku ainas”,  
četrās daļās; un Džordžes Enes -

ku (Georges Enescu), slavenākā 
rumāņu komponista, kom   po-
zicija “Koncertskaņdarbs”. 

Bostonieši izteica sirsnīgu pa -
teicību ar aplausiem. Pēc ziedu 
pasniegšanas un piedevām mū -
ziķi pārsteidza vijolnieci Aiju 

Rēķi, 2014. gada Latviskā man-
tojuma fonda Oskara balvas 
laureāti, kuŗa sēdēja klausītājos, 
nospēlējot viņai apsveikumu 
jubilejā.

Pirms koncerta mūzikas un 
mākslas atbalstītāji varēja bau-
dīt mielastu Trimdas draudzes 
Pļaujas svētkos, šiem svētkiem 
izdekorētajā zālē. Pēc koncerta 
tika pasniegta Latviskā manto-
juma fonda tradicionālā glāze 
vīna un uzkodas, un varēja tikties 
ar mūziķiem. Tā beidzās bosto-
niešiem jauka pēcpusdiena 
sadraudzībā, kas iepriecināja ar 
sevišķi skaistu mūzikas izlasi.
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Mani patiesi sajūsmināja Alekseja Apīņa reto grāmatu un rokrakstu lasītava

Kopā ar Alexandre Vassiliev izcilo modes vēsturnieku

Mans darbs Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā

Mans piedzīvojums Latvijā

VANESA PUTNIŅA

ANDRA BĒRZIŅA

Šī vasara manā dzīvē bija 
īpaša. Pateicoties Amerikas Lat-
viešu Apvienības programmai, 
es šo vasaru varēju pavadīt Lat-
vijā, iekļaujoties Latvijas ikdie-
nas dzīvē, strādājot. 

Sakarā ar Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja (LNMM) gal-
venās ēkas remontdarbiem, ma -
na prakses vieta bija viena no 
četrām mūzeja izstāžu zālēm – 
„Arsenāls”. Pašā prakses sākumā 
es tiku iepazīstināta ar jau “Ar -
senālā” esošo Edvarda Steihena 
izstādi – „Fotografija“. Vēlāk 
man bija dota iespēja iepazīties 
arī ar citu izstāžu zāļu kol  lek-
cijām un dažādu mākslinieku 
darbiem. Es jutos ļoti pago-
dināta, jo šīs izstādes izstaigāju 
kopā ar vienu no “Arsenāla” 
darbiniecēm, saņemot privātu 
informāciju par izstādēm.

Tā kā es Rīgā ierados pašā 
vasaras vidū, daļa no “Arsenāla” 
darbiniekiem bija devušies at -
va   ļinājumā, daži darbinieki bija 
ieplānojuši savu atvaļinājumu 
tieši tajā laikā. Līdz ar to man 
nebija viena konkrēta cilvēka, 
no kuŗa saņemt darba pienā-
kumus un norādījumus, tāpēc 
sadarbojos ar vairākiem mū -
zeja darbiniekiem. Mans galve-
nais pienākums šajā mūzejā bija 
tulkošana no latviešu uz angļu 
valodu. Galvenokārt tie bija 

Ierados Latvijā pēc sešu mēnešu 
ceļojuma pa Eiropas valstīm. Strā-
  dāju par mājas palīdzi Grieķijā, 
Italijā un Anglijā, ceļoju pa Aus -
triju, Ungāriju, Īriju un Spāniju 
un redzēju vēl citas Eiropas val-
stis. Kad ierados Latvijā, nezināju, 
ko sagaidīt, bet biju gatava jau-
niem piedzīvojumiem un prie cā-
jos par iespēju te strādāt vasaras 
praksi. 

Mana lidmašīna Rīgā ieradās 
vēlu vakarā, ap 23:00. Man bija 
sarunātas mājas Pārdaugavā pie 
manas mammas trešās pakāpes 
brālēna ģimenes. Brālēna dēls 
mani sagaidīja lidostā, un mēs 
devāmies uz mājām Brūkleņu ielā, 
Pārdaugavā. Biju laimīga, ka va -
rēju apmesties pie radiem, jo ie -
priekšējo sešu mēnešu  laikā man 
bija pietrūcis ģimenes sajūtas. Pie 
radiem tiešām biju gaidīta un tiku 
uzņemta kā pašu ģimenes lo  cek le. 
Arī manam tēvam ir radi Latvijā, 
ar kuŗiem satikos. Mana tēvu mā -
sīca tieši strādā Nacionālā bib  lio-
tēkā. Kaut nestrādāju viņas no -
zarē, mēs abas satikāmies pus dien-
laikā un arī kopā iedzērām kafiju 
tad, kad man bija atpūtas brīdis.. 

Es ātri sadraudzējos ar citiem 
Nacionālās bibliotēkas praktikan -
tiem, un mēs kļuvām draugi. Šad 
tad vakaros pēc darba tusējām klu-
 bos un kādreiz satikāmies kādā 
alus dārziņā. Arī kādreiz nedēļas 
nogalēs satikos ar praktikantiem 
no citām darbu vietām. Bija inte-
resanti uzzināt, kādi piedzīvojumi 
un pienākumi bija citās darba 
vietās. Viena no manām mīļāka-
jām vietām, kur mēdzām satik-

mākslas darbu nosaukumi vai 
apraksti par māksliniekiem. 
Tulkošanas darbs ir individuāls 
darbs, tāpēc es to varēju veikt 

no Aleksandra Vasiļjeva kollek-
cijas, kas glabājas Parīzē. Ne -
pilnās divās nedēļās man bija 
dota vienreizēja iespēja satikt 
pašu mākslinieku un iepazīties 
ar viņa darbu. Es strādāju ar 
vintage stila apģērbiem, ko 
veidojuši tādi slaveni dizaineri 
kā Dior, Oscar de la Renta, 
Chanel un citi. Mans darbs bija 
rūpēties, lai visas kleitas būtu 
pienācīgi izgludinātas un iz  stā-
dei gatavas. Ar prieku piedalījos 
visos darbos, kādi vien bija 
nepieciešami izstādes saga ta vo-
šanai. Mēs strādājām kopā ar 
otru ALAs studenti Līgu Bram-
mani. Man bija interesanti dar-
boties kopā ar viņu, strādāt un 
uzzināt viņas pieredzi. 15. jūlijā 
notika A. Vasiļjeva izstādes at -
klāšana. Bija interesanti pavē-
rot cilvēku reakciju, kad viņi 
iepazinās ar tik iespaidīgu iz -
stādi. Tā arī bija mana pēdējā 
prakses diena Dekorātīvās māk-
slas un dizaina mūzejā. 

Atskatoties uz pagājušo va -
saru, jāsaka, ka šī bija vienrei-
zēja iespēja iepazīt LNMM 
mūzeju iekšējo dzīvi un mazliet 
arī pašai piedalīties šajā procesā. 
Bija iespēja satikt daudz inte-
resantu un pretimnākošu cil-
vēku. Arī no man uzticētā tul-
košanas darba ieguvu sava vei -
da informāciju, kaut gan biju 

sagaidījusi lielāku prakses dar -
bu daudzveidību. 

ALAs programmai beidzo -
ties, neesmu atgriezusies ASV, 

ties, bija tirgus. Tur bija tik daudz 
ko redzēt, smaržot, pirkt un ēst! 
Nekad nebiju bijusi tik lielā tirgū, 
kur pārdod svaigas saknes un 
aug  ļus, maizi, sieru, rotaslietas, 
paštaisītus rokdarbus un, pro-
tams, pīrāgus. 

Maniem radiem ir diezgan liels 
īpāšums Pārdaugavā, kur brālēns 
ir uzcēlis silmtumnīcu, kuŗā au   dzē 
dažādus dārzeņus, pagalmā zied 
daudz puķu un aug augļu koki 
un krūmi. Brālēns pats arī uzbū-
vējis pirti, kā arī pajumti, kur 
varēja pakavēties vakaros. Jāņu 
dienas rītā cepām pīrāgus un vā -
cām malku, lai kurinātu pirti un 
vēlāk ugunskuru zem pajumtes. 
Visu dienu gatavojāmies Jāņu 
vakaram, gaidot ciemiņus. Mēs 
ar brālēna dēlu vēl pēdējā brīdī  
aizskrējām nopirkt svinībām 
nepieciešamo, arī alu un vīnu Nu 
bijām gatavi uzņemt viesus. Bija 
jauks vakars, un sagaidījām uzle-
cot rīta sauli. 

Tagad atkal par darbu. Katru 
rītu no Pārdaugavas braucu ar 
autobusu. Brauciens no mājām 
līdz bibliotēkai bija tikai divdes-
mit sešas minūtes. Man bija jāie-
rodas darbā pulksten desmitos 
no rīta, un bija paredzēts strādāt 
sešas stundas. Man patika mana 
priekšniece Ginta Zalcmane. Viņa 
gādāja, lai man būtu, ko darīt, 
kur vajadzēja, palīdzēja ar pado-
mu. Visi projekti bija interesanti, 
bet daži interesantāki par citiem. 
Man deva iespēju pastrādāt vai-
rākās bibliotēkas nozarēs. Iemā-
cījos, kā bibliotekā iezīmē tīmekļa 
lapas par Latviju, arī tās, kur lat-

vieši ir rakstījuši par dažādiem 
tematiem, kā, piemēram, par 
Dziesmu svētkiem, publiskiem sa -
rīkojumiem, un tā tālāk. Iemā cī-
jos un palīdzēju arī savākt infor-
māciju no avīžu rakstiem, kuŗos 
kaut kas rakstīts par Nacionālo 
bibliotēku, kā arī citām Latvijas 
bibliotēkām. Katru rītu bibliotēkā 
pienāca avīzes no dažādām Lat-

restaurācijas nozarē. Man pašai 
ir bakalaura grads antropoloģijā, 
un es biju sajūsmā, ka varēju strā -
dāt ar vēsturiskām grāmatām, kā 
arī ar vecākām, daudz lietotām 
grāmatām, kuŗas vajadzēja „lāpīt”.

Visi manu darba biedri bija tie-
 šām jauki un patīkami profe-
sionāļi. Vislabāk sadraudzējos ar 
profesionālēm, kuŗas strādāja uz -

vai dzimšanas dienas. Jutos labi, ka 
esmu uzņemta kollēģu pulciņā.

Man tiešām nav nekas slikts, 
ko teikt par šo praksi. Varbūt va -
jadzētu uzlabot uzdevumu struk-
tūru. Uzdevumi, ko saņēmām, ne -
bija pilnīgi izstrādāti vai izdomāti. 
Bet tas ar laiku mainījās, es ceru, 
ka arī mani jaunie darba biedri 
novērtēja manas spējas un saprata, 

no mājām. Tas man deva lielāku 
iespēju apskatīt arī citas Rīgas 
populārās vietas, kā, piemēram, 
jauno Nacionālo bibliotēku utt.

Manas prakses vispatīkamākā 
daļa bija Dekorātīvās mākslas 
un dizaina mūzejā, kur es varēju 
piedalīties izcilā modes vēs-
turnieka Aleksandra Vasiļjeva 
izstādes “Ielūgums uz gadsimta 
balli. 1915 – 2015” organizēša-
nas darbos. Šajā izstādē bija 
izstādīti skaistākie vakartērpi 

mikas un vadības fakultātē. 
Gribēju patiekt lielu paldies 

ALAs programmas organizā-
toriem par man doto iespēju 

bet esmu izlēmusi palikt Latvijā 
un vienu semestri mācīties 
Latvijas Universitātes Ekono-

šovasar uzturēties un strādāt 
Latvijā. 

vijas pilsētām. Mans darbs bija 
pārskatīt tās un meklēt rakstus,  
kuŗos rakstīts par kādu biblio-
tēku.  Šos rakstus man tad bija 
jāskenē un jāpavairo. Šie raksti 
tika saglabāti datora jeb elektro-
niskā formātā, kā arī papīra 
formātā. 

Man visvairāk patika strādāt 

ziņas centrā. Viņas bija absolūti 
fantastikas! Mana priekšniece strā -
dāja šajā nozarē, un tur katru rītu 
iesāku savu darba dienu. No rīta 
iegāju šai birojā, noliku savu so -
mu un saņēmu savus šāsdienas 
projektus. Mēs visas tik labi sati-
kām! Reizēm satikāmies arī pēc 
darba, lai pasvinētu kādus svētkus 

ka esmu šeit, lai palīdzētu darbā 
ar dažādiem projektiem, kā arī lai 
iemācītos ko jaunu par Nacionālo 
bibliotēku un par bibliotekas 
dar biem vispār. 

Mana prakse bija pozitīvs un 
bagātīgs piedzīvojums. Es noteik-
ti atkal gribētu strādāt Nacionā-
lajā bibliotekā. Paldies visiem!
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LĀSMA 
GAITNIECE

Visvairāk fotografētā klints Latvijā 
Vasaras nogale un agrs ru  -

dens ir pēdējais brīdis, lai vēl 
dotos kādā tuvākā vai tālākā 
braucienā, ja ir plānota nak -
šņošana teltīs. Protams, ļaudis, 
kas kārtīgi norūdījušies, par 
nupat pausto apgalvojumu ti -
kai pasmaidīs, taču liela daļa 
cilvēku, arī šo rindu autore, lai-
kam kļūstot vēsākam, šādus 
ceļojumus vairs neplāno, bet 
kavējas atmiņās par pagājušajā 
vasarā piedzīvoto. 

Augusta vidū bija iespēja pie -
dalīties Rīgas Āgenskalna bap-
tistu draudzes un mācītāja Ed -
gara Maža rīkotajā nometnē Un -
gura ezera krastā ar nakšņošanu 
teltīs. Svētdienas pēcpusdienā at -
ceļā uz mājām nolēmām izmest 
nelielu līkumu un apskatīt slave-
no Zvārtes iezi pie Latvijas strau-
jākās upes Amatas. Lai rakstu-
rotu šo devona iežu atsegumu, 
precīzāka epiteta par vārdu “sla-
vens” neatrast. Izrādās, ka Zvār-
tes iezis ir visvairāk fotografētā 
un filmētā klints Latvijā!

Pieļaujams, ka liela daļa laik-
raksta lasītāju pirmoreiz šo klinti 
būs redzējuši nevis reālitātē, bet 
gan kādā no Rīgas kinostudijas 
mākslas filmām, piemēram, re -
žisora Leonīda Leimaņa lentē 
“Purva bridējs”, kur dzērājs Ed -
gars (aktieris Uldis Pūcītis) afek-
ta stāvoklī klints virsotnē triec 
zirgu un pats gandrīz nositas.

Orientieris – Kārļamuiža
Pirms vēstīt par Zvārtes iezi, 

jāpiebilst, ka Cēsu apkārtne ir kā 
radīta ceļošanai un Latvijas glez-
naināko vietu iepazīšanai. Ne -
maz nerunājot par pašu pilsētu 
ar iespaidīgo architektūras pie -

mi nekļu klāstu, Cēsu apkārtnē ir 
tik daudz ko redzēt: līkumu lī -
kumus met Amatas upe, gar kuŗu 
izveidota un labiekārtota dabas 
taka; samērā netālu atrodas 
Āraišu ezerpils un dzirnavas, 
atpūtas komplekss “Rakši” ar ek -
sotiskiem dzīvniekiem, kā arī 
Spādes muiža, Ainavu krauja un 
citi tikpat vilinoši tūrisma ob -
jekti. Savukārt ziemā, ja ir pie -
tiekami daudz sniega, var doties 
uz Žagarkalnu slēpot, to no Cēsu 
pilsētas šķiŗ vien nedaudz kilo-
metru.

Braucot ar automašīnu, labs 
orientieris ceļā uz Zvārtes iezi ir 
nelielā viesnīca “Kārļamuiža”, kas 
atrodas piecu kilometru attā-
lumā no klints. Tajā iespējams 
rezervēt numuriņu, ja vēlas iz -
baudīt lauku klusumu un no -
pērties tradicionālajā latviešu 
pirtiņā.

Protams, piebraukt iezim tuvu 
klāt nevarēs; neliels gabaliņš būs 
jāiet kājām. Tikt līdz Amatai un 
klintij, nesatiekot nevienu dzīvu 
dvēseli, nav iespējams, taču jā -
piebilst, ka arī tūristu simtu, kas 
ap Zvārtes iezi „spietoja” padomju 
laikos, un turpat, vietējās pļavās, 
uzslieto telšu pilsētiņu vairs nav. 
Mēs savā ceļā sastapām vairākus 
latviešus, tostarp kādu pāri, kas 
ieinteresēti iztaujāja par citām 
apmeklējuma vērtām vietām šai 
apkārtnē.

Vai klints virsotnē var 
audzēt kāļus?

Redzot Zvārtes iezi pirmoreiz 
dzīvē, pārsteigums garantēts, jo 
otra tik efektīga dabasskata 
Latvijā neatrast – vismaz šo rindu 
autorei vēl nav gadījies! Tā kā 

Amata te ir sekla, nav problēmu 
noaut kurpes un līdz iezim aiz-
brist. Nedaudz gan jāuzmanās, jo 
upes grunts ir akmeņaina. Ja 
brist negribas, aptuveni pēc 200 
metriem atrodas trosēs iekārts 
tiltiņš, var pāriet to. Pie tilta arī 
sākas Amatas dabas taka.

Mūsdienās Zvārtes iezi klāj 

cības “Zvārtes” īpašumā. Tā kā 
no saimniecībai piederējušajiem 
86 hektāriem aramzeme aizņē-
musi tikai piecus hektārus, pa -
vasaros, kur tas iespējams, sēta 
labība, bet klints augšā audzēti 
kāļi! Rudeņos raža salikta maisos 
un ar virvēm laista no stāvuma 
lejā.

Deju laukums spocīgām 
pa  rādībām

Saistībā ar Zvārtes iezi dzirdēti 
arī dažādi nostāsti. Populārākie 
ir par raganām un vilkačiem, kas 
uz Zvārti dodoties no Zilūžu un 
Vilkates mežiem, lai nakti pava-
dītu, līksmojot un trakulīgi dejo-
jot. Klints virsotnē pašām jaunā-
kajām raganām noris apmācības 
dažādās burvju mākslās, kuŗas 
rīkojot  velni. Parasti tas notiekot 
ziemas un vasaras saulgriežu 
laikā, tādēļ bailīgākajiem ceļotā-
jiem Zvārtes iezi tad labāk neap-
meklēt. Arī nakts stundās tur 
nav ko meklēt, jo velni un ra -
ganas savus nedarbus pārtraucot 
tikai ar gaiļa dziesmu. 

Šādi un līdzīgi pekstiņi lasāmi 
tūrisma katalogos. Vēsturiskā pa -
tiesība ir tāda, ka 1548. gadā 
Cēsīs notikusi pirmā zināmā 
raganu prāva Livonijā.

Lai būtu kā būdams, Zvārtes 
ieža apkārtnē patiešām atrodas 
Raganu pļaviņa, Miglas iezis un 
Meža mātes taka, pa kuŗu var 
uz kāpt Zvārtes klintī. To darīt ir 
ieteicams, jo, stāvot ieža virsotnē, 
paveras brīnišķīgs skats!

UZZIŅAI:
Zvārtes iezis atrodas Amatas 

novada Drabešu pagastā un ir 20 
metrus augsts. Dabas takas, kas 
sākas pie trošu tiltiņa, gaŗums ir 
2,2 kilometri.

Iezis atrodas Gaujas Nacionālā 
parka territorijā un ir kļuvis par 
īpaši aizsargājamu dabas objektu.

AS “Latvijas Pasts” 2006. gadā 
izdeva pastmarku, uz kuŗas at -
tēlots Zvārtes iezis, vairāk nekā 
trīs miljonu metienā.

Rūpējoties par ceļotājiem, 
Zvār tes ieža apkaimē iekārtots 
autostāvlaukums, tūrisma infor-
mācija un vietas piknikam.

Rīgas kinostudijas mākslas fil-
mas, kuŗās redzams Zvārtes iezis:

“Salna pavasarī” (1955);
“Latviešu strēlnieka stāsts” (1958);
 “Purva bridējs” (1966);
“Agrā rūsa” (1979).

Mančesteras, Konektikutas 
draudzes locekļi un draugi sa -
nāca kopā, lai ceptu piparkūkas 
pārdošanai Ziemsvētku tirdziņā, 
kas notiks 21. novembrī no plkst. 
9 līdz 2 baznīcas telpās. Piedalī-
jās: pirmajā rindā, no kreisās: 
Anda Grasis, Irēne Vildavs, Ārija 
Ezeriņš, Astra Vilinskis, Rita Krū -

Gatavošanās 
Ziemsvētku

tirdziņam

Radi un draugi pārsteidza 
Edvardu Puriņu piektdie-
nas vakarā, 9. oktobrī, ar 50 
gadu pārsteiguma balli Links 
Country klubā, Rokville 
centrā, Ņujorkā. Sievai Ta -
mijai un meitām Sarai un 
Audrijai izdevās Edu pa -
tiešam pārsteigt, jo viņa īstā 
dzimšanas diena bija tikai 
5. novembrī. Visi viesi arī 
neizpauda Edvardam šo ie -
ceri pirms zīmīgā vakara. 
Viņš zālē ieradās mēms un 
pārsteigts! Latviešu radi un 
draugi iespaidīgi nodzie-
dāja „Daudz baltu dieniņu” 
jubilāram par prieku.

Edvarda Puriņa jubilejāĒRIKS NIEDRITIS

miņš. Otrajā rindā: Ināra Man-
tenieks, Zaiga Freimane, Elsie 
Turķis, Gaida Skulte, Ārija Agos-
tino, Laila Vītols, Terry Masilonis, 
Agnese Lubis, Rūdis Lubis, Ilga 
Z. Paups. Trešajā rindā: Juris 
Freimanis, Ivars Vītols, Tony 
Agos tino, Ingrīda Hart, Brian 
Hart, Lori Martin

Slavenais Zvārtes iezis ir viens no skaistākajiem sārtā devona atse-
gumiem Latvijā. Visvairāk fotografētā vieta mūsu valstī
// FOTO: Lāsma Gaitniece

GAIDA SKULTE

Pirmajā rindā no kreisās: audžumāte Bitīte Puriņš, tēvs Bruno 
Puriņš, jubilārs Edvards Puriņš, sieva Tamija Puriņš un mamma 
Anda Stabb. Otrajā rindā no kreisas: sievasmāte Lina un sievastēvs 
Ron McNavitchs, svainis Marks Ledermans, māsa Silvija Le -
dermans, nelaiķa māsas Astrīdas meita Silvija Puriņš, Elais 
Ledermans, Audrija Puriņa, Sara Puriņa un Aleks Ledermans

biezi noaudzis skujkoku mežs, 
taču līdz Pirmajam pasaules 
kaŗam klints bijusi “kaila” un 
atradusies zemnieku saim nie-

Vēsturiskās “Zvārtu” mājas pil-
nībā nopostīja pēc Otrā pasaules 
kaŗa, bet tagad aptuveni tajā vietā 
atrodas Apmeklētāju centrs. 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Konference “Latviešu valoda 

Eiropas Savienībā”
6. novembrī Ārlietu ministrijā 

notika ikgadējā ES daudzva  lo  dī -
bas jautājumiem veltītā konfe-
ren  ce “Latviešu valoda Eiropas 
Sa  vienībā – vienota izpratne par 
tulkošanas kvalitāti”, kuŗā tika 
pārrunāti tulkošanas jautājumi 
ES iestādēs. Šogad līdzās ierasta-
jiem tiesību aktu izstrādes un ter  -
minoloģijas jautājumiem īpa  ša 
uzmanība tika pievērsta raksti   s   -
kās tulkošanas kvalitātei, kā arī 
tulkotāju izglītībai un tulkošanas 
kvalitātes nodrošināšanai aizva -
dītajā Latvijas prezidentūrā Ei  -
ropas Savienības Padomē. Konfe-
 renci atklāja Ārlietu ministrijas 
valsts sekretāra vietniece Eiropas 
lietās Inga Skujiņa un Eiropas 
Komisijas  Tulkošanas ģenerāldi-
rektorāta ģenerāldirektors Rītis 
Martikonis (Rytis Martikonis).

Konferencē uzstāsies Latvijas 
un ES institūciju pārstāvji. Sa   -
rīkojumu  vadīja Valsts valodas 
centra direktors Māris Baltiņš un 
EK Tulkošanas ģenerāldirekto -
rāta Latviešu valodas departa-
menta nodaļas vadītāja Liena 
Muskare.

Kopš 2008. gada tulkošanas 
speciālisti un citu nozaru eksper-
ti konferencēs cenšas panākt la   -
bāku izpratni par tulkošanas jo  -
mā iesaistīto ES un Latvijas ie  -
stāžu funkcijām un sadarbību, 
lai uzlabotu tulkojumu kvalitāti. 

***
Latvija paraksta 

starptautisko deklarāciju par 
atvērtu pārvaldību

Ārlietu ministrijas parlamen-
tārā sekretāre Zanda Kalniņa–
Lukaševica pēc Meksikas valdī-
bas ielūguma, no 27. līdz 30. ok  -
tobrim uzturējās darba vizītē 
Mechiko, lai piedalītos Atvērtās 
pārvaldības partnerības  (Open 
Government Partnership) minis-
t ru līmeņa galotņu apspriedē 
(samitā), kā arī pārrunātu Lat -
vijas un Meksikas attiecības un 
sadarbības iespējas, tiekoties ar 
Meksikas amatpersonām.

Konferencē Kalniņa–Luka  še -
vica (attēlā) paziņoja par Latvijas 
pievienošanos Starptautiskajai 
deklarācijai par atvērtu pārval-
dību ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķu ieviešanai. Deklarācijā 
partnerības dalībvalstis pauž ga -
tavību izmantot atvērtās pārval-
dības priekšrocības, lai sasnieg -
tu ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus. Īpaša nozīme šajā darbā 
paredzēta atvērto datu pieeja mī-
bai un valdību ciešai sadarbībai 
ar pilsonisko sabiedrību.

***
Latvijā nogādā ASV tankus un 

bruņutransportierus 
Ādažu bazē ar vilcējiem tika 

transportēta operācijā Atlantic 
Resolve iesaistītā ASV smagā 
bru ņutechnika. Ādažos tika no -
gādāti astoņi tanki Ambrams un 

deviņi bruņutransportieri Brad-
ley. 

Abrams tanki un Bradley kāj -
nieku kaujas mašīnas ir daļa no 
European Activity Set ekipē  ju -
ma, kas atrodas Vācijā un ko 
izmanto ASV armijas vienības, 
dodoties uz militārajām mā -
cībām vai rotācijā.

Līdz ar to kopumā Latvijā tika 
nogādāti 17 tanki un bruņutran-
sportieri, kā arī papildu atbal -  
s ta technika. Latvijā ASV kaŗavīri 
un bruņutechnika uzturēsies ap -
mēram trīs mēnešus līdz nāka -
majai ASV vienības rotācijai. 

Baltijas valstīs ieradās ASV 3. 
kājnieku divīzijas 1. brigādes 
kau jas vienības karavīri no Džor-
džijas pavalsts, lai nomainītu 
ASV 173. kājnieku brigādes ka  -
ŗa     vīrus, kas pildīja dienesta pie -
nākumus operācijā Atlantic Re -
solve kopš jūnija.

***
Atceras Latvijas Radio 

pirmsākumus Rīgā
30. oktobrī, gatavojoties Lat  vi -

jas Radio 90. gadadienai, atklā - 
 ta Latvijas Radio izveidei veltītā 
vēsturiskā plāksne Rīgā, Radio 
ielā. Zinātņu akadēmijas prezi-
dents Ojārs Spārītis sacīja, ka ir 
būtiski Rīgā iezīmēt vietu, kur 
sākušies pirmie Latvijas Radio 
sirdspuksti.

Ar pašreizējo vēsturiskās radio 
ēkas iemītnieku radio Naba mū  -
zikālu priekšnesumu tika atklā -
ta neliela melna plāksne Radio 
ielā pie ēkas, kur patlaban atro-
das Latvijas Universitātes fakul  tā-
 tes. Tieši šajā vietā pirms 90 ga      -
d  iem 1. novembrī ar operas Ma   -
dame Butterfly translāciju atklāja 
Latvijas Pasta un telegrafa depar-
tamenta Rīgas radiofonu. Uz at  -
klāšanu bija sanākuši gan Latvi -
jas Radio ļaudis, gan citi Rīgas 
ie   dzī votāji un garāmgājēji. Pie 
at    klātās plāksnes, uz kuŗas re  -
dzams arī Latvijas Radio logo, 
līdzās uz reklāmu stenda izvie -
toti arī retro radio plakāti. Pirmo 
pārraidi  1925. gadā no šīs ēkas 
dzirdēja tikai 331 abonements. 
Tagad Latvijas Radio var lepo-
ties, ka abonementu skaits ir ar 
vairākām nullēm rakstāms.

***
Vai Latvijas kaŗavīri cīnīsies 

pret Islāma valsti?
Lai koordinētu starptautiskās 

sabiedrības rīcību cīņai pret dži-
hādistu grupējumu Islāma valsts, 
ASV sadarbībā ar sabiedrotajiem 

ir izveidojušas starptautisku koa-
 liciju, kuŗā iesaistījusies arī Lat-
vija, pērn septembrī paziņoja 
Ārlietu ministrija. 

Latvijas Aizsardzības minist-
rija (AM) šobrīd apsver Latvijas 
kaŗavīru nosūtīšanu cīņai pret 
terroristisko grupējumu Islāma 
valsts, aģentūrai LETA pastāstīja 
AM Militāri publisko attiecību 
departamenta direktors Kaspars 
Galkins. AM “vienmēr rūpīgi iz -
 vērtē, kuŗās operācijās kopā ar 
Latvijas sabiedrotajiem pieda lī -
ties”, uzsvēra Galkins. Šobrīd Lat -
vija dažādos apmēros piedalās ES 
pretpirātisma operācijā Atalan    -
ta, ES Apmācības misijā Mali, 
NATO apmācības operācijā Af  -
gā   nistānā Resolute Support un ES 
militārā operācijā pret cilvēku 
kontrabandas un tirdzniecības 
tīklu Vidusjūras reģionā Eunav -
for Med. Galkins skaidroja, ka 
jebkuŗā gadījumā Latvija savus 
kaŗavīrus uz kaujas operācijām 
pret Islāma valsti nesūtīs. Latvi-
jas kaŗavīri varētu atrasties Irakā 
un palīdzēt vietējo kaŗotāju ap  -
mācīšanā cīņai pret terroristiem, 
līdzīgi kā tas notiek šobrīd Af -
gānistānā.

***
Pārrunā sadarbību 
kiberdrošības jomā

Tokijā 30. oktobrī ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs tikās ar 
Japānas aizsardzības ministru 
Genu Nakatani, lai pārrunātu 
reģionālos un drošības polītikas 
jautājumus, tostarp sadarbību 
kiberdrošības jomā (attēlā).

E. Rinkēvičs vērsa uzmanību, 
ka Latvija redz Japānu kā svarīgu 
NATO globālo partneri un Ei   ro-
 pas Savienības (ES) stratēģisko 
partneri. “Latvija kopīgi ar NATO 
un Eiropas Savienības dalībval -
stīm veltī lielu uzmanību globā -
lajiem izaicinājumiem, tāpēc 
dia logs ar Japānu ir īpaši nozī-
mīgs. Savstarpējais dialogs ļauj 
labāk izprast globālos procesus,” 
sacīja ārlietu ministrs. Ārlietu 
mi   nistrs izteica Latvijas vēlmi ar 
Japānu sadarboties kiberdrošī-
bas jautājumos, kas varētu iz  -
pau  sties Latvijas un Japānas pie  -
redzes un ekspertu apmaiņā. Mi -
 nistrs augstu novērtēja Japānas 
iesaisti drošības situācijas nodro-
 šināšanā Afgānistānā, kā arī ak  -
centēja Latvijas sniegto atbalstu 
Afgānistānai, kas izpaužas, pie -
daloties Resolute Support misijā.

Amatpersonas apsprieda iz   -
mai  ņas Japānas drošības likumā, 
ko Japānas parlaments apstipri-
nāja 2015. gada 19. septembrī. 
Gro  zījumi likumā ļauj Japānas 
pašaizsardzības spēkiem (Self-
Defense Forces) sniegt militāru 

palīdzību sabiedroto spēkiem, ja 
pret tiem vērsts uzbrukums, un 
situācija kopumā rada briesmas 
Japānai.

Latvijas vēstniecībā Tokijā mi  -
nistrs tikās ar latviešu kopienas 
un Japānas-Latvijas Mūzikas 
aso  ciācijas pārstāvjiem. Darba 
vizītes nobeigumā Rinkevičs 
snie dza interviju lielākajam Ja  -
pānas laikrakstam The Yomiuri 
Shimbun par aktuālo drošības 
situāciju pasaulē un migrācijas 
krizi Eiropā, un ekonomikas laik-
 rakstam Nikkei Asian Review.

***
Vēstniece Ilze Juhansone – 

Eiropas Komisijas 
ģenerālsekretāra vietniece

27. oktobrī Eiropas Komisija, 
pamatojoties uz priekšsēža Žana 
Kloda Junkera priekšlikumu, ie  -
cēla Latvijas Republikas ārkār-
tējo un pilnvaroto vēstnieci Pa  -
stāvīgajā pārstāvībā Eiropas Sa -
vie nībā (ES) Ilzi Juhansoni Ko   -
misijas ģenerālsekretāra vietnie-
ka amatā. Šis ir augstākais amats 
ES institūcijās, kuŗu līdz šim ir 
ieņēmis Latvijas diplomāts. Jau  -
najā amatā I. Juhansone darbu 
sāks 16. novembrī.  

Ilze Juhansone

Ārlietu ministrijā I. Juhansone 
strādā kopš 2008. gada un bijusi 
valsts sekretāra vietniece, kā arī 
Eiropas Savienības direkcijas va  -
dītāja. Ārkārtējās un pilnvarotās 
vēstnieces amatā Pastāvīgajā pār-
 stāvniecībā ES iecelta 2011. gada 
martā. Pirms darba ārlietu die   -
n  estā viņa ieņēma augstus ama -
tus Iekšlietu un Tieslietu minis -
t  rijā.  2014. gada 4. maijā Ilzei 
Ju    hansonei piešķirts III šķiras 
Triju Zvaigžņu ordenis. Vēstniece 
vadīja Latvijas Pastāvīgās pār  stā -
vības darbu Briselē Latvijas pir -
mās prezidentūras laikā ES Pa -
domē.

***
Valsts prezidenta vizīte 

Ukrainā
Latvija nekad neatzīs Krimas 

aneksiju un vienmēr atbalstīs 
Ukrainu, tikšanās laikā ar Ukrai-
 nas prezidentu Petro Porošenko 
sacīja Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis (attēlā).

Valsts galva tikšanās laikā ap  -
stiprināja, ka Latvija un Eiropas 
Savienība (ES) atbalsta  Ukrainas 
neatkarību un territoriālo neda -
lāmību. Gan Latvija, gan ES uz   -
skata, ka ir jāievēro starptautiskās 
tiesības un jāvērš sankcijas pret 
tiem, kuri tās pārkāpj. Porošenko 
Latvijai pateicās par Ukrainai 

labvēlīgas pozicijas uzturēšanu 
saistībā ar tās neatkarību un ter -
ri   toriālo nedalāmību, kā arī par 
Latvijas aktīvo lomu Ukrainas 
integrācijā Eiropā.

***
Ja bēgļus izdosies 

integrēt darba tirgū, 
tad ekonomika iegūs

Eiropas ekonomika iegūs, ja 
bēgļus, kas patlaban ieplūst Ei   ro-
pas Savienībā (ES), izdosies in   -
tegrēt darba tirgū, intervijā Lat -
vijas Radio programmai Lab  rīt 
2. novembrī  sacīja Eiropas Ko  -
misijas (EK) viceprezidents Val-
dis Dombrovskis.

Valdis Dombrovskis

Dombrovskis akcentēja, ka 
daudzās ES valstīs šobrīd ir 
darbaspēka trūkums. “Ja šos cil -
vēkus izdodas integrēt Eiropas 
Savienības darbaspēka tirgū, tam 
var būt pozitīvs efekts. Daudzas 
valstis, tāpat kā Latvija, saskaras 
ar darbaspēka nepietiekamības 
problēmu.”  Tiesa, integrācija un 
bēgļu iekļaušanās darba tirgū 
būs gadiem ilgs process.

*
Citā raidījumā Valdis Dom - 

b  rovskis runāja par ekonomikas 
problēmām. Eiropas Komisija 
paredz, ka būtiskas izmaiņas Lat-
 vijas ekonomikā nākamajā gadā 
nav gaidāmas. Dombrovkis sa  -
cīja,  ka aizvien Latvijas ekonomi-
kas izaugsme būs lielāka nekā 
vidēji Eiropā. Ja nākamajā gadā 
eirozonas izaugsme tiek lēsta 
2,8% apmērā, tad Latvijā – 3%. 
Tie  sa, iespējams ir pārnest no   -
dokļus no darbaspēka, jo sevišķi 
zemu atalgotā darbaspēka, uz 
citām nodokļu bazēm, kas mazāk 
ietekmē izaugsmi – kapitālu, pa  -
tēriņu un īpašumu. Taču šī re  -
komendācija attiecas uz vis ām 
Eiropas Savienības valstīm. Ru  -
nājot par to, ka ar nākamā gada 
valsts budžeta projektu ir neap-
mierināti gan uzņēmēji, gan 
Latvijas Banka un vēl citu no -
zaru, organizācijas, Dombrovs-
kis sacīja, ka “budžets vienmēr ir 
balanss starp iespējām un vaja -
dzībām” un, protams, ka uzņē -
mēji vēlētos, lai nodokļi būtu pēc 
iespējas mazāki. Atbilstoši Finan-
ču ministrijas aprēķiniem, kas 
tapuši, balstoties uz prognozi, ka 
nākamgad Latvijas iekšzemes 
kopprodukts (IKP) pieaugs par 
3%, budžeta izdevumi nākam-
gad sasniegs 7,65 miljardus eiro, 
bet ieņēmumi būs aptuveni      
7,37 miljardus eiro lieli. Tādējādi 
valsts budžetā nākamgad pare -
dzēts deficits aptuveni 1% apmē-
rā no IKP, bet 2018. gadā 0,8% 
no IKP. Paredzams, ka nākamajā 
gadā par 10 eiro pieaugs mini -
mālā alga, no 75 līdz 85 eiro pie-
 augs neapliekamais minimums, 
savukārt gandrīz 32 000 pen sio-
nāru pensijas pieaugs par 10 eiro.
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Latvija pārstāvēta Eiropas 
filmu skatē AAE

25. oktobrī vēstniecības Apvie-
 notajos Arābu Emirātos (AAE) 
pagaidu pilnvarotais lietvedis 
Rūdolfs Brēmanis atklāja Latvi-
jas dalību otrajā Eiropas filmu 
skatē.

Atlases kārtām AAE tika pie-
teiktas vairākas pēdējo gadu 
starp tautisku atzinību guvušās 
Latvijas filmas. Dalībai skatēs 
Abu Dabi un Dubaijā organizā-
tori apstiprināja režisora Māra 
Martinsona mākslas filmu “Oki – 
okeana vidū” ar pazīstamo lat -
viešu aktieri Andri Buli un ja  -
pāņu aktrisi Kaori Momoi gal  ve-
najās lomās. Filma, kuŗas darbī-
ba notiek Losandželosā, jau iz  -
pelnījusies arābu, ārvalstu ek  -
spertu, diplomātu, kā arī Abu 
Dabi dzīvojošo latviešu atzinību. 
26. oktobrī filmu izrādīs presti-
žajā Ibn Battuta Mall centrā 
Dubaijā. Eiropas filmu skate 
AAE, kas šogad norit Eiropas 
Savienības (ES) Luksemburgas 
prezidentūras kultūras sarīko -
jumu ietvaros, notiek tikai otro 
gadu, strauji gūst populāritāti 
vietējo skatītāju vidū. Projektu at      -
balsta AAE Kultūras ministrija, 
un tajā piedalās 19 filmas no 18 
ES dalībvalstīm.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

latviskā cienasta sarūpēšanā. 
Sklandrauši gatavoti pēc Kurze -
mes tradiciju zinātājas Emīlijas 
Kolnas receptes. International 
Food Fair ir ikgadējs sarīkojums, 
kuŗu organizē Kanadas Ārlietu 
ministrija sadarbībā ar ārvalstu 
vēstniecībām Otavā. Sarīkojums 
notiek Kanadas valdības darba -
vietu labdarības kampaņas (Go   -
ver nment of Canada Workplace 
Charitable Campaign) ietvaros. 
Par ieejas biļetēm saziedotie 
līdzekļi tiek novirzīti labdarības 
organizācijām konkrētu labda-
rības mērķu īstenošanai.

***
Filma “Modris” sākusi 

sacensību Losandželosā
3.  novembrī ar Eiropas kino-

in  stitūciju apvienības European 
Film Promotion (EFP) atbalstītu 
seansu Losandželosā, Beverli   hil-
zā, režisora Juŗa Kursieša spēl-
filma “Modris” sāka sacen sību 
par ASV Kinoakadēmijas balvu 
Oskars katēgorijā “Labākā ār - 
ze m ju filma”. 88. ASV Kino aka-
dēmijas balvu pasniegšanas cere-
 monija notiks nākamā gada 
februārī Losandželosā, bet no -
minanti tiks paziņoti  janvārī.

***

tā!” līdzfinancē Sabiedrības in  -
tegrācijas fonda Pilsoniskās līdz -
dalības veicināšanas program -
ma. Nometnē piedalās 25 latvie-
šu jaunieši no 13 Īrijas pilsētām, 
un tā ilgst visu rudens brīvlaiku. 
Projekts, kuŗa mērķauditorija ir 
vidusskolas vecuma jaunieši, 
Īrijā tiek reālizēts pirmo reizi. 
Nometni vada Laima Ozola un 
Dita Lasmane-Slišāne.

***
Kanadas latviešu aprūpes 
centram 30 gadu jubileja

24. oktobrī Toronto vēstniecī-
bas pārstāvji piedalījās aprūpes 

centra “Kristus dārzs” 30 darbī-
bas gadu svinībās. Tā iemītniekus 
un darbiniekus jubilejā sveica 
vēstniecības otrā sekretāre Ilze 
Spiridonova, vēlot daudz baltu 
dieniņu un dāvanā pasniedzot 
latviešu filmu izlasi.

“Kristus dārzs” sniedz cilvē - 
k  iem pilna laika ilgtermiņa ap  -
rūpi latviskā vidē, piedāvājot   
gultasvietas simts iemītniekiem. 
Iecere centra veidošanai radās 
jau 1960. gadā, attīstoties latvie -
šu sabiedrības vajadzībām un 
vēlm ēm pēc ilgtermiņa aprūpes 
iespējām Kanadā. Pateicoties brīv-
 prātīgiem latviešu sabiedrības 
ziedojumiem un darbam, “Kris -
tus dārzs” darbību uzsāka 1985. 
gada decembrī, uzņemot pirmos 
iemītniekus. Vēstniecība izsaka 
pa   teicību centra ilggadējiem dar-
biniekiem, brīvprātīgajiem pa -
līg iem un tā atbalstītājiem.

***
Latvijas vēstniecība Kanadā 

piedalās labdarības sarīkojumā
29. oktobrī vēstniecība Otavā 

piedalījās Kanadas Ārlietu mi -
nistrijas organizētā labdarības 
sarīkojumā International Food 
Fair. Sarīkojums notika Kana -
das Ārlietu ministrijā, piedalo-
ties Kanadā akreditētām ārval - 
s tu vēstniecībām, kas piedāvāja 
savu valstu tradicionālos ēdie-
nus. Šogad vēstniecība sarīko -
juma apmeklētājiem piedāvāja 
nogaršot sklandraušus, rupjmai-
zi ar kaņepju sviestu, marinētu 
ķirbi un dzirkstošo bērzu sulas 
dzērienu.

Vēstniecība sirsnīgi pateicas 
Ligitai Silgalei par lielo atbalstu 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekš-
pilsētas tiesā. Sākotnēji tiesā tika 
iesniegti vairāki prasības pietei-
kumi, bet daudzas lietas tika 
apvienotas.

***
Vēstniece viesojas 

pie latviešiem Krasnojarskas 
apgabalā

No 22. līdz 24. oktobrim vēst -
niece Krievijas Federācijā Astra 
Kurme reģionālā vizītē apmek-
lēja Krasnojarsku, tikās ar lat  -
vie  šu diasporu un piedalījās 
Kras  nojarskas latviešu biedrības 
Dzin  tars 25 gadu jubilejas sarīko-
jumā.

Par personīgo ieguldījumu 
latviešu kultūras un nacionālo 
vērtību ārpus valsts robežām sa  -
glabāšanā un stiprināšanā vēst -
niece pasniedza atzinības rak -    
s tus biedrības Dzintars vadītājai 
Anastasijai Muchinai un latvie -
šu valodas skolotājai Omskā un 
Krasnojarskā Lāsmai Konošo  no-
kai. Apsveikuma koncertu sarī-
kojumā sniedza Latvijas folkloras 
kopa Druva, savukārt par godu 
biedrības jubilejai apskatei tika 
piedāvāta pazīstamu Latvijas 
mākslinieku izstāde “Latviešu 
grafikas antoloģija”. Līdztekus 
no   tika arī vēstnieces A. Kurmes 
un vēstniecības Konsulārās no -
daļas pārstāvja tikšanās ar lat-
viešu diasporas pārstāvjiem.

***
Lekcija par vēsturi latviešu 

jauniešiem
28. oktobrī vēstnieks Īrijā Dr. 

Gints Apals uzstājās ar lekciju 
“Latvijas vēsture vienā stundā” 
Īrijas latviešu nacionālās pa  do -
mes (ĪLNP) rīkotā latviešu jau -
n  iešu nometnē Droghedā (Drog-
 heda). Vēstnieks lekcijā akcen -
tēja Latvijas vēstures svarīgākos 
notikumus.

Vēstures stunda latviešiem

Galvenā uzmanība nometnes 
laikā tiek pievērsta latviešu va -
lodai, jo nobeigumā  jaunieši 
kārtos valsts valodas prasmes 
pār baudījumu. ĪLNP nometne ir 
saņēmusi mācību materiālus, 
kuŗā ietilpst latviešu valodas 
mācību grāmatas un darba burt-
 nīcas no Latviešu valodas aģen -
tūras.  Projektu “Uz dzimteni ar 
latviešu valodas diplomu kaba-

29 irakieši lūguši 
atļauju palikt Latvijā

15. oktobrī Kaplavas pagastā 
par Latvijas-Baltkrievijas valsts 
robežas nelikumīgu šķērsošanu 
robežsargi aizturēja 29 Irakas 
valsts piederīgos. Šī ir lielākā 
vienā reizē aizturētā nelegālo 
imigrantu grupa. Starp aizturē-
tajiem bija vairāki bērni. Pēc 
apstākļu noskaidrošanas gūti 
pie rādījumi tam, ka aizturētās 
personas uzturējušās Baltkrie -
vijas territorijā.

Aizturētie 29 Irakas pilsoņi 
pieprasījuši patvērumu Latvijā, 
pastāstīja Valsts robežsardzes 
preses pārstāve Kristīne Pēter -
sone. “Muceniekos” patvēruma 
meklētāju izmitināšanai pagai - 
d ām vēl vietas pietiekot.

***
Tiesas process 

Zolitūdes traģēdijas lietā

Rīgas apgabaltiesa turpina iz -
skatīt Zolitūdes traģēdijas civīl -
lietu. Iepriekš tiesas sēdē prasī-
tāju pārstāvis Aldis Gobzems 
skaidroja, ka prasītāji, iepa  zīst -
oties ar krimināllietas materiā - 
   l  iem, kā arī analizējot atbildētāju 
financiālo stāvokli, uzskata, ka 
sprieduma izpilde šajā lietā va   -
rētu kļūt apgrūtināta vai pat ne  -
iespējama, tāpēc prasītāju tiesī -
bu aizsardzībai, pēc viņu domām, 
ir vajadzīgs nodrošināt prasību, 
lūdzot apķīlāt Homburg Zolitude 
un Tineo mantu.

Rīgas apgabaltiesa nolēmusi 
daļēji apmierināt prasītāju pie  tei-
  kumu Zolitūdes traģēdijas ci  v īl -
lietā, lemjot apķīlāt SIA Tineo un 
SIA Homburg Zolitude kustamo 
mantu. Tiesa noteikusi, ka prasī-
 bas nodrošinājums sniedzas līdz 
85 372 eiro. Tāpat tiesa nolēmusi 
ierakstīt prasības nodrošināša-
nas atzīmi zemesgrāmatā domā -
jam ām daļām no nekustamā 
īpašuma Priedaines ielā 20, kas 
reģistrēta uz Homburg Zolitude 
vārda. Lēmums par prasības no  -
drošināšanu ir izpildāms neka-
vē joties. Lēmums daļā par pra  sī-
bas nodrošināšanu nav pārsū-
dzams.

Dažādās Latvijas tiesās patla -
b  an kopumā tiek skatītas astoņas 
civīlietas saistībā ar Zolitūdes 
traģēdiju. Divas lietas tiek izska -
t  ītas Jūrmalas pilsētas tiesā, viena 
tiek vērtēta Liepājas tiesā, divas 
Talsu rajona tiesā, viena Rīgas 
apgabaltiesā, viena Rīgas pilsētas 
Ziemeļu rajona tiesā un viena 

MEKLĒJIET MŪSU KONTUS:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/@briva_latvija

www.brivalatvija.lv

APVIENOTĀ UN

BRĪVĀ LATVIJABRĪVĀ LATVIJA
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Pirms 11 gadiem gleznainajā 
Valdajā, kur sākas latvju likteņ upe 
Daugava, krieviski – Zapad  naja 
Dvina, pēc Putina ieros mes, tika 
nodibināts “Valdajas klubs” – šā   -
dā, kā tagad mēdz teikt, formātā 
notiek ikgadējas formāli starp-
tautiskas apspriedes “domu ap   -
maiņai”, kur toni, protams, no  -
saka Krievija – ik rei   zi citā vietā. 
Kārtējais, 12. “Valda jas kluba” 
saiets notika šā gada ok    tobŗa 
beigās Sočos, kūrvietā “Kras   naja 
Poļana”, un apspriedes “nagla”, 
pro  tams, bija Krievijas Federāci -
jas prezidenta Vladimi ra Putina 
runa. Foruma dalīb  nie   ku vidū 
līdzas ārvalstu un paš  māju dažā -
du nozaru eksper t  iem bija divas 
odiozas personas – monarchiste, 
žultaina Baltijas nīdēja Natalija 
Naročnicka un imperiskais sta-
ļinists Aleksandrs Prochanovs.

Lielās pretstāves vaibsti
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Šoreiz Putina runa bija pro-
grammatiska un kaujinieciska. 
Zīmīgi, ka Putins devās uz estrādi 
Irānas medžlisa (parlamenta) 
priekšsēža Ali Landzani pava   dī-
bā. Un te, lūk, ir Krievijas Fede -
rācijas prezidenta galvenā tēze, 
putinisma kvintesence: “Krie-
vijas pasaules uzskata centrā ir 
priekšstats par labo un ļauno, 
par augstākiem spēkiem, dieviš-
ķais (!) princips. Rietumniecis-
kās domāšanas pamatā ir inte -
reses, prāgmatisms, kas balstās 
uz alkatību (naživa).” Dievišķais 
princips! Augstākie spēki! Un 
šim eksčekistam un ateistam       
vēl pietiek nekaunības Amerikai 
pār   mest mesiānismu, izredzē-
tību...

Krievija un Ukraina ir brālī -
gas valstis, pasvītroja Putins, “bet 
savstarpējas attiecības nevar 

balstīties uz tagadējo Kijevas 
amerikāņu marionešu maras-
mu”. Tālāk nāk ņurdoņa: “Ameri-
 kāņu spēlīte ar mērķi panākt po -
 lītiskā režīma maiņu Krievijas 
Federācijā nav nekāds noslē -
pums aiz septiņiem zieģeļiem, 
un mūsu vadība lieliski infor-
mēta par to, kurš, kas, cik un no 
kā resursus Krievijas Federācijā 
saņem tie, kuŗu vēlme ir vardar-
bīga varas maiņa. Krievija gatava 
jebkuram Savienoto Valstu mēģi-
nā  jumam sašūpot (!) situāciju 
valsts iekšienē.”

Vērts pieminēt “pozitīvu starp-
tautisku līgumu” piemērus, ku   -
ŗus Putins minēja: 1815. gada 
Vī    nes mieru (Krievijas, Austrijas, 
Prūsijas u.c. “Svēto Aliansi” jeb  -
kuŗu brīvības centienu apspie  -
ša nai) un 1945. gada Jaltas kon-
ferences lēmumus.

Un te ir Putina Patētiskās sim-
fonijas beigu akords: “Vēl pirms 
50 gadiem Ļeņingradas iela mani 
iemācīja – ja kautiņš neizbēgams, 
sit pirmais!”

Šo Ļeņingradas pašpuiku pa -
galmos gūto atziņu, šķiet, pareizi 
sapratis amerikāņu izlūkdie - 
n ests: New York Times rakstā “Rus-
 sian Ships Near Data Cables Are 
too Close for U.S. Comfort” skaid-
ri pateikts, ka Krievija, izmanto-
jot īpašus kuģus un ierīces, ir 
spējīga pārgriezt fiberoptiskos 
kabeļus, kas atrodas Atlantijas 
okeana dzelmē un nodrošina tī  -
mekļa sakarus gandrīz visai pa -
saulei, tādējādi paralizējot gan 
Ameriku, gan Eiropu, jo mūs-
dienās bez tīmekļa nevar funk-
cionēt nedz ekonomika, nedz 
pārvalde.

Vārdu sakot, lielā pretstāve tur-

 pinās, un vismaz Vašingtonā to 
labi apzinās. Šajā sakarā, manu-
prāt, būtu pozitīvi vērtējams 
ASV Valsts sekretāra Džona Ke  -
rija Centrālāzijas vizīte: no 28. ok   -
tobŗa līdz 3. novembrim viņš 
apmeklēja šī stratēģiski svarīgā 
reģiona “pēcpadoņu” valstis – Kir-
  gizstānu, Uzbekistānu, Ka   zach -
stānu, Tadžikistānu un Turk  me -
nistānu. Kirgizstānas galvaspil-
sētā Biškekā Kerijs piedalījās 
Cent rālāzijas Amerikāņu uni -
ver   sitātes jaunā kampusa un 
ASV vēstniecības jaunās kance-
lejas atklāšanā. Uzbekistānas 
“pērlē” Samarkandā viņš ap  -
sprie  dās ar visu piecu minēto 
valstu ārlietu ministriem.

Acīmredzot ASV nevēlas, lai 
Krievija uzskatītu “pēcpadomju” 
Centrālāziju par savu ekskluzīvo 
ietekmes sfēru.

Viņam bija tikai 19 gadu. 
Vadims Kostenko bija viens no  
Krievijas kaŗavīriem Sīrijā. 
Oficiālā “versija” par viņa nāvi –  
puisis esot pakāries. Drīz pēc 
tam, kad viņa mirstīgās atliekas 
tika nogādātas uz ciematu, no 
kuŗa viņš cēlies, radinieki ziņoja, 
ka Vadimam  bijis lauzts žoklis 
un  galvaskauss. Tā nenotiek sai s -
tībā ar pakāršanos. Tiesa gan, 
ģimene neatļāva veikt atkārtotu 
sekciju, jo, kā pateica bojāgāju -
šā jaunieša vecāmāte, “neviens 
vairs nedrīkst viņu traucēt”. Vēl 
trakāk – vietējais pareizticīgo 
priesteris atteicās svētīt Vadima 
mirstīgās atliekas, jo pašnāvība 
Pareizticīgās baznīcas izpratnē  
ir  “grēks”. Piekaušana līdz nāvei, 
kas šķiet esam bijis īstais Vadima 
Kostenko bojāejas iemesls, acīm-
 redzot grēks nav... Vismaz Va    di -
ma mirstīgās atliekas tika no -
gādātas dzimtajā ciematā, lai 
viņu varētu pienācīgi apglabāt. 
Jāatzīmē, ka tos Krievijas bru -
ņoto spēku pārstāvjus, kuŗi ir 
piedalījušies Krievijas iebruku -
mā Ukrainā, apglabā turpat,     
kur krituši, turklāt  anonimos 
ka    pos. Tas acīmredzot ir tāpēc, 
ka cara Vladimira režīms jo  -
projām cenšas izmisīgi uzturēt 
mītu, ka Krievijas kaŗavīru Uk -
rainā nav vispār, lai arī visa       
pa   saule skaidri zina, ka viņi        
tur ir gan, turklāt ievērojamā 
vairu mā. Bez Krievijas munī-
cijas un arī zaldātiem diez vai      
tā dēvētie “separātisti” būtu spē -
jīgi īpaši ilgi noturēties pret 
Ukrainas tomēr vērā ņemamo 
kaŗaspēku. 

Par visu vairāk gan te jārunā 
par kaut ko citu, proti, par ofi -

Nabaga Vadims
ciālās Krievijas nebeidzamo vēl -
mi melot, acīs skatoties. Par to, 
cik ļoti Maskava meloja par sa    -
v  iem mērķiem Sīrijā, es jau rak-
s tīju pirms vairākām nedēļām, 
bet vērts to atkārtot vēlreiz. Ap  -
vienoto Nāciju organizācijā Pu  -
tins svēti solīja, ka Krievijas 
mēr  ķis esot uzbrukt tā dēvētajai 
“Islāma valstij”,  jo tā esot ne    pie-
  redzēts ļaunums, un visai pa  -
saulei ir jāsadarbojas, lai to iz -
nīcinātu. Taču arvien vairāk un 
vairāk kļūst skaidrs, ka patiesībā 
Krievija uzbrūk visiem tiem, 
kuŗi ir Sīrijas diktatora Asada 
pretinieki, tajā skaitā uzbrūkot 
arī tiem, kuŗi vismaz teorētiski 
skaitās Amerikas Savienoto 
Valstu sabiedrotie. Starp citu, 
Asads pagājušajā nedēļā savu 
valsti pameta pirmoreiz kopš 
viņa valsts mežonīgā pilsoņu 
kaŗa sākuma, lai steigtos uz 
Maskavu un izlūgtos cara Vla -
dimira solījumu, ka Krievija 
viņu neatstās novārtā. Acīm -
redzot tāds solījums arī ir sa  -
ņemts, jo Krievijas bombar dē-
šana Sīrijā turpinās aizgūtnēm. 
Tajā skaitā Krievija nesen palai-
da raķetes no Kaspijas jūras, kas 
no Sīrijas ir pusotra tūkstoša 
kilometru attālumā. Maskava 
lielījās, ka visas raķetes esot sa -
sniegušas mērķus un kaitējuši 
“Islāma valsts” pozicijām. Citi 
savukārt teica, ka vismaz četras 
no tām raķetēm nokrita nevis 
Sīrijā, bet gan Irānā, turklāt Tur-
cijas ārlietu ministrs pavisam 
oficiāli paziņoja, ka no atliku-
šajām raķetēm tikai divas ir 
trāpījušas pa “Islāma valsts” 
mērķiem, pārējās ir trāpījušas 
minētajām pārējām opozicio -

nāru grupām. Kremlis turpina 
melot par to, ka Sīrijā masveidā 
iet bojā civīliedzīvotāji. Acīmre -
dzot tagad ir gatavs melot par    
to, kā iet bojā tās pārstāvji 
Tuvajos Austrumos. 

Krievijas propagandas iespē -
jas šķiet esam neizmērojamas. 
Viens no jaunākajiem piemē - 
r iem ir apgalvojums, ka Ukrai -
nas premjērministrs Arkadijs 
Jaceņuks savulaik esot kaŗojis 
Čečenijas nemiernieku pusē     
un, kā to apgalvoja kāds oficiālās 
Krievijas pārstāvis,  piedalījies 
“zvērībās pret krievu kaŗavī - 
r iem.” Kopā ar apgalvojumu  bija 
arī fotografija, kuŗā premjērmi -
nistrs it kā redzams Čečenijā. 
Vienīgā “nelaime” tāda, ka līdzī-
gi,  kā tas ir ar satelīta attēliem, 
kuŗi nepārprotami uzrāda Krie  -
vijas kaŗavīru klātbūtni Ukrai -
nā, arī ar tā dēvētās Photoshop 
programmatūras palīdzību gro-
zīti attēli ir viegli atpazīstami. 
Nu nebija Arkadijs Jaceņuks Če -
 čenijā. Attiecīgajā laika posmā 
viņš vadīja juristu firmu Kijevā. 
Un tajā pašā laikā gluži nema-
nāmi bija devies kaŗot?! 

Krievijas mērķi Sīrijā ir kā uz 
delnas redzami. Jau sen Krie -
vijai  tur ir bijusi jūras baze, no 
kuŗas, lieki teikt, tā atteikties ne -
 vēlas. Tāpat Krievija vēlas no  -
drošināt plašāku klātbūtni Tu  va-
 jos Austrumos, tā vēlas tur sa  -
ma  zināt Amerikas un plašākā 
nozīmē – Rietumu pasaules ie   -
tekmi. Bet par visu vairāk tā vē -
las ar kaŗa “palīdzību” vairot 
cara Vladimira populāritāti pa -
š  am savā valstī, jo laikā, kad eko-
 nomiskās sankcijas spiež, taut -
saimniecība brūk, rubļa vērtība 

rūk, energoresursu cenas kļūst 
zemas, un krievu tauta grimst 
arvien bezcerīgākā nabadzībā, 
loģika prasītu, ka vadoņa popu -
lāritāte arīdzan sarūk. Bet Pu   -
tinam it kā redzamu sāncenšu 
nav, jo viņš veiksmīgi ap sevi ir 
izveidojis “savējo” pulku. Ja Krie-
 vijā valdītu īsta demokratija, 
būtu visas iespējas kandidēt pret 
Putinu un, ļoti iespējams, arī 
uzvarēt. Bet Krievija nav demo -
krātijas valsts, tā ir puslīdz totā -
litāra diktātūra, un tajā  cars 
acīmredzot turpinās valdīt līdz 
pat mūža beigām.

Tiesa, notikumiem Sīrijā ir     
arī viena nepatīkama blakne, 
proti, kaŗa un tā radītā arvien 
lielākā bēgļu plūsma ir novērsu -
si pasaules uzmanību no citām 
problēmām, tostarp no jopro-
jām neatrisinātās situācijas Uk  -
rainas dienvidaustrumos. Pē -
dējā laikā šķiet, ka tur situācija   
ir rimusi. Krievijas iesaistīšanās 
Sīrijā nozīmē, ka tā mazāk var 
pievērsties Ukrainai, ziņots, ka 
diezgan daudzi no tiem krievu 
kaŗavīriem, kuŗi patlaban ir Tu -
vajos Austrumos, turp devās pa 
tiešo no Ukrainas. Nav arī īpaša 
iemesla domāt, ka ziemā notiks 
liela karošana. Taču ir arī tādi, 
kuŗi uzskata, ka cars Vladimirs 
situāciju Ukrainā veiksmīgi ir 
“iesaldējis” tāpat, kā viņš to ir 
darījis territorijās, kuŗas viņa 
val dīšanas laikā ir atņemtas   
Gru zijai un Moldovai. Pavisam 
ne   sen Dienvidosetijas “republi-
kas” prezidents paziņoja, ka      
viņš savā valstī vēloties rīkot re -
ferendumu par Dienvidosetijas 
oficiālu pievienošanu Krievijas 
Federācijai. Ja tāds referendums 

notiks, tad bez šaubām varam 
sagaidīt to pašu arī Abhazijā un 
Piedņestrā. Ar Piedņestru gan 
būtu sarežģīti, ņemot vērā, ka 
starp to un Krieviju ir visa pla -  
šā Ukraina. Taču tā tas nav ar 
Do   ņeckas un Luganskas “rep ub-
   likām.” Tur “separātisti” vēsti       
no Dienvidosetijas, visticamāk, 
uzņēma ar gana lielu interesi.

Vienādi vai otrādi, Krievijas 
uzvedība pasaulē patlaban ir sa  -
sniegusi nudien atbaidošas ne  -
prognozējamības līmeni. Ne   sen 
skatījos raidījumu, kuŗā kādam 
ASV bruņoto spēku pārstāvim 
jautāja, kad, pēc viņa pieredzes, 
amerikāņu un krievu lidaparāti 
bijuši tik tuvu, ka abu lidmašīnu 
piloti otru lidaparātu var ierau -
dzīt ar neapbruņotu aci. Viņš 
atbildēja – “pagājušajā sestdienā” – 
un lika saprast, ka tā nebūt ne -
bija pirmā reize. Tāpat zināms, 
ka Krievijas kaŗa lidmašīnas 
pāris reižu ir ielidojušas Turcijas 
un tātad NATO gaisa telpā, un 
diez vai tas notika nejauši, kā to 
apgalvo Kremļa runasvīri. Vis -
ticamāk, ka Maskava patlaban 
vēlas pārbaudīt pārējās pasaules 
pacietību. 

Latvijas interesēs pilnīgi no  -
teikti nav neprognozējami ag  -
resīva Krievija. Taču par to, ka 
mūsu kaimiņvalsts kļūst arvien 
bīstamāka, derētu padomāt     
tiem mūsu valsts iedzīvotājiem, 
kuŗi čīkst par Latvijas aizsardzī-
bas budžeta palielināšanu laikā, 
kad citām vajadzībām naudas 
kārtējo reizi nepietiek. Bez pie -
nācīgas aizsardzības arī pensi-
jām un skolotāju algām nekādas 
lielas nozīmes nebūs.
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28. oktobŗa rīts plkst. 10 ie  -
sākās ar 1917. gadā kritušā lat  -
viešu strēlnieka Andreja Kurp  -
nieka apbedīšanas ceremoniju 
Brāļu kapos.

No plkst. 14 līdz plkst. 15.30 
norisinājās svinīgā ceremoni -     
ja un svētbrīdis. Svinīgais pasā -
kums iesākās ar gājienu no Brāļu 
kapu galveno vārtu ieejas līdz Mū -
   žīgās uguns vietai, kur visus svi -
nīgā gājiena dalībniekus sagai-
dīja Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku (NBS) Goda sardze un 
NBS orķestris.

Gājienā un svinīgajā ceremo-
nijā piedalījās Latvijas Republi-
kas (LR) Valsts prezidents Rai -
m  onds Vējonis, LR Aizsardzības 
mi   nistrijas parlamentārais sek re    -
tārs Andrejs Panteļējevs, NBS 
ko   mandieris ģenerālleitnants 
Raimonds Graube, Rīgas domes 
priekšsēdis Nils Ušakovs, Lat  vi-
jas katoļu baznīcas archibīs  -    
 kaps metropolīts Zbigņevs Stan -
kevičs, Latvijas ev. lut. Baznīcas 
un NBS virskapelāns Normunds 
Celmiņš, Latvijas pareizticīgās 
baz nīcas virspriesteris Jānis Dra-
 vants, Brāļu kapu – Latvijas vēs -
tu   riskā mantojuma fonda prezi-

dents ģenerālis Juris Vectirāns, Rī   -
gas pieminekļu aģentūras di   rek-
tors Guntis Gailītis u.c. amat-
personas. Dziedāja Valsts Aka-
dē  miskais koris “Latvija” (diri -
ģen  tes Marika Austruma un      
Inita Kamarūte), NBS virsnieki 

Brāļu kapu simtgade ieskandina 
Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu

Goda sardze pie Rīgas Brāļu kapu Mūžīgās uguns // Foto: Andrejs Mežmalis

Pie pirmo trīs kritušo latviešu strēlnieku – Jāņa Gavena, Jēkaba 
Timma un Andreja Stūres – kapu vietām // Foto: Andrejs Mežmalis

Daugavas Vanadze Aija Ebdena (pa kreisi) ar draudzeni Daci 
Bormani pie pulkveža Viļa Januma kapu vietas // Foto: Andrejs 
Mežmalis

No kreisās: Latvijas pareizticīgo baznīcas virspriesteris Jānis 
Dravants, Latvijas katoļu baznīcas archibīskaps metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs, LELB mācītājs/NBS virskapelāns Normunds 
Celmiņš // Foto: Andrejs Mežmalis

un kaŗavīri, studentu korporā-
cijas, Daugavas Vanagi, Nacio-
nā lās aiz  sardzības akadēmijas 
kadeti, jaunsargi, skolu jaunat -
ne un citi dalībnieki. Apsveiku-
mus bija atsūtījuši bijušie Valsts 
prezi den ti Andris Bērziņš, Vaira 
Vīķe-Freiberga un Valdis Zat-
lers, Gun  tis Ulmanis piedalījās 
cere  monijā. 

Pie atjaunotās Noslēdzošās   
sienas “Māte Latvija ar krituša-
jiem dēliem” notika svētbrīdis, 
uzrunas un ziedu nolikšana. 
Brāļu kapos ir veikti nozīmīgi 
atjaunošanas darbi, kas vairoja 
pacilājošo sajūtu lielo svētku 
laikā un rudenīgā rudens dienā.

Pēc pasākuma visi tika aici -
nāti parakstīties Rīgas Brāļu ka -
pu  Goda grāmatā. Vakarā no -
tika Rīgas Brāļu kapu simtgadei 
veltīts koncerts Rīgas Sv. Pēteŗa 
baznīcā, kur aplūkojama vērie  -
nīga fotoizstāde. Pēc Gunta Gai-
līša uzrunas un aktrises Veras 
Gribačas dzejas lasījuma sekoja 
koncerts, kuŗā dziedāja Rīgas 
Techniskās universitātes vīru ko -
 ris “Gaudeamus”, diriģents Ivars 

Cinkuss, kā arī Laura Grecka 
(mecosoprāns), Richards Millers 
(baritons), ērģeles spēlēja Jānis 
Pelše un runāja Arnis Paurs.

 “Brīvību iegūt ir ļoti grūti, 
bet paturēt un izkopt to nav 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis saka uzrunu Mātes 
Latvijas pakājē // Foto: Andrejs Mežmalis

No kreisās: Nacionālo kaŗavīru biedrības priekšsēdis Edgars 
Skreija, Daugavas Vanagu priekšnieks Andrejs Mežmalis un 
Daugavas Vanagi Latvijā valdes priekšsēdis Andris Holms

mazāk grūti. Varbūt vēl grūtāk,” 
savulaik teica Kārlis Ulmanis. 
Turēsim to prātā!

Ziedi sagūla arī pie Daugavas 
Vanagu pirmā priekšnieka pulk -
veža Viļa Januma kapu vietas.  

(Turpināts no 1. lpp.)
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SALLIJA
BENFELDE

Bēgļu krizi Eiropā radījuši eko-
 nomiskie apstākļi valstīs, no ku - 
ŗ  ām cilvēki dodas projām mas -
veidā, un arī karš, nevis otrādi. 
Dažādas starptautiskas organi  zā-
cijas jau ir atzinušas, ka lielākā 
bēgļu daļa – ir minējumi pat par 
90 procentiem – nav kaŗa bēgļi. 
Gluži dabisko vēlmi dzīvot labāk 
veikli izmanto cilvēku kontra-
bandisti, solot Eiropā Laimes ze -
 mi, kur viss pienākas un viss tiek 
dots. Eiropa pamazām sākusi to 
saprast un jācer, ka sāksies no -
pietna cīņa, izmantojot arī mili -
tāru palīdzību, lai bēgļu kuģus 
notvertu un atgrieztu atpakaļ, 
pirms cilvēki izkāpj Eiropas vai 
dažu citu valstu krastā. Taču mil-
zīgais cilvēku skaits un jau  tājumi 
par to, kur viņiem dzīvot, no kā 
pārtikt un vai iespējams atrast 
bēgļiem darbu, ir tikai daļa prob-
lēmu, kuŗas nākas risināt. Ne ma  -
z  āk svarīgs ir arī jautājums par 
iespējamo Islāma valsts terroris-
tu ieplūdināšanu Eiropā un arī 
par to, ka šodien miermīlīgie 
bēgļi visai drīz var kļūt radikāli 
noskaņoti un pieslieties islāma 
radikāļiem. Tātad jautājums ir 
par Eiropas valstu un, protams, 
arī Latvijas drošību.

Atšķirīgās civilizācijas
Pirms 20 gadiem Hārvarda uni -

versitātes (ASV) profesors Sem-
juels Hantigtons (1927. – 2008.) 
darbā “Civilizāciju sadursme”, 
kas izraisīja plašas un vētrainas 
diskusijas ne tikai Amerikā, bet 
visā pasaulē, paredzēja konfliktu 
starp Rietumu un musulmaņu 
valstīm kā civilizāciju sadursmi. 
“Pasaules polītikā galvenās spē-
lē tājas joprojām ir nacionālās 
valstis. To rīcību, tāpat kā pa    gāt-
nē, nosaka dzīšanās pēc varas un 
labklājības, bet to ietekmē arī 
kul  tūras izvēle, kopīgās vērtības 
un atšķirības. (..) Šajā jaunajā pa -
 saulē paši sīvākie, svarīgākie un 
bīstamākie konflikti nebūs starp 
sabiedrības šķirām, bagātajiem 
un nabagiem vai citādi ekono-
miski definētām grupām, bet 
starp tautām, kas pieder pie da  -
žādām kultūras identitātēm,” 
rakstīja Hantigtons.

Šķiet, ka Hārvarda profesors ir 
diezgan precīzi pareģojis to, kas 
notiek šodien. Protams, var dis -
kutēt, kas vairāk apdraud Eiro-
pas un pasaules mieru un stabi -
litāti – tā dēvētā Islāma valsts vai 
Krievija, kurai pieder kodol  ie  -
roči. Tāpat arī var strīdēties, vai 

ISLĀMS UN MĒS

Krievijas agresīvo nostāju tie - 
š ām nosaka atšķirīgā kultūrvēs-
turiskā pieredze, kas tomēr pie-
der kristīgajai pasaulei. Tomēr 
fakts ir un paliek fakts – islāms 
un tā nesēji ir iesaistīti lielāka - 
jos un asiņainākajos terrora ak -
tos visā pasaulē. 

Latvijai līdz šim nav nācies 
saskarties ar “civilizāciju sadur -
smi” un Islāma valsts terroru, 
drīzāk ar okupācijas seku radī -
tajām problēmām, bet nupat jau-
 tājums par “svešajiem” skar arī 
mūs. Izskatās, ka bēgļi mūs ap  -
draud tieši tādēļ, ka ir musul  - 
ma  ņi, un, protams, jautājums, 
ru  nājot par reliģijām, ir, kādēļ 
cilvēki nespēj pieņemt, ka Dievs 
ir viens, bet katrs pie tā iet pa 
savu ceļu, kas nav ne labāks, ne 
sliktāks par citiem. Latvijas Uni  -
versitātes Āzijas nodaļas profe-
sora Leona Taivāna skaidroju -
mu vienā teikumā varētu pateikt 
aptuveni tā – mēs, eiropieši, esam 
pašnāvnieki, bet ne jau tādēļ, ka 
atļaujam musulmaņiem iebraukt 
savās valstīs, bet gan tādēļ, ka mu -
 sulmaņu acīs jau sen esam kļu -
vuši par pagāniem, kuŗi vai nu 
jāpievērš savai ticībai, vai jā -
nogalina. 

Islāms un kristietība
L. Taivāns interesanti skaidro 

kristietības un islāma būtību: 
“Kristietība no trim Ābrahāma 
reliģijām – jūdaisma, kristietības 
un islāma – no reliģijas viedok ļa 
ir visgrūtākā un vistālākā no     

ze       mes un sadzīves lietām.(..) 
Pirm atnējā variantā kristietības 
ideāli nav saistīti ar šīs pasaules 
dzīves izkārtojumu. Runa ir par 
absolūtām garīgām vērtībām, 
par cilvēka garīgās būtības attīs-
tību un atgriešanos pie Dieva. 
Jēzus Pilāta tiesā, atbildot uz vi -
ņa jautājumu, saka – mana valsts 
nav no šīs pasaules.(..) Tiekša -
nās uz garīgo pilnību kristietī -
bai vienmēr ir bijusi pamatā un 
devusi arī spēcīgas materiālās 
pasaules pilnveidošanas iespē -
jas. Visas Nobela prēmijas nāk 
no kristīgās pasaules. Tomēr ga  -
rīgo dimensiju ir ļoti grūti nest – 
gan psicholoģiski, gan sadzīvis -
ki. Vieglāk ir atrast pasaulīgus mēr-
ķus arī savai reliģiskajai  iden  ti   tā-
 tei. Islāma mērķis ir nevis kat   - 
r am cilvēkam iegūt garīgas die-
viš ķas īpašības, bet ļoti saprota-
mu lieta – izveidot reliģisku val-
sti, kuŗā visi reliģiskie, materiālie, 
fiziskie un militārie spēki tiek 
vērsti uz šī mērķa sasniegšanu. 
Tā ir islāma valsts. Tas ir vien-
kārši un cilvēkiem labi saprota-
mi. Islāmā atslēgas vārds ir adl – 
taisnīgums. Taisnīgums ir ļoti 
cil vēciska, sociāla un polītiska 
kategorija. Tātad islāma mērķis 
ir izveidot taisnīgu sabiedrību, 
ku   ŗas patiesais valdnieks ir   
Dievs, un visi musulmaņi ir šīs 
dievišķās valsts iemītnieki. Arī 
jūdi Pūpolsvētdienā cerēja, ka 
Jēzus iejās Jeruzalemē, viņu sa  -
gaidīs ar sajūsmu un viņš no   -
dibinās tūkstošgadīgo taisnības 
valsti. Islāms atgriezās pie šīs ide-
 jas, jo Jēzus šo ideju noraidīja.” 
Runājot par kristietības un is -
lāma atšķirību, profesors skaid-
ro, ka parasti uz tiešo Dieva pie-
redzi ceļā stājas tumšie spēki. 
Lielā mērā tā ir paša cilvēka pa  -
tība, viņa tīri cilvēciskās tiek -
smes, tādēļ notiek cīņa starp 
cilvēka garīgo un miesisko bū  -
tību. Cilvēciskās patības, viņa 
egoisma un ļaunuma garīgo 
spēku Bībelē apzīmē ar vārdu 
“velns”: “Kā viens no spēcī  gāka-
jiem kārdinājumiem Jēzum bija 
pieņemt pasaules valdīšanas iz -
ai  cinājumu – kļūt par mesiju, par 
taisnīgās, tūkstošgadīgās valstī-
bas valdnieku. Jēzus noraidīja šo 

izaicinājumu, jo tas bija piedā  vā-
 jums pielūgt tumšos spēkus, pa   -
klanīties Sātanam. Tas pats no -
tiek arī ar Muhamedu, bet viņš 
neiztur kārdinājumu pieņemt 
zemes mesijas un laicīgā vald-
nieka titulu. Tā ir tā lielā atšķi-
rība starp kristietību un islāmu. 
Zemes dzīve islāmā ir reliģijas 
pa   mats, un tā ir atšķirība dok -
trī  nā. Cilvēki maz spēj turēties 
pretī dzīves kārdinājumam un 
vienmēr ir mēģinājuši arī kris  -
tietību ievirzīt tajās pašās sliedēs, 
kuŗās pilnīgi apzināti sevi ir ieli-
cis islāms.”

Protams, šo abu reliģiju atšķi  -
rības skaidrojumu var arī nepie -
ņemt, un savulaik par šādiem 
uz    skatiem Latvijas musulmaņi 
vēlējās profesoru Taivānu iesū -
dzēt tiesā. Tāpat var arī atcerē-
ties, ko gadsimtu gaitā Dieva 
vārdā ir darījusi kristīgā Baznīca. 
Tomēr, lai kā skaidrotu islāma 
un kristietības atšķirības, ir      
skaidrs, ka pieņemt šo reliģiju 
mie   rīgu līdzās pastāvēšanu cil  vē-
  k  iem ir sarežģīti. Situācijā, kad 
Ei   ro   pas valstis dzīvo lielākā vai 
mazākā labklājībā, bet daudzās 
musulmaņu valstīs dzīves ap  -
stāk ļi ir pat ļoti skarbi, nepatika 
pret tiem, kuri nav islāmticīgi, 
pie  aug un sākas Islāma valsts 
vei  došana un neticīgo slepka-
vošana.

Islāms un Latvija
Pēc Latvijas Islāma kultūras 

cent    ra (LIKC) pārstāvja sacītā, 
Lat  vijā esot aptuveni 10 000 is -
lām    ticīgo, bet centru regulāri 
apmeklē tikai aptuveni 50 – 60 
cilvēku. Liela daļa no viņiem ir 
ārvalstu studenti, kas šeit at   brau-
 kuši mācīties, vai iebraucēji, kas 
ieradušies Latvijā darba meklē -
jumos, un centru apmeklē visda-
  žādāko tautību cilvēki, ne tikai 
latvieši, bet arī azerbaidžāņi, ta  -
džiki, arābi, pakistāņi, uzbeki, 
ta   tāri. Visbiežāk lietotās valodas 
centrā ir latviešu, krievu, angļu 
un arābu.

Latvijas Universitātes (LU) 
Hu   manitāro zinātņu fakultātes 
Āzijas studiju nodaļas vadītājs 
asociētais profesors Jānis Priede 
uzskata, ka islāma pārstāvji Lat -

vijā atšķiras gan pēc savas etnis -
kās izcelsmes, gan piederības da -
 žādiem islāma atzariem, gan pēc 
saistības ar dažādām organizā  ci -
jām Eiropā un ārpus tās. Svarīgi 
ir, ka Latvijas musulmaņi atšķi-
ras ar integrēšanās līmeni sabied-
rībā, un šī tendence līdz šim bi  -
jusi pozitīva. Atsevišķu Latvijas 
reliģisko grupu fundamentali -
zācijas (arī radikalizācijas) ten-
dences ir pavisam jauns feno-
mens, kas vērojams dažādos re  -
ģionos un dažādās reliģijās, ne 
tikai islāmā vien, uzskata profe-
sors. Tam par upuri bieži vien 
krīt entuziastiski ideālisti, kam 
trūkst kritiskas attieksmes un 
reliģisko pamatzināšanu, bet vis-
 vairāk – stabilas reliģiskās identi-
tātes. Tas, protams, ir saistīts ar 
jautājumu par Eiropas kultūras 
identitāti, kas sakņota gan kla  si  s-
  kās filozofijas un juridisko nor -
mu tradicijā, gan kristīgās reli -
ģijas un jūdaisma kultūrman to-
jumā, atzīmē Priede, norādot, 
ka, “aizcērtot saknes, jārēķinās ar 
to, ka zārks jau nevar palikt tuk-
šā!” Viņa vērtējumā, problēma 
nav bēgļi, bet gan eiropeiskās 
iden titātes pakāpeniskais zu  -
dums, kas apgrūtina daudzu eko-
  nomisko migrantu un bēgļu ie  -
kļaušanos sabiedrībā. Profesors 
arī norāda, ka Latvijas Islāma 
kultūras centra pārstāvja sacī -
tais, ka islāmticīgajiem “pavēlēts 
nojaukt krustus”, respektīvi, tos 
postīt un iznīcināt ir visai sa  -
traucoši un diez vai liecina par 
vēlmi iekļauties Eiropas un Lat-
vijas kultūrā.

Jāpiebilst, ka Drošības policija 
ir paudusi, ka atsevišķu LIKC 
pārtāvju aktīvitātes ir tās re -
dzeslokā. 

Naids un neizpratne rada tādu 
pašu atbildes reakciju, tādēļ, ma -
nuprāt, nav prāta darbs sagai dīt 
bēgļus ar galēji negatīvu attiek-
smi, tomēr uzmanīgiem jābūt 
vis iem, ne tikai Drošības polici-
jai. Palīdzēt, bet nepievērt acis uz 
reliģiskās neiecietības sludinātā-
jiem, atgādināt par mūsu liku-
miem – tāda attieksme var palī-
dzēt arī turpmāk izvairīties no 
civilizāciju vai reliģiskajiem 
kaŗiem Latvijā.

Jānis Priede

Semjuels Hantigtons

Leons Taivāns
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“Kā tu runā...” lēdija Roza  mun-
da pārmeta vīram. “Man sirds 
pamirst, kad iedomājos, ka mūsu 
vienīgais dēls spiests piedalīties 
šajā militārajā pasākumā. Vai tu 
aptver, kas viņam var notikt?”

“Katram karavīram var notikt 
tikai trīs lietas. Viņš var pārnākt 
kā uzvarētājs, kā zaudētājs vai 
pa    likt kara laukā. Kopš pastāv 
civilizācija, kari sagatavojuši jau -
nu uzplaukuma posmu. Uz pel -
n   iem arvien viešas kuplākās 
kvie šu druvas. Lai notiktu, kas 
no   tikdams, es esmu lepns, ka 
mū  su zēns šajā vēsturiskajā stun-
dā atrodas pirmajā līnijā!”

Očinleka kundze pameta bar-
gu skatienu. Patrīcija klausījās 
pulkveža vārdos, bet tie viņu ne  -
skāra. Viņas domas kavējās citur.

Atkal zvanīja pie durvīm. Pa   t -
rī  cija steidzās ielaist. Nāca Iman  ts 
Liepa ar Baibu un jaunais mā  -
cītājs Vitauts Daiga. Baiba, pirmā 
pārkāpjot pār slieksni, teica:

“Labvakar...” Viņas acis taustī-
jās jaunajā vietā. “Mēs tikām 
ieai  ci nāti... Vai esam atnākuši 
īstā      lai kā?”

“Pavisam īstā,” laipni teica Pa   t  -
rīcija, vērodama līdz šim nere -
dzētos viesus. Iepazīšanās bija  
īsa – daži vārdi, sarokošanās, 
nozīmīga saskatīšanās.

“Lūdzu, mani jaunie draugi,   
pa šīm durvīm. Te ir pulkvedis 
Očinleks, mans radinieks, viņa 
sieva, bet šeit trīs ugunsputni, 
kas grib doties tieši Budapeštas 
liesmās,” namamāte, ieraugot ie  -
nākam Česlavu Dombrovski, 
pie sarka. “Un te nāk vēl viens 
ugunsputns – Česlavs Dom  brov-
 skis, manas saimnieces audžu-
dēls un doktorands Oksfordā.” 
Patrīcijai likās, ka visi ievērojuši 
viņas samulsumu. Un jo vairāk 
viņa vēlējās to noslēpt, jo vairāk 
atklājās.

“Jūtieties kā savās mājās. 
Pulkvedis Očinleks ir liels jaunās 
paaudzes draugs. Dombrovska 
kungs, iepildiet viņiem glāzēs,  
ko katrs vēlas. Jūs, kundze, droši 
vien dzersit šeriju?” Patrīcija īpa-
 ši vērsās pie Baibas. Viņa iz   ska -
tījās nopietna un cildena tumši 
brūnā gludi piegulošā samta 
tērpā ar dziļu kakla izgriezumu. 
Tas bija viņas pašas zīmēts un 
pašas piegriezts. Imants un Vi  - 
t  auts bija tumšos uzvalkos. Daigu 
tikai nodeva stāvā baltā mācītāja 
apkakle.

“Tātad, jūs esat ceļā uz Ungā-
riju?” atnācējiem jautāja pulk -
vedis. “Vai tā zeme ir jūsu tēv ze-
me?” viņš vaicāja tieši Imantam 
Liepam.

“Nē, tā gluži nav. Bet mums 
tēvzeme ir visur tur, kur no  briest 
sacelšanās,” atbildēja Liepa.

“Arī jums, mācītāj?” pulkvedis, 
turot rokā ceturto viskija glāzi, 
pagriezās pret Vitautu Daigu, 
kurš apbrīnoja impresionistu un 
ekspresionistu gleznas pie sien ām. 

“Pulkveža kungs,” atbildēja 
jau  nais mācītājs, “ir labi, kamēr 
cilvēki apspiesti un nekurn, bet 

tiklīdz viņi var nokratīt jūgu un 
mēģina to, ir vēl labāk.”

“Tad jūs bez iebildumiem no  -
stājaties revolūcijas pusē?” pār -
meta pulkvedis. “Vai jums nav 
aizmirsies, ka Svētie Raksti vēstī 
par valdniekiem, kas Dieva ie -
celti?”

“Dievs, pulkveža kungs, devis 
cilvēkiem prātu, lai atšķirtu labu 
no ļauna, nebrīvību no brīvī  - 
bas. Dieva gudrības īstenotājs 
ze  mes virsū, vai mums tas patīk 
vai nepatīk, ir cilvēks.”

“Arī tā gudrākā vīra prāts ir 
tikai viņa iegribu un vājību va -
salis,” atteica pulkvedis. Jaunā 
garīdznieka vārdi viņam šķita 
pavisam ķecerīgi. No vienas pu -
s   es, viņam šie jaunie cilvēki pa -
tika, bet no otras – viņam nebija 
skaidri viņu īstie nolūki.

“Tātad, jūs gribat cīnīties,” 
Očinleks atsāka pirms brītiņa ri  -
sināto domu un vērsās tieši 
pie Imanta Liepas. “Bet vai jums 
ir kāds priekšstats par kara me  -
todēm, par ieroču īpatnībām?”

“Priekšstats... Kā lai atbild? 
Mēs neviens neesam apmācīti 
ka  ravīri.”

“Tas nav prātīgi...” teica pulkve-
dis. “Ja jums nav nekas pretī, es 
varētu nākt palīgā ar savu pa -
domu. Man ir zināma pieredze, 
esmu lietpratējs ieroču jautā-
jumos.”

“Tas būtu lieliski!” iesaucās 
Česlavs, kurš bija uzmanīgi klau-
 sījies sarunā. “Citiem vārdiem, 
jūs varētu sniegt paraugstundu 
jaunkareivjiem?” “Ar lielāko prie-
 ku, mani jaunie draugi. Tikai 
bai  dos sabojāt šo viesību omu-
līgo noskaņojumu.” Pulkvedis 
pa  lūkojās pēc namamātes, bet, 
izņemot jauniešus un viņa sie  -
vu, neviena cita vēl nebija. “Bet 
kalsim dzelzi, kamēr tā kvēlo. 
Neņem ļaunā, mēs dosimies bla-
kusistabā mazā manevru izjādē,” 
pulkvedis atvainojās sievai. Viņš 
izgāja priekšnamā un paņēma 
savu mēteli.

“Lūdzu, mani kungi, tas ir – 
mana dāma un mani kungi,” viņš 
vērsās arī pie Baibas.

Ielauzušies Patrīcijas darbista-
bā, jaunieši samulsa, ieraudzīda-
mi būrī tekalējam žurku.

“Skaties, Imant, dzīva žurka,” 
Baiba rādīja vīram.

“Tā viņas maskote un mīlule,” 
piemetināja Česlavs. Pulkvedis 
pa to laiku jau stāvēja viņu 
priekšā, turēdams rokā mašīn-
pistoli.

“Vads mierā!” nokomandēja ka -
ravīrs bargā balsī. Varēja just, ka 
viņam šī karaspēle imponēja.

Jaunieši uz mirkli sastinga.
“Mana dāma un mani kungi, 

šodien mums jāiepazīstas ar ma -
šīnpistoles mehānismu, kurš ir 
visai komplicēts un niķīgs, un 
kaujas laikā katra mazākā neuz -
manība var radīt mehānisma 
sastrēgumu...”

“Vai revolūcijā atļauti visāda 
veida ieroči?” Baiba pēkšņi pār-
trauca pulkveža militāro patosu.

“Es nerunāju par revolūcijas, 
bet kara ieročiem. Un karā ir tā, 

ka neviens ierocis nedrīkst būt 
nepieļauts, ja vien tas nodrošina 
uzvaru. Hāgas un citas konven-
cijas izmanto un iztulko vēstur -
nieki pie zaļiem galdiem. Uzvara 
nav aizstājama ne ar kādiem ci -
tiem panākumiem. Uzvarētājus 
nesoda!” pulkvedis runāja un 
visu laiku vicināja labajā rokā 
mašīnpistoli, rādāmo pirkstu 
uzspiedis mēlītei. Ierocis bija bez 
munīcijas aptveres. Aptveri viņš 
žņaudzīja otrā rokā.

“Bet ja pretinieks nav uzvei-
cams ar ieročiem?” vaicāja pulk-
vedim Imants Liepa. “Piemēram, 
ko jūs iesāktu ar idejiski bruņo -
tu pretinieku? Idejas nevar vien-
kārši nošaut ar mašīnpistoli.”

“Idejiski pretinieki īstam kara-
vīram reti gadās. Karalaukā ide-
jas neeksistē, tur ir tikai disciplī-
na un pavēles, militāra likumība, 
divu fizisku spēku sadursme.”

“Bet ja nu gadās idejisks pre-
tinieks, kurš psiholoģiskā cīņā ir 
veiksmīgāks, bet izvairās no fi  -
ziskas sadursmes?” Imants Liepa 
neatlaidās.

“Idejiski kari, protams, ir cita 
rakstura, un tie izcīnāmi ar cit  iem 
piemērotiem ieročiem,” pulk ve -
dis izvairīgi teica. “Šādi kari pa  -
rasti sākas, ja rodas jaunas reli -
ģijas un jauni pasaules uzskati, 
kuri grib sev iekarot jaunas ļau -
žu masas un jaunas teritorijas.”

“Pilnīgi pareizi,” piekrita Čes -
lavs Dombrovskis. “Tādēļ mēs 
vē     lētos zināt, kā rīkoties šādos 
apstākļos. Piemēram, kādas cī    -
ņ  as metodes lietot Ungārijā, lai 
uz  veiktu pretinieku?”

“Revolucionārie kari ir asi - 
ņai   nāki nekā uzbrukuma vai at  -
vairīšanas kari. Turklāt, kā Klau -
zevics saka, arī ierobežotiem ka -
r   iem ir tendence paplašināties,” 
nobēra pulkvedis. Šie jautājumi 
viņu pilnīgi novirzīja no sākot -
nējā nodoma iepazīstināt jau - 
n iešus ar mašīnpistoles mehānis mu.

“Pulkveža kungs, jūs runājat 
kā piedzīvojis karavīrs, bet sakiet, 
kā Ungārijā nodrošināt uzvaru? 
Jāiegaumē, ka necīnās ungāru 
tautas divas šķiras viena pret ot  -
ru, bet visa ungāru tauta par brī-
vību. Pretinieks, Krievijas im  pē-
rija, ir mazliet samulsis no re -
volūcionāru panākumiem, bet šī 
svārstīšanās drīz pāries. Varbūt 
jau tagad Kremlī pieņemti iz  -
šķīrēji lēmumi, bet viņi gaida ar 
to īstenošanu, kamēr būs sāku - 
s ies britu un franču ofensīva 
Suecā,” noteica Imants.

“Nesaprotu, ko jūs ar pēdējo 
gribat pasvītrot?” Očinleks sa -
rauca pieri un jautājot uzlūkoja 
jauniešus.

“Es gribēju pasvītrot to, ka tajā 
laikā, kamēr ungāru tauta cīnās 
ar padomju impēriju par savu 
eksistenci, demokrātiskās Eiro-
pas valstis gatavo iebrukumu 
Ēģiptē, lai nodrošinātu sava ka  -
pitāla intereses. Es domāju, ka tā 
ir aplama stratēģija un īsredzīga 
politika. Nevis uzvara pie Suecas, 
bet uzvara pie Donavas var no  -
drošināt arī Lielbritānijas un vi -
s as Eiropas labklājību un brī -  

vību. Uzbrūkot arabiem, jūs do  -
dat ieganstu Kremlim virzīt uz 
Ungāriju jaunas divīzijas, lai re  -
volūciju nomāktu. Jūs ļaujat sa  -
censībā par pasaules sabiedriskās 
domas simpātijām Kremlim gūt 
lētu uzvaru. Āfrikas un Āzijas 
tautas visas stāv jau tagad Ēģip -
tes pusē. Un Ēģiptei solī jusies 
palīdzēt arī Padomju sa  vie  nība. 
Bet kas nostāsies ungā ru pusē? 
Neviens... Viņi cīnās ie     cirtīgi, bet 
viņu cīņa drīz vien kļūs bezce-
rīga. Kur paliek brīvo tautu soli-
daritāte, kur paliek vārdi: mēs 
sēžam vienā laivā?” Imants runā-
ja lēni, katru teikumu apdomā-
dams, bet dzīvi.

“Jūs esat neprātīgi!... Kurš tagad 
vēlas riskēt sadursmi ar Padom  -
ju savienību kaut kādas Ungāri-
jas dēļ? Mums ir savas, ungāriem 
savas nacionālās intereses. Vai 
jūs apjaušat, cik lielas saimnie-
ciskas cerības saistītas ar Suecas 
kanāli? Mūsu kopvalsts dzīvības 
nervi nokļuvuši svešā, negodīgā 
ietekmē!”

“Kanālis taču šķērso neatkarī-
gas valsts teritoriju. Ko jūs teiktu, 
ja Īrija gribētu kontrolēt Bristo  -
les kanāli?” jautāja Česlavs Dom -
b  rovskis.

“Lielbritānijā negrib un ne  -
drīkst pieļaut, ka sveša, mums 
naidīga valsts izmanto mūsu sa -
tiksmes ceļus!”

“Pulkveža kungs, mēs labi sa  -
protam jūsu īgnumu, bet jums 
jācenšas mazliet saprast arī ne  -
brīvo tautu centienus, kuri, kā 

mēs redzam, ir pretrunā ar kop -
valsts mērķiem. Jūs pūlaties pa  -
turēt Suecu, jo tā saistīta ar at   mi-
 ņām par jūsu varenību, ar kapi -
tāla procentiem un nākotnes 
plānojumiem saimnieciskā lau -
kā. Bet iegaumējiet: atgūstot Sue-
  cu, jūs zaudēsit uzticību visās 
Āfrikas un Āzijas tautās.”

“Uzticību politika nepazīst, ti -
kai lietderību! Valdnieks, palik-
dams uzticīgs cildeniem tiku  - 
m  iem, lēti var zaudēt savu valsti, 
turpretim valdnieka netikumi 
padara valstis varenas un bagā-
tas.” “Varbūt šī teorija derēja vi -
dus   laikos, bet ne vairs tagad. Jūs, 
baidīdamies mazliet zaudēt no 

savas labklājības un neatkarības, 
zaudēsit daudz vairāk. Iebrūkot 
Suecā, jūs zaudēsit rīcības brīvī-
bu Eiropā un dosit Kremlim ie -
ganstu uzstāties kā mazo jauno 
valstu aizstāvim Āfrikā un Āzijā. 
Tām ar laiku pielips jūsu preti -
nieku pasaules uzskats. Šodien 
vairs necīnās par teritorijām, bet 
pūlas pieglaimoties dvēselēm. Ja 
pasaules uzskats būs izplatījies 
attiecīgās teritorijās, tad tās ie   -
kritīs pretiniekam klēpī kā no -
gatavojies auglis. Jau Napoleons 
teicis, ka karaspēka morāle trīs -
kārt atsvef karavīru skaitu un 
ieroču spēku. Zaudētos ieročus 
var atgūt, bet zaudēto morāli ne -
 kad. Tautu uzticību un iecirtību 
nevar aplēst pat vislabākās skait -
ļojamās mašīnas. 

(Turpināts no Nr. 41)

Ielauzušies Patrīcijas darbista bā, jaunieši samulsa, ieraudzī -
da mi būrī tekalējam žurku. “Skaties, Imant, dzīva žurka,” 
Baiba rādīja vīram. “Tā viņas maskote un mīlule,” piemeti-
nāja Česlavs. Pulkvedis pa to laiku jau stāvēja viņu priekšā, 
turēdams rokā mašīn pistoli.
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Par baznīcu šķelšanos un sa  -
dalīšanos strīdi notikuši jau tālā 
senatnē.  Katoļu un pareizticīgo 
baznīcu šķelšanās notika 1054. 
gadā. Kaut kas līdzīgs, tikai vie-
nas baznīcas ietvaros risinās arī 
Latvijā. Latvijas evaņģeliski lute -
riskās Baznīcas (LELB)  archi  bīs-
kapa kancelejā, Baznīcas virs val -
dē saņemta satraucoša vēstule. 
To parakstījuši septiņi LELB  
mā   cītāji un Latvijas Universitā-
tes Teoloģijas fakultātes dekāne. 
Vēs  tules autori pauž satrauku -
mu par to, ka sākotnēji vienotā 
luterāņu baznīca, šķiet, ir sadalī-
jusies divās savstarpēji kaŗojošās 
baznīcās. Tās ir LELB un Latvi -
jas evaņģeliski luteriskā Baznīca 
ār pus Latvijas (LELBĀL). LELB 
sašķelšanās divās baznīcās bija 
Otrā pasaules kaŗa – ārēju, pie -
spiedu vēsturisku spēku – rezul   - 
t āts, nevis brīvas gribas lēmums. 
Otrā pasaules kaŗa laikā 1944. – 
1945. gadā no Latvijas bēgļu 
gaitās devās 143 luterāņu mā cī -
tāji jeb apmēram puse. 1944. ga  -
da rudenī kopā ar vairākiem 
baznīcas virsvaldes locekļiem 
Lat viju atstāja arī archibīskaps 
Teodors Grīnbergs (un viņa 
amata rīks – archibīskapa zizlis 
tagad ir Amerikā LELBĀL archi-
 bīskapes rokās). Emigrējušie mā -
cītāji palīdzēja tautai turēties ko  -
pā arī trimdā. Latviešiem bēgļu 
gaitās atbalstu sniedza Pasaules 
Luterāņu federācija (PLF). Bet 
Latvijā palikušajiem luterāņu 
mācītājiem nācās piedzīvot spai-
dus no padomju varas iestāžu 
pus  es un, piemēram, par nepa -
kļaušanos un nesludināšanu tā, 

Kopēja ceļa meklēšana 
divām luteriskajām Baznīcām uz apvienošanos

kā norādīts, represēja archibīs-
kapa vietas izpildītāju Kārli Irbi, 
nosūtot uz nometni Kazachstā-
nā. Latvijas PSR Ev. lut. Baznīcu 
uzņēma Pasaules luterāņu fede -
rācijā tikai 1963. gadā, jau pēc 
trimdinieka archibīskapa T. Grīn-
 berga nāves. Un kopš tā laika 
PLF pārstāvētas divas latviešu 
lu teriskās Baznīcas – LELB un 
LELBĀL. Savulaik ilggadējais 
LELBĀL archibīskaps Ernsts 
Elmārs Rozītis spriedis, varbūt 
esot labi, ka nevienai latviešu 
luteriskai Baznīcai nav monopo l-
   situācija, bet ir veselīga sāncen-
sība, “un beigās visi kopā slavē 
mūsu Tēvu debesīs”.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas abu Baznīcu pārstāvji dar-
bojās komisijā, kas vērtēja LELB 
un LELBĀL apvienošanās ie  -
spēju, taču dažādu apstākļu dēļ 
šis nodoms tālāk nevirzījās. Un 
sašķeltība, kas bija radusies kā 
Otrā pasaules kaŗa un padomju 
okupācijas sekas, palika. Postošo 
notikumu sekas vēl arvien ir vāji 
apzinātas un analizētas, nemaz 
nerunājot par spēju tās pārvarēt. 
Tāpēc ir ierosinājums steidzīgi 
veidot Baznīcas vienības atjau-
nošanas darba grupu, kuŗā uz 
vienlīdzīgiem pamatiem jāie-
kļauj abu – LELB un LELBĀL – 
pārstāvji. 

 Pēdējos gados sabiedrībā ticis 
uzturēts viedoklis, ka abu Baz-
nīcu – LELB un LELBĀL – attie-
 cības ir labas, ir sadarbības ko  -
misijas utt. Bet vēstules autori 
pie vērsuši uzmanību, ka drīz     
pēc tam, kad LELB izveidoja 
misiju Īrijā, LELBĀL kā atbildes 

gājienu nodibināja savu drau -  
dzi Rīgā; tāpat ir dzirdēts par 
īpa šumu tiesvedības procesiem, 
un tas viss liekot domāt, ka at -
tiecības sāk pasliktināties. 

Archibīskaps Jānis Vanags ir 
paudis uzskatu, ka mechaniski 
nevar saiet kopā, jo pastāv uz  -
skatu atšķirības, un kā redzamā-
ko pretrunu minējis attieksmi 
pret sieviešu ordināciju. Nākamā 
gada vasarā notiks LELB Sinode, 
uz kuŗu tiek virzīts priekšlikums 
par izmaiņām LELB Satvers -    
mē – ierakstīt, ka ordinācija mā  -
cī  tāja amatam tiek rezervēta ti  -
kai vīriešu kārtas pārstāvjiem. 
28. oktobrī notika mācītāju kon-
ference, kuŗā balsojot nospriests, 
ka par ordinācijas kandidātiem 
tiek aicināti tikai vīrieši. Seši mā -
 cītāji bija pret šo priekšlikumu; 
54 – par.

Archibīskapei Laumai Zuševi-

cai ir savs viedoklis par septiņu 
mācītāju vēstuli. Viņas ieskatā 
vienā ziņā vēstule pat pārsteidz, 
jo ir zināms, ka Latvijā mācītāju 
28. oktobŗa sapulcē ticis ļoti asi 
un skaidri norādīts, ka LELB iet 
uz priekšu ar domu, ka sievietes 
nevar un pat nedrīkstētu būt 
ordinētas garīdznieces, un tāpēc 
tas fakts, šķiet, laikam būs šķērs-
lis, kas arvien dala LELB un 
LELBĀL. Archibīskape uzsveŗ, 
ka vairākums Pasaules luterāņu 
federācijā ietilpstošo baznīcu      
jau ordinē sievietes, un “te nav 
runa, ka mēs, ārpus Latvijas lu -
terāņi, būtu tie radikālie, kas to 
darītu vienīgie”. Šobrīd vienīgais 
veids, kā sievietei kļūt par mā -
cītāju un strādāt Latvijā, ir pie-
derība Latvijas ev. lut. Baznīcai 
ārpus Latvijas (LELBĀL).

Latvijas Avīze bija aicinājusi 
LELB archibīskapu Jāni Vanagu 

izteikt savu viedokli par iespēju  
atrast kopēju ceļu abām mūsu 
luteriskajām  Baznīcām – Latvijā 
un ārpus Latvijas. Tā kā archi -
bīskaps savas domas par sieviešu 
ordinēšanu mācītāja amatā plaš-
saziņas līdzekļos bija izteicis ie -
priekš, viņš pievērsās citiem 
jautājumiem. 

Neiedziļinoties Baznīcu  strīdu 
izklāstā, archibīskaps nonāk pie 
secinājuma. Tā pamazām veido -
jās priekšstats, ka reālāk ir runāt 
par vienotību latviskajā identi-
tātē, luteriskajā ticībā un sadar-
boties kopīgā mērķī, to sludināt 
latviešu tautai, nekā censties sa -
bāzt kopā divas Baznīcas, katru 
ar savu pašapziņu – kas tiešām 
varētu novest pie drāmatiskām 
attiecībām mechaniski apvieno-
tas Baznīcas iekšienē. Tādēļ Baz -
nīcu vadības vienojās par drau -
dzīgu un cieņas pilnu sadarbību 
kopīgos projektos, kuŗus archi-
bīskaps Rozītis vēl mēdza dēvēt 
par „joint venture”. Jau sen dar-
bojas abu Baznīcu Sadarbības 
padome, kas visu šo laiku sanāca 
apmēram reizi divos gados un ga -
 tavojas to darīt turpmāk. Pre tēji 
iztēlotajam, LELB un LELBĀL 
nav savā starpā kaŗojošas Baznī-
cas. Mums ir uzskatu atšķirības, 
taču vienmēr esam uzturējuši 
labvēlīgi sadarbīgas un cieņas      
pilnas attiecības. Ja paziņojuma 
nolūks tiešām bija ierosināt šos 
soļus, autoriem vajadzēja ar ie  -
sniegumu vērsties pie savas Baz-
nīcas, nevis runāt par to laicīgā 
presē.

Red.  

Lauma Zuševica Jānis Vanags

Diskusijas par tikumisko 
audzināšanu Latvijā turpinās, 
bieži vien aizsedzot daudz sva -
rīgāku jautājumu risināšanu. 
Notiekošais liek bažīties, ka, pa -
š  iem to neredzot, lēni un nema -
nāmi ejam totālitāras valsts vir  -
zienā, kur aizliegts ir ne tikai da  -
rīt, bet arī domāt. Tīmekļa  por-
tālā ManaBalss.lv sākta pa   rakstu 
vākšana par neseno gro  zījumu 
svītrošanu no Izglītības likuma. 

“Tikumība ir kaut kas daudz 
plašāks, kur mums jārunā ne 
tikai par ģimenes vērtībām, bet 
arī par godaprātu, taisnīgumu 
u.c. Izglītības likuma 10.1 pants 
arī starp izglītības nozares pro -
fesionāļiem ir izpelnījies kritiku 
un neizpratni. Grūti definējamā 
tikumības jēdziena iekļaušana 
izglītības likumā paveŗ diskusiju 
platformu, kuŗā gandrīz jebkuŗš 
mācību saturs var tikt apšaubīts 
no tikumības pozicijām, para  li -
zējot skolotāju  darbu. Izglītības 
saturs jāveido saskaņā ar peda-
go  ģiskajiem mērķiem, un to ir 
jādefinē ekspertiem, nevis poli -
tiķiem,” rakstīts aicinājumā, kuŗu 
šobrīd, komentāra rakstīšanas 
dienā, parakstījuši vairāk nekā 
1200 cilvēku. Kā zināms, ja kādu 
ierosinājumu paraksta ne mazāk 
par 10 000 cilvēku, to iesniedz 
Saeimā, un likums paredz, ka Sa -
 eimai tas jāizskata. 

Šovasar, 2. jūlijā, toreizējais 

Kad aizliegsim brāļus Kaudzītes un Blaumani?SALLIJA BENFELDE

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
izsludināja jaunos Izglītības li -
kuma grozījumus, kas ietvēra arī 
10.1 pantu “Izglītība un tikumība”. 
Šie grozījumi paredz, ka skolās 
turpmāk jānodrošina tikumiskā 
audzināšana, kas atbilst Latvijas 
Republikas Satversmē ietverta-
jām un aizsargātajām vērtībām, 
īpaši tādām kā laulība un ģime -
ne. Izglītības iestādēm jāaizsargā 
izglītojamie no tādas informā-
cijas un metodēm, kas neatbilst 
šīm vērtībām. Tiesa gan, Izglītī-
bas likumā arī līdz grozījumu 
ierakstīšanai bija rakstīts, ka iz  -
glītošanai un audzināšanai jābūt 
balstītai uz tikumību un tās pa  -
matvērtībām. Izglītības un zināt-
nes ministrijai pēc grozījumu 
pieņemšanas bija jāizstrādā Mi  -
nistru kabineta noteikumi, kas 
sīkāk un precīzāk nosaka, kas 
tad ir un kas nav tikumīgs, kas 
jāievēro skolotājiem, izvēloties 
mācību literātūru, filmas utt. 
Ministrija ar noteikumiem ka -
vējas, acīmredzot tādēļ, ka nav 
iespējams uzskaitīt visus iespē -
jamos gadījumus, kad kaut kas 
kādu skolēnu var rosināt izdarīt 
aplamus secinājumus un rīko -
ties netikumīgi. Galu galā – kas 
ir tikumība? Vai tas ir aizliegu -
mu saraksts, kas tiek stingri ie  -
vērots, vai tā ir attieksme, kas 
nosaka rīcību un tās izvēli? Sa  -
vukārt attieksmes veidošanai ir 

vajadzīga spēja saprast, domāt, 
analizēt. Grozījumi ir pavēruši 
ie   spēju jebkuŗam tēvam vai mā -
tei ierasties skolā un pateikt, ka 
dzejolis, stāsts vai gleznas rep  ro -
dukcija, kas tiek apskatīta mācī-
bu stundā, viņaprāt, ir netiku -
mīga. Daži gadījumi jau ir bi -
juši, un skolas direktors, baido -
ties no nepatikšanām, ir pa  klau-
sījis ve   cāku vēlmēm. Tātad jeb -
kuŗš ve cāks var pieprasīt, lai, 
pie mēram, no kultūras vēstures 
stundām tiek aizvāktas jebkuŗas 
gleznu vai skulptūru reprodu k -
cijas, kuŗās skatāmi kaili vai pus-
 kaili ķermeņi. Jebkuŗš var pie -
prasīt, lai skolās netiek mācīti ne 
“Mērnieku laiki”, ne “Raudupiete”, 
jo bērns taču varētu iedomāties, 
ka Prātnieks un Oļiņiete ir at  -
darināšanas cienīgi vai arī uzzi-
nās, ka māte var nogalināt savu 
bērnu vīrieša dēļ. Protams, tas 
liekas absurds, grūti noticēt, ka 
slavenā britu rakstnieka Džor -
dža Orvela romānā “1984” Patie-
 sības ministrijas saukli “Nezi  nā -
šana ir spēks!” var uzskatīt par 
no   pietnu un atdarināšanas vēr -
tu 21. gadsimta Eiropā. 

Priecē, ka ir cilvēki, kuŗi ne  -
lāgajā cenzūras gaisotnē ir uz -
drošinājušies uzrakstīt aicinā-
jumu atcelt minētos Izglītības li  -
kuma grozījumus un kuŗi saprot, 
par ko tad patiesībā ir stāsts, un 
nebaidās aicinājumu parakstīt.
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KRUSTVĀRDU MĪKLA

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 41) atrisinājums
Līmeniski.  7. Zeltene. 8. 

Ķiveres. 9. Rietumi. 11. 
Odera. 12. Kunde. 13. King-
 stona. 16. Asuāna. 20. 
Puikas. 22. Citrons. 23. Tan-

 žera. 24. Cements. 26. Asteres. 
27. Pasīvs. 29. Atvars. 34. Luteklīte. 
36. Smēre. 37. Sārts. 38. Meksika. 
39. Ateisti. 40. Sektors. 

Stateniski.  1. Herders. 2. Stūre. 
3. Berķis. 4. Šķirne. 5. Medus. 6. 
Zemdega. 10. Testers. 14. Inten -
sīvs. 15. Turandota. 17. Unitārs. 
18. Pierast. 19. Kniedes. 21. Kap -
sēta. 25. Perikls. 28. Aromāts. 30. 
Reiters. 31. Kurmis. 32. Atrast. 
33. Arnis. 35. Bārta.   

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Līmeniski. 1. Sporta veids. 4. 
Inertā gāze. 6. Senlaicīga franču 
deja. 7. Novada centrs Latvijā. 8. 
Lieta, parādība, kā palieka no 
seniem laikiem. 10. Augi, kuŗiem 
ir sulīgas lapas vai stublāji (aug 
sausās vietās). 13. Skatuves māksli-
 niece. 15. Pasaules daļa. 17. Lielī  -
šanās ar spēkiem un līdzekļiem, 
kādu īstenībā nav. 19. Uzņēmu -
ma vadītājs. 20. Elektriskās mašī  -
nas enkura daļa. 22. Rožu dzimtas 

augs. 23. Līdzsvars. 26. Vanniņas 
fotokopiju apstrādei. 29. Ierīce 
gaismas, siltuma, jonizējošā sta -
rojuma u. c. konstatēšanai. 30. 
Lielupes pieteka. 31. Dāņu fiziķis 
(1777-1851). 32. Nervu šūna ar 
vis  iem tās izaugumiem. 33. Pilsēta 
Lietuvas ziemeļos. 34. Rotaļa. 

Stateniski.  1. Stutēt. 2. Vieta, kur 
notiek izrāde. 3. Vienas plaknes 
taisnes, kas nekrustojas. 4. Nepa -
klausīga. 5. Nepatīkami, nevēlami 

cilvēki (sar. val. nievājoši).    
7. Sa   griezti un izžāvēti ko -
kosriekstu kodoli. 9. Mēr -
apa rāta sa    stāvdaļa. 11. Sena 
nocie  ti   nāta dzīvesvieta. 12. 
Slepen    policists. 14. Lietuvie-
šu rakstnieks, sabiedris kais 
darbinieks (1858-1899). 16. 
Untums, iegriba. 17. Mjan-
mas agrākais nosaukums. 
18. Elektrotechnis ka ierīce – 
serdenis ar uz    tītu vadu. 21. 
Speciālists, kas apstiprina 
kāda iz    devuma saturu. 23. 
Vācu zo  ologs (1829–1884). 
24. Lat  viešu aktieris (1927–
1998). 25. Nelegāli, prettie-
siski. 26. Zobu slimība. 27. 
Sēne ar bumbuļveida augļ -
ķermeni, kas attīstās aug - 
s nē. 28. Sena tilpuma mēr -
vienība. 

Mores pagastu apmeklēja Latvijas Nacionālās aizsardzības aka-
dēmijas kadeti, kas ietilpst viņu mācību plānā. Viņi iepazinās ar 
1944. gada Mores kauju vietām un Mores mūzeju, kur palīdzēja 
eksponātu sakārtošanā un “ieziemošanā”. Mores kauju piemiņas par-
kā līdz tumsai piedalījās Mores kauju ierakumu līnijas bunkura at   -
jaunošanas darbos. Notika arī nakts mācības, izmantojot Otrā pa   sau-
  les kaŗa Mores kaujas pozicijas un ierakumus. Mores kaujām, kuŗās 
piedalījās Latviešu leģiona 19. divīzija, bija izcili stratēģiska nozīme, 
jo to laikā (10 dienas) pilnībā tika evakuēta Rīga un Ziemeļvidzeme, 
ļaujot izveidot Kurzemes cietoksni.

Daugavpils 11. pamatskola ES programmas Erasmus+ ietvaros 
no 26. līdz 31. oktobrim uzņēma skolēnus un pedagogus no Portu -
gales un Turcijas. Vispirms notika oficiālā pieņemšana Daugavpils 
pilsētas domē,  pēc tam viesi iepazinās ar pilsētas kultūrvēsturiskajām 
vietām un mācību procesa norisi skolā. Viņi iesaistījās dažādās rado-
  šajās aktīvitātēs, kas rosināja labāk iepazīt Latviju un Daugavpili. 

Latvijas pelēkie zirņi nesen iekļauti Eiropas Savienības (ES) na  -
cionālo produktu reģistrā, liecina Eiropas Komisijas (EK) pazi  ņo  -
jums. Līdz tam no Latvijas bija reģistrēti nacionālie ēdieni – Kurze-
mes sklandrausis, salinātā rudzu rupjmaize un Carnikavas nēģi. Uz 
ES preču zīmi var pretendēt tikai tādi ES valstu pārtikas produkti,      
kas tradicionāli tiek lietoti konkrētā territorijā un kam vismaz 25 
gadu gaŗumā ir apliecinājums par receptes nodošanu no vienas 
paaudzes nākamajai. 

Latvijas valdība 27. oktobrī nolēma Liepājas pilsētas Jūrmalas 
parkam Baltijas jūras piekrastē no Roņu ielas ziemeļos līdz Pērkones 
kanālim un vecajiem fortiem dienvidos piešķirt valsts kūrorta sta-
tusu. Tajā atrodas Liepājas Piejūras slimnīca, pilsētas plūdmale, mine-
  rālūdens urbums un labiekārtots parks. Saskaņā ar Tūrisma likumu 
turpmāk Liepājas pilsētas domei būs jāsniedz pārskati par territorijas 
attīstības plānošanas dokumentos paredzēto kūrorta attīstību un 
vides kvalitātes rādītājiem. Kūrorta statuss radīs papildu drošības 
sajūtu kūrorta ārstniecības iestādēm un ar nozari saistītajiem komer-
santiem par iespēju attīstīties ilgtermiņā.

Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, 
Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils un Saulkrastu novads 22. ok  -
tobrī nodibinājuši Pierīgas pašvaldību apvienību, lai aizstāvētu 
savas intereses. Jo līdz šim atradušies galvaspilsētas Rīgas ēnā. Par 
jaunās apvienības priekšsēdi tika ievēlēta Carnikavas domes vadītāja 
Daiga Jurēvica, kas arī bija apvienības dibināšanas iniciatore. 

Daugavpils Kultūras pilī norisinājās divu dienu XI Starptautis-
kais bērnu un jauniešu cirka mākslas festivāls Parad alle, kuŗā 
pie  dalījās 13 kopas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm. 
Žūrijas komisijas priekšsēde bija Rīgas cirka direktore Lolita Lipinska, 
kuŗai ir daudzu gadu ārvalstu konkursu žūrijas pieredze. Festivālā 
tika pārstāvēti gandrīz visi cirka mākslas veidi. 

Bankrotējušo Miķelānu cūku kompleksu Salas pagastā izsolē par 
1,2 miljoniem eiro iegādājies viens no lielākajiem Latvijas cūkaudzē  -
tājiem, Zemgales cūkkopības uzņēmums SIA Latvi Dan Agro, kuŗa 
īpašnieks ir Dānijas kompanija. Šogad plānots investēt 500 000 eiro 
un atvērt gaļas veikalu,  kur būs nopērkama Latvijā ražotā cūkgaļa. 

Baltijas Starptautiskajai akadēmijai (BSA) un Rēzeknes 
Augstskolai (RA) turpmāk būs tiesības piešķirt doktora zinātniskos 
gradus. Doktora zinātniskā grada piešķiršanas (promocijas) tiesības 
deleģētas kopumā 17 augstskolām Latvijā. 

Mazzalves pagasta Ērberģei šogad aprit 550 gadu jubileja. Kā 
apdzīvota vieta veidojusies no 1465. gada ap Ērberģes muižu (vācu: 
Herbergen), kas līdz Livonijas kaŗa beigām piederēja baronam 
Heinricham Zellem (Selle) un viņa pēcnācējiem. No 1930. gada bi   -
jušajā Ērberģes muižas kungu mājā darbojas Mazzalves pamatskola. 
Līdz 1925. gadam bija Ērberģes pagasts. Tikai vēlāk to pārdēvēja par 
Mazzalves pagastu. Kopš 2009. gada tas kā administrātīva territorija 
iekļauts Neretas novadā. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Berta Rūmniece, aktrise, kuŗa 
iemantojusi godpilno latviešu 
teātŗa māmuļas vārdu, dzimusi 
1865. gada 21. oktobrī. Viņa uz  -
sāka skatuves gaitas astoņpad s -
mit gadu vecumā un palika teātrī 
līdz mūža beigām 1953. gada       
8. martā. Visā skatuves gaitu laikā 
māksliniecei nācies atveidot lie-
lākoties vecu sieviešu lomas – 
mā    tes, vecmāmiņas, aukles, arī 
pasaku tēlus, retāk kādu dižciltī-
gu matronu. Kā atzīst visi viņas 
laikabiedri, kā kritiķi, tā ierindas 
skatītāji, kopīgais Bertas Rūm -
nieces veikumā bijis absolūtais 
patiesīgums.

Dižās aktrises 150. dzimšanas 
dienā Latvijas Kultūras akadē mi-
jas Eduarda Smiļģa Teātŗa mūze -
jā tika atklāta piemiņas izstāde 
un notika jubilejai veltīts sarī  ko -
jums, kuŗu bija sarūpējis mū  zeja 
vadītājs profesors Jānis Siliņš. Va -
kara noskaņā apmeklētājus ie -
vadīja Alfrēda Kalniņa dziesma 
“Brīnos es...” cita šāgada jubilā -    
ra Jāņa Zābera ierakstā. Sekoja 
retā iespēja noskatīties 1928. ga -
dā fil mā uzņemtos R. Blaumaņa 
drā  mas “Indrāni” fragmentus ar 
Ber tu Rūmnieci Indrānu mātes 
un Aleksi Mierlauku Indrānu 
tēva lomā. Kaut arī filmētais ma  -
teriāls ir bez skaņas, ikviens va -
rēja pārliecināties, cik organiski 
savā tēlā darbojas aktrise.  Vakara 
vadītājs raksturoja Rūmnieces   
lo    mas, izceļot viņu kā vairāku 
Blau  maņa un Raiņa varoņu pir -
mo atveidotāju. Viņa ir mūsu 
pir   mā Indrānu māte, Aža, Pin-

Veltījums latviešu teātŗa māmuļai Bertai RūmnieceiRITA ROTKALE

dacīša. Savukārt Raiņa lugu pirm-
 uzvedumos Jaunajā Rīgas teātrī 
atveidojusi Raganu “Uguns un 
nakts” pirmiestudējumā, bijusi 
Tuše “Indulī un Ārijā” un Orta 
“Pūt, vējiņi!” uzvedumā. Vēl pašā 
mūža novakarā Berta Rūmniece 
paguva sagatavot Vecmāmiņas 
lomu A. Arbuzova lugā “Taņa”, 
tomēr pirmizrādē 1953. gada 
februārī  to nospēlēt nepaguva. 

Apjomā nelielās, taču saturā 
jēgpilnās izstādes autore, mūzeja 
speciāliste Margita Mantiņa savu 
uzstāšanos sāka, citējot Eduarda 
Smiļģa apsveikuma vārdus Ber -
tai Rūmniecei  80. dzimšanas 
die   nā 1945. gadā: Visai Jūsu dzī-
vei un mākslai ir bijis vienkārš ais, 
īstais un patiesais pamats, kurš 
visus spirdzinājis kā smaržīga,   
īsta rudzu maize, kuŗa nekad 
neapnīk.

Izstādē redzamie materiāli ap  -
stiprina šo vērtējumu. Glezno -
tāja Elza Druja portretējusi Ber -
tu Rūmnieci uz Latvijas ainavas 
fona kā latviešu mātes simbolu. 
Skaudrākās līnijās un krāsu gam-
 mā mākslinieci portretējis Kurts 
Fridrihsons. Vairākos lielformāta 
fotoattēlos iemūžinātas jubilāres  
izcilākās lomas. Izstādes telpa iz  -
veidota kā aktrises dzīvokļa vies -
istaba ar viņas mēbelēm, mākslas 
darbiem pie sienas, starp kuŗiem 
arī dēla Artura gleznas. Par Rūm-
 nieces pieticību liecina viņas pē   -
dējās lielās jubilejas tērps – meln-
raiba katūna kleita. Tā kā aktrise 
bija liela lasītāja, izstādē ekspo-
nētas dažas no viņas iemīļotajām 

grāmatām, galvenokārt tie bija 
sava laika bestselleri vācu valodā. 
Uz galda – vairāki zīmīgi doku-
menti. 

Tālākajā sarīkojuma gaitā par 
Bertu Rūmnieci atmiņās dalījās 
Nacionālā teātŗa aktrise Baiba 
Indriksone, minot, ka Rūmniece 
teātrī turējusies savrup, visbiežāk 
gaitenī pie skatuves ar grāmatu 
rokās. Līdzīgi kā citi, arī Baiba 
Indriksone pāri visam izcēla Ber-
 tas Rūmnieces aktrises organiku, 
dabiskumu itin visā. Valmieras 
teātŗa aktrise Lelde Kalēja, kuŗai 
bijis lemts spēlēt Ažas lomu            
R. Blaumaņa “Pazudušajā dēlā” 
režisores Māras Ķimeles iestudē -
jumā, runāja par to, ko jebkuŗa 

aktieŗa biografijā nozīmē šāda 
tipa traģiskas lomas. Nacionālā 
teātŗa aktrisei Ilzei Rūdolfai bija 
lemts ilgāku laiku dzīvot kād   rei -
zējā Bertas Rūmnieces dzīvoklī, 
kas atbrīvojās pēc viņas meitu 
nā   ves. Aktrise vairāk runāja par 
lietām, par brīnišķīgo lustru, kas 
pēc restaurācijas turpmāk grez -
n  os aktrišu garderobi Nacionālajā 
teātrī. Lolita Cauka kā pavisam 
mazs bērns redzējusi  Bertu Rūm-
 nieci Annas Marijas lomā H. Ib  -
sena lugas “Leļļu nams” iestudē -
jumā, tā atstājuši uz viņu neaiz -
mirstamu iespaidu. Lolita Cau - 
ka atcerējās teātrī klīstošo le  -
ģendu, cik ļoti Berta Rūmniece 
nav mīlējusi dublantus. Pat ja 

attiecīgā vakarā uz viņas lomu 
bi   jusi nozīmēta cita aktrise, Rūm-
 niece ieradusies, nogrimējusies, 
saģērbusies lomai un pirms iz  -
rādes apsēdusies uz skatuves. Un 
ko tu viņai padarīsi! Tā ka viņai 
bijis arī pamatīgs “krampis”. Savu 
privāto dzīvi viņa teātrī nav ne  -
susi, tomēr visi zinājuši, cik viņa 
bijusi mīloša māte savām mei-
tām, kā visu labāko gādājusi vi  - 
ņ  ām. Māte uz skatuves, māte dzī-
vē. Latviešu teātŗa māmuļa.

Sirsnīgā gaisotnē un interesan-
tās sarunās pagājis Bertas Rūm -
nieces jubilejas vakars. Savukārt 
izstāde aplūkojama mūzeja darba 
laikā vēl līdz Jaunajam gadam.

Berta Rūmniece Auglones lomā 
Aspazijas lugā “Zalkša līgava”
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SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

PIEDĀVĀ

Tālr: 973-746-3075

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

PĒRK
latviešu mākslinieku L.Liberta, J.Tīdemaņa,

S.Vidberga, N.Strunkes, J.Kazāka, K.Padega,
V.Tones, R.Sutas, V.Purvīša, J.Rozentāla,
V.Skultes, J.Valtera, Skulmes u.c. darbus.

Interesē  porcelāna, keramikas šķīvji, vāzes,
koka figūras, skulptūras, latviskas senlietas.

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts: latgalerija@gmail.com

S P O R T S  A M E R I K Ā
Latvijas

jaunā cerība!
Ko mēs teiksim? Ko mēs uz -

mundrinājumā sauksim? Kris-
taps? Porziņģis? Sarauj? Latvija? 

Ar šiem jautājumiem iesākās 
mūsu sapulcēšanās pirms Kris-

pei Laumai Zušēvicai, devāmies 
just līdzi mūsu pilsētas koman-
dai un vienam jaunam un ta  lan-
tīgam latviešu puisim, kuŗš spē-
lēja pretinieku komandā – Ņu -
jorkas Knicks. Kaut gan mums 
mugurā bija Latvijas krekli, ap 
kaklu Latvijas krāsas šalles, galvā 

mierinājiess un savu 24 minūtes 
ilgo debiju pabeidzis iespaidīgi. 
Porziņģis nebaidās arī cīņā par 
bumbu izmantot spēku. To pa -
rādīja fakts, ka viņš tika pie 12 
soda metienu izpildīšanas. Arī 
The New York Post raksta, ka 
sākumā Porziņģis neizskatījiess 

Kāds prieks, nofotografēties ar Kristapu un Latvijas karogu!

Daudzie Milvoku latvieši iedvesmoja Kristapu (nr.6) veiksmīgai spēlei

cepures un karogi plīvoja, mēs 
19 tūkstošu līdzjutēju pūlī pa -
zudām... Daži vietējie līdzjutēji 
bija ziņkārīgi, vaicājot, no ku  ŗie-
nes un kas mēs tādi esam, un 
mana atbilde bija uz lūpām: 
“Mēs esam tieši tādi paši kā bas-
ketbolists ar  6. numuru Ņujor-
kas komandā, – latvieši.” Daži 
ņujorkieši, kuŗi dzīvo Milvokos, 
gaŗāmejot pēc spēles, ļoti labi 

PROVENTO Rīgā, Biķernieku 
58 piedāvā motoblokus, agre-
gātus. Benzīna un dīzeļmo to-
rus. Motoru maiņa MTZ, MF70, 
Neva. Sūkņus – ūdens, dubļu, 
dīzeļdegvielas, eļļas. Zemes urb-
jus, krānus, vinčas, vibroblie-
tes, teleskopiskās kāpnes, trubu 
lokāmos, sniega pūtējus u.c. 
pa  līgierīces komunālām saim-
niecībām, lauksaimniekiem. 
Viss uz vietas plašā izvēlē. Vi  sas 
rezerves daļas. Visu var iedar-
bināt un izmēģināt. Tagad arī 
internetveikals. Piegāde visā Lat-
 vijā. Eksports. Cenas ar PVN. 
www.provento.lv
Tālr.: 29444073

tapa Porziņģa pirmās oficiālās 
spēles Nacionālajā Basketbola 
Asociācijas (NBA) līgā. Mēs, 
mil   vokieši, nekad nedomājām, 
ka mums tā veiksies, ka šī pirmā 
spēle būs tieši pret mūsu Mil-
voku Bucks! Bet tieši tā arī noti-
ka, un 28. oktobŗa vakarā mēs, 
60 Milvoku Latviešu luterāņu 
draudzes locekļi un mūsu drau-
gi, sekojot LELBĀL Archibīska-

izteicās par Kristapu, un bija 
priecīgi, ka tieši viņu komanda 
ir izvēlējusies latvieti. Mums 
gaŗāmejošie Ņujorkas spēlētāji 
sacīja: We love Latvia!

Cerams, ka mūsu klātbūtne 
Kristapam, pat nezinot, deva 
labu veiksmi. Spēlei beidzoties, 
dažiem no mums, pateicoties 
Rutai, Jim Mudlaff un Pēterim 
Burģelim, bija iespēja tikt tuvāk 
garderobēm un sagaidīt Kristapu 
iznākam laukā. Varējām izteikt 
mūsu atbalstu, nofotografēties 
un daži pat dabūja basketbolista 
autografu uz mugurā uzvilkta-
jiem krekliem.  

Patiesā priekā un sajūsmā de -
vāmies mājās, zinot, ka mums 
bijusi vēsturiska iespēja būt klāt 
Kristapa Porziņģa basketbola 
karjēras NBA sākumam. Vēlam 
viņam visu to labāko un lai puiša 
pleci nenogurst, nesot visas 
mazās, bet tik lepnās Latvijas 
cerības un godu! 

Sarauj, Kristap Porziņģi, Lat-
vijai!

SANDRA KALVE, 
sporta līdzjutēja no 

Milvokiem 
„Paldies visiem Latvijā, kuŗi 

negulēja,  lai redzētu manu de -
biju! Paldies Milvoki latviešiem,  
kuŗi bija atnākuši uz spēli,” pēc 
spēles teica Kristaps Porziņģis

 
Atsauksmes par 

Porziņģa spēli
Latvijas basketbolista sniegu-

mu pēc pirmās spēles ar kritisku 
aci vērtēja vairāki ASV preses 
izdevumi. Secināts, ka Porziņģis 
savu potenciālu sācis apliecināt 
agrāk, nekā gaidīts. Debijas spē -
les sākumā latvietis neizskatījās 
pārliecinošs, bet savu Nacionā-
lās basketbola asociācijas (NBA) 
pirmo spēli beidza ar iespaidīgu 
rezultātu.

Laikraksts The New York Daily 
News norāda, ka sākums gan 
Porziņģim, gan viņa komandai 
bijis grūts, tomēr sportists no -

pārliecinošs, bet, gluži tāpat kā 
pati Knicks komanda, sportists 
nepadeviess un spēles laikā kļu-
vis labāks. Laikraksts prognozē, 
ka, ja Porziņģis turpinās spēlēt, 
kā iesācis, viņš var kļūt par gada 
debitantu visā līgā. 

Aģentūra Reuters pēc Porziņģa 
veiksmīgā snieguma atgādina, 
ka pirms četriem mēnešiem, kad 
Knicks viņu izvēlējās ar ceturto 
numuru, komandas fani bija ļoti 
neapmierināti, bet tagad daudzi 
no viņiem steidz pirkt kreklus ar 
Porziņģa vārdu. 

Savukārt žurnālā Sports Ilus-
trated rakstīts, ka Porziņģa snie-
gums bija pārsteigums dau-
dziem, kuŗi domāja, ka paies 
vairāki gadi, līdz viņš varēs reā-
lizēt savu potenciālu. Žurnāls 
norāda, ka Porziņģis laukumā 
nebija vājāks par Bucks spēlē-
tājiem. Lai gan viņa muskuļu 
masai vēl jāaug, Porziņģa cīņa 
bija konkurētspējīga, secina 
Sports Ilustrated. 

***
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
8. novembrī (svētdienā) ALTS 

97. GADA SVĒTKI Trimdas 
draudzes zālē, (58 Irving Street, 
Brookline, MA) plkst. 13.00. Pro-
 grammā: Grafiķa Jāņa Šternberga 
“Smilšu raksti” (izstāde skatāma 
no 12.00); žurnāla Jaunā Gaita 
60 gadu jubilejas atzīmēšana. Sa -
vus 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:sarmaliepins@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 
koŗa priekšnesumiem. Rīko Lat-
vijas Valsts svētku komiteja Bos-
tonā. Info: Krisīte Skare, tālr: 978-
590-5554, e-pasts: kristie.skare@
gmail.com 

ČIKĀGA (IL)
8. novembrī 10:00 dievkalpo-

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 (meco-
soprāns) Zanes Pērkones kon-
certu. 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.

DIENVIDKAROLĪNA (SC)
Roberta un Lienes KUKAIŅU 

māja (113 W Mountainview Ave, 
Greenville SC 29609)

14. novembrī 16:00 svinēsim 
18. novembri! Aicināti visi Grīn-
viles apkārtnes latvieši! Program-
mā: ierašanās, mielasts, oficiālā 
daļa – noskatīsim Latvijas Valsts 
prezidenta uzrunu tautiešiem ār -
zemēs, nodziedāsim „Dievs, svētī 
Latviju”, pacelsim šampanieša 
glāzi un novēlēsim Latvijai saules 
mūžu, fotografēšanās. Turpi nā sim 
ar saviesīgu vakaru. Daži saim-
nieciskie punkti: (1) dzeramie būs 
sagādāti, (2) Vēlams paņemt līdzi 
groziņu ar kaut ko kopējam 
ēdienu galdam. Būs vakariņas uz 
„Grill” , (3) vēlams informēt par 
ierašanos ar rsvp feisbukā, zva -
not Robertam 864-434-1656, 
e-pasts: Roberts@kukainis.com 
Uz redzēšanos 18.novembrī!

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 Dr.
Vinetas Poriņas referāts „Lat-
viešu nācijai būtisku nacionālu 
jautājumu lēnā virzība Saeimā”. 
Dzimumdienu svinēšana pie ka -
fijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti! Lūgums pieteikties līdz 
13.nov. pie kopas priekšnieka 
Andreja Baidiņa, tālr: 302-478-
7065.

20. novembrī 18:00 valodnie-
ces un bij. Saeimas deputātes Dr. 
Vinetas Poriņas priekšlasījums 
’’Krievijas ’’maigā’’ un cietā vara 
medijos, izglītības iestādēs un ne -
valstiskās organizācijās.’’ Rīko Fi -
ladelfijas Organizāciju Apvie nība.

21. novembrī 14:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres sarīko-
jums. Svētku runu teiks valod-
niece un politiķe, 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-
dziesmām 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, kuŗi ieradīsies tautas-
tērpā, $15); labvēļu ziedojums 
vismaz $50; bērniem un studen-
tiem ieeja brīva. 

Gads jau apritējis, un ir pienācis 
laiks pieteikties līdzdalībai Fila-
delfijas Brīvo latvju biedrības 
(7th un Spring Garden ielā, Fila-
delfijā) gadskārtējā Ziemsvētku 
tirdziņā 5. decembrī 12:00 – 17:00. 
Būsim pateicīgi par jeb kādu 
līdzdalību! Lūdzam pieteikties! 
Tirdziņa komitejas info: philly-
tirdzins@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 -
cilās vokālistes (mecosoprāns) 
Zanes 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 
Varoņu godināšanas aktā. Svētku 
runu teiks Astrīda Jansons par 
temu „Nacionālie partizāni un 
meža meitas, tēvi, brāļi, draugi 
un... nodevēji”. referātam sekos 
Meiteņu ansambļa priekšnesumi. 
Apsveikumiem un apbalvoju-
miem sekos svētku mielasts. Sa -
rīkojumu kuplinās Līgas Daigas 
gleznu izstāde. Ieeja $ 20; studen-
tiem $10; skolniekiem bez maksas.

11. novembrī 13:00 Latviešu 
biedrība rīko koklēšanas virtu-
ozes 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 
Ejupas priekšnesumu „Lāč plē-
sis” – Lāčplēša tēla vēsture no tei -
kas līdz mūsdienām. Sarīkojuma 
2.daļa veltīta 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.

8. novembrī 10:00, atzīmējot 
Jonkeru dievnama iegādāšanos 
pirms 50 gadiem, tiek rīkots ju -
bilejas dievk. ar māc. Juri Saivaru 
un viesu mācītājiem. Dievk. ar 
dziesmām kuplinās Ņujorkas 
lat viešu koris. Pēc dievk. visi 
lūgti uz šampanieti un pīrāgiem 
blakus zālē. Pēc tam siltas pus-
dienas apakšējā zālē, kur piedalī-
šanās par $25. 

14. novembrī 11:30 Jonkeru 
baznīcā Latvijas Pastāvīgā pār-
stāv niecība ANO un Ņujorkas latv. 
org. padome laipni aicina Jūs pa -
godināt ar savu klātbūtni 18. no -
vembŗa aktu. Svētku runātāja Dr. 
Vineta Poriņa, 11. Saeimas depu-
  tāte, lingviste, latv. val. aizstāve 
starptautiskā mērogā. Koncertēs 
Laima Jansone (kokle) un Zane 
Pērkone (soliste). Sarīkojuma 
starpbrīdī piedāvās siltas pus-
dienas pret labprātīgiem ziedo-
jumiem. Pēc koncerta saldais 
ēdiens, vīns un kafija. Iepriekšēja 
pieteikšanās pie Imanta Kalniņa 
(42 Hackensack St, Woodridge, 
NJ 07075). Čeki rakstāmi uz 
’’Council of American Latvian 
Organizations of New York,Inc.’’. 
Ieeja: labvēļu 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). Info: www.priedaine.com
15. novembrī 13:00 priekšla sī-

jums – latv. val. pastāvēšana sa -
biedrības divvalodības apstākļos. 
Lektore Dr. Vineta Poriņa, valod-
niece un bij. Saeimas deputāte. 
Rīko LKB TILTS. Ieeja pret zie-
dojumu.

22. novembrī 14:00 Latvijas 
Valsts proklamēšanas 97 gadu 
atceres svinības. Svētbrīdis, māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko. Svēt-
ku runu teiks valodniece un bij. 
Saeimas deputāte Dr. Vineta Po -
riņa. Rīko Ņudžersijas Latviešu 
biedrība. Sekos koncerts ’’Kurp 
latviešu tautasdziesma’’– koklē-
šanas virtuoze Laima Jansone un 
tautasdziesmu dziedātāja Zane 
Pērkone. Pēc koncerta saviesīgs 
vakars un „Dzintara galda” gata-
votas siltas pusdienas. Ieeja $25. 
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 
Alek  sandra 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 šlāgermūzikas ska-
ņās, par ko gādās četri Latvijā 
mū  zikālo izglītību guvuši mūzi  ķi 
– bundzinieks Jānis Kauliņš, 
basģitarists un dziedātājs Mod-
ris Laizans, saksofonists Zintis 
Zvarts un taustiņinstrumentu 
speciālists Juris Kristons. Klau-
sītājus sagaidīs arī pārsteigumi! 
Garantēts arī dejām piemērots 
laiks un mūzika. Par koncertā un 
dejās iztērēto kaloriju atjaunoša-
nu un priecīga prāta uzturēšanu 
katram jārūpējās pašam, līdzi ņe -
mot groziņus. Ieejas zied., sākot 
ar $20. 

TORONTO
Latviešu Centrs (4 Credit 

Union Dr, Toronto).
18. novembrī 9:30 Valsts svēt ku 

norisē valodnieces un bij. Saei-
mas deputātes Dr. Vinetas Po  ri-
ņas priekšlasījums „Krievijas 
„maigā” un cietā vara medijos, 
izglītības iestādēs un nevalstiskās 
organizācijās” un 19:00 uzruna, 
rīko Kanadas latv. centrs Toronto. 
Turpinājumā koklēšanas virtuo-
zes Laimas Jansones un izcilās 
vokālistes (mecosoprāns) Zanes 
Pērkones koncerts. 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-
ša nas virtuozes Laimas Janso  -
nes un izcilās vokālistes (meco-
soprāns) Zanes Pērkones kon-
certu. Info: Anita Juberte, tālr: 
301-814-1080.

19. novembrī 19:30 draudzes 
bibliotēkā valodnieces un bij. 
Saeimas deputātes Dr. Vinetas Po -
riņas priekšlasījums „Krievijas   
„maigā” un cietā vara medijos, 
izglītības iestādēs un nevalstis-
kās organizācijās”. Rīko Latviešu 
orga nizācijas Vašingtonā (DC).

 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. ut. Trimdas 

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-

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

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

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info: 
Ilze Folkmane Gibbs, E-pasts: 
folkmane@hotmail.com Diev kal-
pojumu laiks 14:00. Pēc dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 8. no  vem-
brī dievk., māc. Ojārs Freimanis 
(Čikāga). 27. decembrī dievk., 
prāv. Gunārs Lazdiņš (Indiana-
polis).

. 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 
Dzelzgalvis. 8. novembrī dievk. 
ar Sv. vak., skolas – Mārtiņu atzī-
mēšana. 15. novembrī dievk. 18. 
novembrī 19:00 Ekumēniskais 
Valsts svētku dievk. 22. novem-
brī Mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar Sv. vak. 29. novembrī 1.Ad -
venta dievk. ar Sv. vak.angļu val.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996), māc. A.Gra-
ham. 8. novembrī 10:00 dievk. 
Kafijas stunda un zupas pusdie-
nas. 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. no -
vembrī 12:00 Bībeles stunda 
ciemā Latvija. 22. novembrī 10:00 
Mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar dievg., māc. A. Graham. Kafijas 
stunda. 25. novembrī 11:00 Bī  be -
les stunda Kalamazū bazn. 29. no -
vembrī 10:00 1. Adventa dievk. 
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 
Lutheran Church (308 East Pe -
ters 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. 
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D I E V K A L P O J U M I

VĪRS ARTŪRS
ANITA, DAUMANTS

AUDRA, DAUMA AR ĢIMENI, LARIS

Dziļās sērās viņu piemin
SIEVA BRENDA

MĀSA VIJA UN ROBERTS
BRĀLIS HARIJS UN AUSTRA

KAIVA DĀRZNIEKS
UN DAUDZIE DRAUGI TUVUMĀ UN TĀLUMĀ

Ļaunas slimības pieveikta, pāragri mūžīgo dzīvi iesākusi mūsu mīļā

DĪNA ALEKSANDRA TILTIŅA, PhD,
dzim. ŠILLERS

Dzimusi 1972. gada 18. janvārī Ilinojā, ASV,
mirusi 2015. gada 12. oktobrī Ozolniekos, Latvijā

Ļaunas slimības pieveikts, mūžībā aizgājis

JĀNIS JOHN GROTE
Dzimis 1938. gada 2. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2015. gada 12. septembrī Losandželosā, Kalifonijā

Mīlestībā
SPODRA

Mūža mierā aizgājusi mana mīļā sendienu draudzene

VIJA FREIMANE,
dzim. STĒRSTIŅA

Dzimusi 1927. gada 23. oktobrī Rubenē, Latvijā,
mirusi 2015. gada 10. augustā Virdžīnijā, ASV

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info
Skatiet – www.nekropole.info!

Un emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@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 die-
nas 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.; sa  drau-
dzība. 12:30 Kapu svētki Lake-
wood kapsētas kapličā. 24. novem-
brī 19:00 Bībeles stunda. 29. n  o -
vembrī 11:00 1. Adventa dievk. 
sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 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. no  vembrī 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 

8. novembrī 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 22. novembrī 
14:00 Priedainē Latvijas Valsts 
svētku sarīkojums. 29. novembrī 
dievk. nenotiek. 6. decembrī 
12:30 Leikvudā dievk. ar dievg.

• 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 Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 

 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. Sai  vars. 
10:30 Salas bazn. Valsts svēt ku 
dievk. Māc. Saliņš. 18. novembrī 
13:00 Īstoranžā Valsts svētku dievk. 
Māc. Saivars. 21. novembrī 14:00 
Manhatenā dievk. Māc. Saliņš. 
22. novembrī 10:00 Jonkeru bazn. 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg. 
Māc. Saivars. 10:30 Salas bazn. 
mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar dievg. Māc. Saliņš. 29. no  vem -
brī 10:00 Jonkeru bazn. dievk. 

Māc. Saivars. 10:30 Salas bazn. 
dievk. Māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). Diakone Linda 
Sniedze Taggart. 14. novembrī 
14:00 Latvijas Valsts dibināšanas 
svētku dievk. un sarīkojums DV 
izkārtojumā. 22. novembra dievk. 
PĀRLIKTS uz 29. novembri 
14:00, Mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg.

• 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 Rubenis. 
14. novembrī 11:00 Grace Lut-
heran 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 8. no -
vembrī Lāčplēša dienas dievk. ar 
dievg. 15. novembrī 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. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. 6. no -
vembrī 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 Korule. 
Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 
416-221-4309, e-pasts: sukse@
sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089.
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. 
Kafijas galds. Grāmatu galds.

7. novembrī 8:30 UTENIS. 8. 
novembrī 9:30-10:45 LASL pie-
ņems pakas sūtīšanai uz Latviju. 

Kārtējā skolas diena un dievk. 
Pie kafijas galda sveiksim sep-
tembŗa, oktobŗa un novembŗa 
jubilārus! 11. novembrī 13:00 
Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu 
pieminēšana Rock Creek kapsētā. 
11., 12., 13. novembrī – pi  par-
kūku cepšana. 13. novembrī 
20:30 filma „Zvaigžņu kari V: 
Impērija dod atbildes triecienu”. 
15. novembrī kārtējā skolas 
diena, 11:00 Valsts svētku dievk. 
un sarīkojums. 19. novembrī 
19:30 Dr.Vinetas Poriņas refe-
rāts ’’Krievijas ’’maigā’’ un cietā 
vara medijos, izglītības iestādēs 
un nevalstiskās organizācijās’’. 
22. novembrī Kārtējā skolas 
diena un Mirušo piemiņas die-
nas Sv.vak. dievk. 16:00 Svecīšu 
svētbrīdis Rock Creek kapsētā. 
29. novembrī Adventa 1. svētd. 
dievk. ar Sv. vak.

• 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 Zusma-
ne. Dievk. kuplinās flautiste 
Sandija Kivleniece. Pēc dievk. 
sarīkojums lejas zālē ar Juŗa 
Bļodnieka 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.

„Labo cīņu es izcīnīju, savas gaitas pabeidzu,
ticību uzglabāju.”
(2 Tim. 4,7)

Es aizeju un tomēr palieku
Gan baltajā saulē,
Gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā.
(Ā. Elksne)
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S P O R T S  A M E R I K Ā

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
PRIEDAINE* – svētdien, 22. nov., plkst. 14:00
 Priedainē – 1017 Hwy 33, Freehold, NJ  
 Rīko Ņūdžersijas latviešu biedrība – Jānis Students 732-836-9750
*daļa no Valsts svētku sarīkojuma
** daļa no Lāčplēšu dienas sarīkojuma

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS
sadarbībā ar vietējām organizācijām.

S P O R T S  L A T V I J Ā

Izslavētā Ņujorkas Madison 
Square Garden publika pirmo 
reizi varēja vērot oficiālu NBA 
spēli ar Kristapa Porziņģa pie da-
līšanos. Lai arī Knicks cieta zau-
dējumu pret Atlantas Hawks – 
101:112, Porziņģis savā pirmajā 
mājas spēlē izcēlās ar diviem bum-
bas triecieniem grozā no augšas, 
desmit punktiem un astoņām at -
lēkušajām bumbām.

***
Ņujorkas Knicks izbraukumā 

ar 117:110 (29:29. 30:27, 28:34, 
30:29) apspēlēja Vašingtonas Wiz-
  ards. Porziņģis sameta astoņus 
punktus. Knicks pārtrauca sep ti-
ņu zaudējumu seriju pret Vaš-
ing tonas komandu.

Sacensības notika  Ryder kausa 
formatā.  Katra sasniegtā bedrīte 
(hole) dod vienu punktu. Ja spē-
lētājiem ir vienāds rezultāts uz 
vienu bedrīti, tad puspunkts tiek 
piešķirts katrai vienībai. Katrā 
spēlē ar 18 bedrītēm  var iegūt 18 
punktus. Parasti katrā vienībā ir 
astoņi spēlētāji, šogad piedalījās 
septiņi. Pirmie četri katrā vienībā 
spēlēja parastā formatā. Nākamie 
trīs spēlēja kopā scramble for ma tā. 

Zadvinskis un Marks Liepa – pa  
9,5.  Klīvlandes vienība. 1. Pauls 
Berts – 11,5, 2. Ryan Lagzdiņš –  
7, 3. Kevin Cash – 7,5, 4.  Kārlis 
ČeČeris – 7,5, 5. Jānis Eglītis, Pe -
teris Sockis un Elmārs Grava – 
pa 8,5 p.

Pēcpusdienā notika pikniks. Visi 
bija priecīgi par jauki pavadīto 
dienu, bagāto maltīti un sadrau-
dzību. Sacīkstes būs arī nākamo 
gadā, 18. septembrī, kad mēs spē -

Latvijas olimpiešus 
ietērps Polijā 

ražotās drēbēs
Latvijas Olimpiskā komiteja 

(LOK) panākusi vienošanos ar 
Po  lijas sporta apģērbu ražotāju 
OTCF un tā zīmolu 4F par sporta 
apģērbu un aksesuāru piegādi 
Lat  vijas olimpiskajai komandai 
startam 2016. gada Riodežaneiro 
Olimpiskajās spēlēs. Vairāk nekā 
gadu ir noticis arī intensīvs un 
radošs darbs pie Latvijas olim-
piskās komandas jaunās iden ti-
tātes izstrādes, kuŗu izveidojuši 
Latvijas profesionālākie un atzi-
nību guvušie mākslinieki. 

Ohaijo kausa izcīņa 
golfā un 30 gadu 

jubileja
Ohaijo kausu golfā izcīna katru 

gadu, sacenšoties Kolumbusas un 
Klīvlandes pilsētu latviešu golfis-
tiem. Šogad sacīkstes notika 20. sep-
tembrī Mohican Hills golfa lau  ku-
mā Mansfīldā 31. reizi. Mansfīlda 
ir pusceļā starp Klīvlandi un Ko -
lumbusu. Pirmo reizi sacīkstes no -
tika 1985. gada rudenī. Kopš tā 
laika, Kolumbusas latvieši uzva-
rējuši 19, Klīvlande – 12 reižu.

Pirmā rinda: Pauls Berts. Ryan Lagzdiņš, Markus Zariņš. Otrā 
rinda: Kevin Cash, Inga Zadvinskis, Dāvids Zadvinskis, Kārlis 
ČeČeris, Jānis Dīķis, Jānis Eglītis, Marks Liepa un Elmārs Grava

Pauls Berts no Klīvlandes vienī-
bas uzsita vislabāko vienu spēļu 
seriju ar 78 sitieniem. Starp Ko -
lum busa vienības spēlētājiem vis-
labākais rezultāts bija Markusam 
Zariņam ar 83 sitieniem.

Rezultāti. Kolumbusa vienība 
ieguva 48, Klīvlandes – 42 punk-
tus. Kolumbusa vienības spēlētāji: 
1. Markus Zariņš ieguva 6,5 punk-
tus, 2. Jānis Dīķis  – 11, 3. Mārtiņš 
Dīķis – 10,5, 4. Eriks Bedrītis –  
10,5, 5. Dāvids Zadvinskis, Inga 

lēsim trīsdesmit otro reizi! 
DĀVIDS ZADVINSKIS

  
Jeļenai Prokopčukai  

– augsta  astotā 
vieta Ņujorkas 

maratonā
Latvijas labākā gaŗo distanču 

skrējēja Jeļena Prokopčuka no -
skrē jusi savu septīto Ņujorkas 

maratonu. Vienā no prestižā ka-
jiem maratona skrējieniem Jeļena 
ierindojās astotajā vietā, distanci 
veicot divās stundās, 28 minūtēs 
un 46 sekundēs. Pārliecinoši par 
uzvarētāju kļuva Kenijas skrējēja 
Marija Keitanija.

zes skrējusi Ņujorkas mara tonā. 
Bilance ir lieliska: 2005. un 2006. 
gadā – pirmā, 2007. un 2013. 
gadā – trešā, 2014. gadā – ceturtā 
vieta. 

Gudļevskis 
atgriežas Lightning 

fārmklubā
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 

klubs Tampabejas Lightning in -
formēja par vārtsarga Kristera 
Gudļevska nosūtīšanu uz Sira-
kūzu Crunch, kas spēlē Amerikas 
hokeja līgā (AHL). Gudļevska 
vietā NHL klubs izsauca iepriekš 
ilgstoši ārstējušos Andreju Vasi-
ļevski.

Nepilnus piecus kilometrus Je -
ļena veica 16 minūtēs un 50 se -
kundēs un bija līdeŗu pulciņā. 
Nākamajos piecos kilometros 
Prokopčuka ātrumā mazliet at -
palika no ātrākajām skrējējām, 
10 kilometri tika veikti 34:35 mi -
nūtēs, atpaliekot no labāko des-
mitnieka piecas sekundes. 25. ki -
lometrā līdeŗu grupa samazinājās 
līdz astoņām sportistēm, no ku -
ŗām Prokopčuka atpalika jau gan-
 drīz minūti. Vēlāk viņa kāpināja 
tempu un desmit kilometrus 
pirms finiša bija ātrāko skrējēju 
desmitniekā. Izdevās apsteigt di -
vas konkurentes un finišēt aug-
stajā astotajā vietā. 

Jeļena Prokopčuka vairākas rei -

Jeļena Prokopčuka
// FOTO: AFP/Scanpix

Gudļevskis (attēlā) no fārm-
kluba tika izsaukts uz Lightning 
un aizvadīja spēli NHL pret Či -
kāgas Blackhawks. Nākamajās 
spēlēs Latvijas hokejists palika uz 
rezervistu soliņa, bet spēlēja Bens 
Bišops. Gatavojoties sezonai, 
Gudļevskis trenējās Lightning sa -
stāvā, taču pirms sezonas sā  ku-
ma viņu nosūtīja uz fārm klubu.

LOK olimpiskās komandas 
identitāti prezentēja un ar jau -
najiem apģērbu piegādātājiem 
iepazīstināja 4. novembrī Rīgā, 
Olimpiskā sporta centrā. Pre-
zen tācijā piedalījās LOK prezi-
dents Aldons Vrubļevskis, Po -
lijas firmas pārstāvji, modes 
mākslinieks Bruno Birmanis, 
mākslinieks Miķelis Baštiks, 
kino režisors Andris Gauja un 
vasaras sporta veidu pārstāvji.  
Iepriekšējās Vasaras olimpis-
kajās spēlēs 2012. gada Londo-
nā Latvijas sportistus apģērba 
Ķīnas kompanija “361°”, 2014. 
gada Soču Ziemas olimpiskajās 
spēlēs apģērbu piedāvāja So -
mijas kompanija Halti.

Paraolimpiešu 
medaļas

Latvijas izlases sastāvā Pasaules 
meistarsacīkstēs paraolim pie-
šiem vieglatlētikā Dohā (Katarā ) 
startēja Aigars Apinis (disks), 
Edgars Kļaviņš (100 m un 200 
m), Edgars Bergs (lode), Dmitrijs 
Silovs (tālums, lode, šķēps), Ing-
rīda Priede (disks), Taiga Kantāne 
(lode, disks), Diāna Dadzīte 
(šķēps, disks, lode). Ie  priekš jau 
ziņojām, ka par pa  saules čem-
pionu diska mešanā kļuva titu lē-
tais Latvijas paraolimpietis Aigars 
Apinis – 21,44 m. Tas ir jauns 
pasaules rekords F52 grupā. 

Edgars Bergs kļuva par vice-
čempionu lodes grūšanā F35 me -
dicīnas grupā – 14 m. Par pa  sau-
les vicečempionu šķēpa me  šanā 
F37 medicīnas grupā kļuva Dmit-
rijs Silovs. Ar vienu zelta un di -
vām sudraba godalgām Latvi jas 
komanda ieņēma 34. vietu me -
daļu vērtējumā. Visvairāk me    da ļas 
izcīnīja Ķīna – 41 zelta, 26 sudraba 
un 18 bronzas. Pasaules meistar-
sacīkstes  bija pēdējās augstākā 
līmeņa sacensības pirms nākam-
gad gaidāmajām Riodežaneiro 
paraolimpiskajām spēlēm.
Kājām noiet  vairāk  

nekā 5000 kilo-
metrus

 Pēc LA informācijas,divi 
latviešu ceļotāji – Zaiga Lazdiņa 
un Mārtiņš Kalnbērziņš šogad 
kājām nosoļojuši pāri Eiropai 
5500 kilometrus. Piepildījies sap-
nis, par ko domājuši jau vairāk 
nekā desmit gadus. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


