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Valsts prezidents runā samitā // FOTO: Prezidenta preses dienests // FOTO: Prezidenta preses dienests

Elīna Garanča koncertā "Baltās paslēpes" Latvijas Nacionālajā teātrī
// FOTO: Kristaps Kalns

Mariss Jansons un Raimonds Pauls Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestŗa 90. ju -
bilejas atklāšanas koncertā // FOTO: Edijs Pālens

(Vairāk lasiet 12. lpp.)

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Valsts prezidents ANO: pasaules valstīm 
solidāri jāizturas pret bēgļu krizi 

Neatkārtojama mūzikālā nedēļa septembrī
Rīgā koncertē Mariss Jansons un Elīna Garanča

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis no 18. līdz 25. septem-
brim devies darba vizītē uz ASV, 
kur piedalās ANO Ģenerālās 
asamblejas 71. sesijā.

„Pasaules valstīm pret bēgļu 
krizi ir jāizturas solidāri, – tā ir 

ne tikai Eiropas, bet arī globāla 
atbildība, kam jāmeklē ilgter-
miņa risinājumi,” Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis uzsvēra 
savā uzrunā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) samita “Lielā 
bēgļu un migrantu pār vieto ša-

nās” atklāšanā 19. sep tembrī.
Valsts prezidents norādīja, ka 

nepieciešams stiprināt valstu, 
kas atrodas tuvu migrācijas 
avotiem, spēju uzņemt vairāk 
bēgļu, sniedzot tām visu ne -
pieciešamo palīdzību. 

Uzrunā Raimonds Vējonis uz -
svēra: tā kā Latvija ir daļa no 
starptautiskās sabiedrības, tā arī 
sniedz ieguldījumu krizes cēloņu 
novēršanā. Latvija ir atbalstījusi 
un turpinās atbalstīt centienus 
stiprināt ANO bēgļu jautājumu 

reaģēšanas sistēmu. 
Tāpat Latvija sadarbojas ar 

Eiropas Savienības dalībval-
stīm, lai attīstītu un ieviestu 
kopīgu ES polītiku pār miti nā-
šanai un humanitārajai uzņem-
šanai.
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ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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:
četrus 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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

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: ____________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

Čīles vīni, Argentīnas tango ritmi, eksotiska daba un 
silti vakari lielisku ceļabiedru – savējo pulkā...

Pievienojies mums braucienā uz Čīli un Argentīnu 
nākamgad no 31. marta līdz 10. aprīlim.

Saeima 8. septembrī galīgajā 
lasījumā atbalstīja grozījumus Lat-
 vijas Okupācijas mūzeja liku mā, 
piešķiŗot tam nacionālo interešu 
objekta statusu un nosakot, ka 
mūzeja būvniecība jāpabeidz līdz 
Latvijas valsts simtgadei – 2018. 
gada 1. oktobrim.

Likuma grozījumi paredz, ka 
būvniecības procesa kontroli un 
tiesiskumu nodrošinās Vides aiz-
 sardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, tajā skaitā pieņemot 
lēmumu par būvatļauju. Iepriekš 
šī kompetence bija Rīgas pilsētas 
būvvaldes rokās, kas gandrīz gadu 
vilcināja būvatļaujas izsnieg šanu. 
Likumā noteikts, ka pēc būvdarbu 
uzsākšanas to kontroli veiks Būv-
niecības valsts kontroles birojs.

Pirms Saeimas sēdes mūzejs rī -
koja piketu, kuŗā pulcējās ap 70 
dalībnieku – mūzeja darbinieki, 
atbalstītāji un represētie. Atmiņai 
– mūzeju, piemiņai – memoriālu! 
Deputāt, mūzejs strādā tev un 
tautai! Okupācijas mūzejs arī prin-
 čiem un karaļiem! – ar šiem un 
citiem saukļiem piketētāji mu  di-
nāja deputātus atbalstīt grozī ju-
mus. Jau apmēram pēc stundas 
sagaidījām pozitīvo balsojumu. 
Par likuma grozījumiem balsoja 
57 deputāti, bet 27 balsojumā 
nepiedalījās.

Mūzejs ir gandarīts, ka beidzot 
rasta izeja no birokrātiskā strup-

Latvijas Okupācijas mūzejam piešķir
nacionālo interešu objekta statusu

ceļa un turpmākajos divos trīs 
gados varēs ar pilnu jaudu reāli-
zēt ilgus gadus plānoto mūzeja 
iekārtošanu Nākotnes namā.

Pikets pie Okupācijas mūzeja

Es domāju tā

Saņēmu Laika Nr. 33. Izlasīju 
5. lpp. Džona Šimkus pārtulkoto 
rakstu  “NATO, par kuŗu es esmu 
lepns”. 

Brīnījos par viņa dienesta vie -
nības nosaukumu: “...es dienēju 
Pirmās bruņotās divīzijas 1. ba -
taljona 54. kājnieku daļas 3. bri-
gādē.” 

Man radās aizdomas, kā šis 
apzīmējums būtu angliski. In -
ternetā ar grūtībām atradu pil -
nīgāku informāciju par John 
Schimkus, arī oriģinālo tekstu 
angliski. Angliski viņa teksts 
sākās: “I served in the 1st Bat-
talion, 54th Infantry, a part of the 
3rd Brigade of the 1st Armored 
Division.” 

ASV vienības piederību raksta 
no mazākās līdz lielākās. “54th 
Infantry” ir tikai vēsturisks ap -
zīmējums, ka bataljons kādreiz 
sastāvēja 54. kājnieku pulkā (regi-
ment). Pulki (regiments) ASV 
Armijas kājnieku organizācijā 
vairs nepastāv, tikai to vēsturis-
kais  apzīmējums vēl pastāv. To 
mēģināt pārtulkot latviski ir ļoti 
sarežģīti un nevajadzīgi. 

Citur tīmeklī minēts, ka Šim-
kus aktīvā armijā un rezervē 
nodienējis 28 gadus, sasniedzot 
LTC pakāpi (lieutenant colonel – 
apakšpulkvedis). Laikā nebija mi -
nēta ne viņa pakāpe, ne arī tas, 
ka viņš kongresā pārstāv Illinois. 

 Nebija minēts arī viņa īstais 
vārds, tikai „Džons Šimkus”. 

Es pats tiku dienējis 141st 
Signal Battalion, 1st Armored 
Div., Ft Hood 1966 – 1967.  
 Šimkus – 1981 – 1984

Laika Nr. 33 jau ir četri citi 
raksti angliski (Joe Biden, Paul 
Goble, Edgar B. Anderson un 
Anita Ozolins). 

John Schimkus raksts būtu 
vislabāk iederējies tikai oriģi nālā 
angliski.

ĢIRTS JĀTNIEKS
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ILZE PĒTERSONE

LIGITA CAUNE. Rīgas pils. 2015. gads

LAIKA Mākslas kalendārs 2017
ceļā pie Jums!

Pošoties Latvijas simtgadei, šo kalendāru 
ar gleznu reprodukcijām veltām mūsu 

valsts galvaspilsētai.

2017. 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

Latvijas Nacionālās operas ģilde
aicina svinēt 25 gadu jubileju

Cienījamie lasītāji! Kaut saule 
vēl svilina, rudens ir klāt. Kultūras 
un sabiedriskā dzīve ir atsāku  sies 
gan Latvijas Nacionālajā operā, 
gan Ņujorkas Metā, Bruklinas 

lieliem burtiem rakstītus mūsu 
latviešu mākslinieku vārdus. 
Elīna Garanča, Kristīna Opolais, 
Marina Rebeka, Aleksandrs An -
toņenko, Andris Nelsons, Pēteris 

māties 1991. gadā, kad Ņujorkā 
tika dibināta Latvijas Nacionālās 
operas ģilde? Nē, bet arī JĀ! Tie, 
kas pirms 25 gadiem pūlējās un 
ziedoja, lai uzlabotu Latvijas sen 
neremontēto Balto namu, ticēja 
un sapņoja par nākotni, kuŗā 
pasaule redzētu Latvijas mūzi-
kālo izcilību. Un jau no dibi nā-
šanas gadiem LNOĢ ne tikai 
līdzēja atjaunot operas namu, bet 
arī atbalstīja jaunus latviešu māk-
sliniekus gan operstudijā Figaro, 
gan ierosinot latviešu komponis-
tu uzvedumus. Divdesmit piecu 
gadu laikā LNO paspārnē ir 
izaugušas un nobriedušas pa -
saules slavenības. Operas ģilde 
priecājas, ka ir spēlējusi savu 
lomu šajā attīstībā. Šodien mēs 
sagaidām un reklamējam šo lat-
viešu operas zvaigžņu uzstāša nos 
Ņujorkā un citur, mēs rīkojam 
koncertus un turpinām uzņemt 
sakarus ar jauniem māksli nie-
kiem. 

Latvijas Nacionālās operas ģil de 
savu 25. jubileju svinēs 22. ok -

tobrī. Mēs rīkojam koncertu un 
balli 3 West klubā, 3 West 51st 
St., NY, NY. Aicinām visus Ģildes 
dalībniekus, kā arī visus mūzikas 
cienītājus – lūdzu nāciet! Atce rē-
simies kopā sākuma gadus, pale-
posimies, kā esam centušies at -
balstīt Latvijas Nacionālo operu, 
apliecināsim mūsu ticību latviešu 
mūzikas izcilībai un latviešu 
mākslinieku spējām! 

Jubilejas koncerta uzvedumu 
sniegs jauna, unikāla māksliniece 
Dināra Rudāne. Neparasts kolo-
ratūrsoprāns, viņa ir dziedājusi 
ne tikai operās, bet arī rokgrupās 
un bijusi Latvijas Eirovīzijas 

atlases konkursa „Supernova” 
fona dziedātāja. Un, ak, jā, viņa 
brauc ar motociklu un trenējas 
kikboksā! Dināru pavadīs labi 
pazīstamais koncertmeistars un 
pianists Gints Bērziņš. Un kāds 
putniņš iečivināja man ausī, ka 
uz svinībām varētu ierasties arī 
viena no mūsu operas zvaig-
znēm!

Pirms jubilejas koncerta būs 
pieņemšana, un pēc koncerta 
sekos vakariņas, polonēze un 
dejošana. Nāciet un piedalieties 
šajā patīkamā sarīkojumā! Tu -
vāka informācija: aijap@yahoo.
com (516-319-9491)

BAMā, Bostonas koncertu zālēs 
un citur. Tā neparastā lieta 
mums, latviešiem Ņujorkā, uz 
jaunās sezonas afišām ir redzēt 

Vasks, Baiba Skride un citi –  šie 
vārdi tagad ir pazīstami un 
iecienīti visā pasaulē. 

Vai mēs to būtu varējuši ie  do-

Pirmdien, 2016.g.15. augustā 
Latviešu apvienības Detroitā 
valdes locekļi Vija Markova, 
Līga Jēkabsone, Dainis Rudzītis 
un Sv. Pāvila draudzes priekš-
nieks Atis Markovs satikās ar 
ASV Tautas vietnieku nama 
locekli Congressman Mike Bi -
shop, kas pārstāv Mičiganas 
8. vē  lēšanas iecirkni, lai aici-
nātu viņu iestāties House 
Congressional Baltic Caucus. 
Pašlaik Congressional Baltic 
Caucus ir 57 biedri – 25 no re -
publikāņu partijas un 32 de -

Svarīga tikšanās
jas un Polijas, Congressman 
Mike Bishop zināja par Aus  trum-
eiropas uztraukumu par Krie-
vijas agresiju, un ļoti labi sa -
prata mūsu bažas par Putina 
propagandu un militāriem 
drau diem pret Baltijas valstīm. 
Viņš nebija dzirdējis par Lat-
vijas bruņoto spēku ciešo sa  dar  -
bību, kopš 1994. gada ar Michi-
gan National Guard, nezi nāja, 
cik latvieši ir varonīgi cīnījušies 
pleca pie pleca ar amerikāņiem 
NATO vienībās Irākā un Afgā-
nistānā, nesot upuŗus, un no -

jām arī par skaisto Rīgu un par 
Latvijas dziedošo, mūzikāli ap -
dāvinato tautu. Izdevās arī 
pieminēt mūsu sašutumu par 
to, ka iecerētā teātŗa izrāde 
“Kauja četrās sienās” nenotiks, 
jo Homeland Security ir no  rai-
dījusi aktieŗu vīzas. Iemesls 
pavisam dīvains –  neesot “cul-
turally unique”, jo lugai ir vācu 
autors un latviešu tulkojums. 
Par to Mike Bishop bija ļoti 
pārsteigts un tūlīt lūdza savam 
asistentam uzzināt, ko varētu 
darīt lietas labā.

No kreisās: A. un V. Markovi, Mike Bishop, L. Jēkabsone un D. Rudzītis

Operas ģilde gaida viesos Dināru Rudāni

mokrati. Tur viņi saņem infor-
māciju par Baltijas valstu rū -
pēm un nostāju pret dažādiem 
likumprojektiem, kas varētu 
skart Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas labklājību vai drošību. 
Paš  reizējā pasaules polītiskajā 
gaisotnē Baltijas valstīm ir 
vajadzīgs pēc iespējas vairāk 
ietekmīgu draugu.

Nesen atgriezies no Slovāki-

pelnot visaugstāko cieņu no 
cīņu biedriem. Izteicām mūsu 
lielāko cerību, ka NATO aiz -
stāvēs tās sabiedrotos. Kaut gan 
tikai piecas no 28 dalībvalstīm 
(ASV, Igaunija, Grieķija, Liel-
britanija un Polija) ir sasnie-
gušas apsolīto 2% IKP aizsar-
dzībai, Latvija to panāks līdz 
2018. gadam.

Pirms atvadīšanās pastāstī-

Kaut gan Mike Bishop uzreiz 
nepieņēma mūsu aicinājumu, 
viņš pateicās par sniegto infor-
māciju un solīja sazināties ar 
viņa labi pazīstāmo kollēģi John 
Shimkus, Baltic Caucus repub-
likānu frakcijas priekšsēdi. Pēc 
novembŗa vēlēšanām redzēsim, 
kādas izmaiņas būs mūsu draugu 
ierindā. Ceram to skaitu vairot.

L.J.
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LINDA TREIJA,
ALMA prezidente

Raimonds Staprāns ar skatītājiem

Noliktava krastmalā. 2012

MĀRIS
BRANCIS

Amerikas latviešu mākslinieku apvienības saiets
 un Latviešu fonda sanāksme šogad kopā Katskiļos!

ALMAs šī gada saiets notiek 
parallēli Latviešu fonda sanāk-
smei, un daudzās jomās mūsu 
ceļi krustojas. Piektdien, 23. sep-
tembrī, sākam ar kopīgu vakaru 
Ņujorkas “Lofta” noskaņā. Ir pa -
gājuši 40 gadi kopš šīs māk sli-
nieciskās parādības Ņujorkas 
latviešu sabiedrībā. Uģa Nīgala 
stāstījumu un vispārējo noskaņu 
iecerēts papildināt ar mūziku, 
bildēm un telpas noformējumu. 
Pie improvizētā lofta bāriņa ir 
iespēja satikt tādus tā laika ra -
došās dzīves pārstāvjus kā Vilni 
Plostiņu, Pēteri Dajevski, Indru 
Avenu un citus. Vēlāk paredzēts 
skatīties filmas, mākslinieku iz -
stādes prezentāciju un baudīt 
vakaru kopā ar Latviešu fonda 
pārstāvjiem.

Lai radītu “Lofta” noskaņu, 
saieta dalībnieki var piedalīties 
monumentālāku virsmu apglez-
nošanā, izmantojot krāsas, ogli, 
papīru un papi. Darbnīcu šogad 
vadīs māksliniece Linda Treija.

Sestdienas rīts 24. septembrī 
mums paies spraigā sarunā par 
ALMA valdes vēlēšanām, noti-
ku šajiem, esošajiem un nākotnes 

jautājumiem. Spriedīsim par 
ALMAs kā organizācijas dalību 
Baltimoras Dziesmu svētku 

mākslas izstādē. 
Pēcpusdienā paredzētas lekci-

jas, pārrunas, diskusijas un 

Ar izstādi „Piecas gleznas” 
Latvijas Nacionālā mākslas mū -
zeja 4. stāvā Raimonds Stap-
rāns atzīmē savu 90 gadu jubi-
leju, kas svinama 13. oktobrī. 
Mākslinieks 10. septembrī tikās 
ar skatītājiem, piedaloties arī 
Pīteram Mendenholam, Lo -
sandželosas mākslas galerijas 

Staprāns atkal Rīgā
ļoja jau 21 gadu vecs. Raimonda 
Staprāna tēvs bija ārsts, kuŗš, kā 
māte esot teikusi, nesaprot 
mākslu, bet to mīl. Viņš bija arī 
tas, kuŗš atrunāja dēlu iet viņa 
pēdās, ja grib dzīvot radoši inte-
resantu dzīvi. Ārsta darbs esot 
garlaicīgs, pelēcīgs, apnicīgs – 
allaž viens un tas pats. Tiesa, 

prakstiskā darbnīca. Māksliniece 
Krista Svalbonas (http://www.
kristasvalbonas.com) un viņas 
vīrs Lars Alversons sniegs lekciju 
par projektiem, kas ir saistīti ar 
mūs visus interesējošām temām. 
Viņas izpētes lokā ir dīpīšu no -
metnes, migrācijas jautājums un 
dislokācijas ietekme uz cilvēku. 
Būs interesanti redzēt un dzirdēt, 
kā viņa apskata un analizē šīs te -
mas ar savas mākslas palīdzību.

Jāpiezīmē, ka plkst. 14:00 sākas 
Latviešu fonda pilnsapulce, kuŗā 
ir aicināts piedalīties ikviens, 
kuŗš grib dzirdēt par LF darbī-
bu. Apskatīsim arī mākslinieku 
Voldemāra Avena, Indras Avenas 
un Madelēnas Miniatas – tātad 
mākslinieku trijās paaudzēs –  
izstādi Klinklāva galerijā šovasar. 
Stāstījumos, atmiņās un attēlos 
pieminēsim mūsu talantīgos 
ALMA biedrus, kuŗi pēdējo gadu 
laikā ir iesoļojuši debesu meis-
tardarbnīcās. Pēc mūsu kopējās 
darbu izstādes apskates, vakara 
programma kopā ar LF dalīb-
niekiem turpināsies ar masku 
balli. Visi laipni aicināti ierasties 
tērpos, cepurēs, maskās un citos 

aksesuāros, kas atsauktu atmiņā 
Ņujorkas aizgājušā gadsimta 
septiņdesmito astoņdesmito 
gadu “Lofta” mākslas bohēmu. 
Mūs visus gaida ballēšanās, dze-
jas klausīšanās, uzdziedāšana, 
izsole un jautrs noskaņojums. 

Svētdien, 25. septembrī, tur pi-
nāsim ar interesantu paneļ dis-
kusiju, kuŗā ALMA un Latviešu 
fonds stāstīs par abu organizā ciju 
mērķiem, darbību un atbildēs uz 
jūsu jautājumiem. Visi ir laipni 
lūgti piedalīties vai apciemot 
ALMA saietu un LF pilnsapulci 
šogad Katskiļos!

Ja nepieciešama kāda tuvāka 
informācija – lūdzu kontaktēties 
ar ALMAs prezidenti Lindu 
Treiju (lindatreija6@gmail.com 
vai snukis1@yahoo.com), vice-
prezidenti Kiku Nīgali (kika.
nigals@gmail.com), sekretāri 
Sarmu Muižnieci-Liepiņu (sar-
maliepins@verizon.net) vai LF 
pārstāvi Valdu Grinbergu (vgrin-
bergs@edc.org)!

Uz drīzu un jauku redzēšanos 
Katskiļos no 23. līdz 25. sep-
tembrim!

gleznot ir arvien lielāka, es to 
daru ar arvien lielāku prieku,” 
viņš atzīstas intervijā Latvijas 
presei. Mākslinieks glezno katru 
dienu, pat sestdienās un svēt-
dienās. 

Uz Rīgu jubilārs atvedis tikai 
piecas gleznas. Viņš rādot iz -
stādēs tikai tos darbus, ar ku -
ŗiem pats ir apmierināts, tur-
klāt strādājot uzreiz pie vai-
rākām gleznām. No rīta iero-
doties darbnīcā, skatoties, kuŗa 
no tām atbilst šodienas no -
skaņojumam. Gleznojot ilgi, 
bieži pārgleznojot, tādēļ zem 
virskārtas ir krietni pabiezs 
krāsu slānis. Kaut arī pēdējo 
gadu darbos nolasāma kāda 
ainava, saredzams kāds priekš-
mets, taču reālajam nav nekā-
das sazobes ar īstenību, ko viņš 
vēro ik dienas. Patiesībā tā ir 
abstrakcija, kas pieņēmusi reālu 
ārējo formu. Tā ir kā ēsma 
līdakai, lai piekostos pie āķa. 

Pats svarīgākais Raimondam 
Staprānam gleznā ir konkrētā 
brīža noskaņa, sajūtas, kas iz -
pausmi dzīvē iegūst krāsās, 
krāsu laukumos, to ritmos. 
Tādas ir arī pēdējo gadu glez-
nas, kas tapušas pēc perso nāl-
izstādes Rīgā 2006. gadā. 

Latvijas skatītājam ļoti inte-
resanti bija ieklausīties galeri jas 
vadītāja Pītera Mendenhola 
domās. Viņš norādīja, ka Rai -
monds Staprāns ir raksturīgs 
Kalifornijas areāla gleznotājs, 
kuŗam būtiska ir krāsa un gais-
ma. Viņš esot arī citādāks nekā 
pārējie šī novada mākslinieki, 
jo viņam esot citāda krāsu iz -
jūta – latviska, pēc viņa domām. 
Jā, to atzina arī pats gleznotājs – 
kā visiem latviešiem, arī viņam 
ļoti tuva esot pelēkā krāsa. 

“Peter Mendenhall Gallery” 
īpašniekam. Šajā galerijā jau 
vairāk nekā 20 gadus latvietis 
Staprāns izstāda savus darbus, 
un tā pārstāv viņu, sadarbo-
joties ar citām galerijām un 
mūzejiem. Pēc šīs izstādes – tā 
Latvijā skatāma līdz 20. novem-
brim – visas piecas gleznas ceļos 
atpakaļ uz ASV, lai 2017. gadā 
tiktu eksponētas Krokera un 
Sanhosē mākslas mūzejā.

Tikšanās reizē ar skatītājiem 
jubilārs labprāt dalījās savās at -
miņās par Latviju, kuŗu atstāja 
18 gadu vecumā, bet ASV ie  ce-

izraugoties mākslinieka ceļu, 
pie bagātības netiksi, brīdinājis 
tēvs. Raimonds Staprāns izvē-
lējies gleznotāja likteni.

1948. gadā Vašingtona uni-
versitātē Sietlā jubilārs sāka mā -
cīties glezniecību un drāmu. 
Savā dzīves laikā mākslinieks 
piedzīvojis dažādu virzienu pa -
rā dīšanos, uzplaukumu un no -
maiņu ar citu. Daudz arī pats 
tajos darbojies un ieguvis 
zināmu piekrišanu. 

„Ar vecumu dzīve sašaurinās,” 
saka Raimonds Staprāns, „bet 
glezniecība paliek”. „Vajadzība Saulespuķes saulrietā. 2010 – 2015
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VAD. JĀNIS ŠĶINĶIS

(Turpinājums)

ZIEMCIEŠU CILTS
Latviešu skautisma 100 gadi

Grāmatas sastādīšana 
un salikšana turpinājās ar 
mērķi tās atklāšanu no -
turēt Rīgā 2017. gada 7. ap -
rīlī un 23. aprīlī Ņujorkā, 
tieši 100 gadus kopš pirmo 
skautu pulciņu sākumiem 
Rīgā un Cēsīs.

Grāmatas saturs ir ie  da-
līts četrās nodaļās: 1. no -
daļā Savā zemē apskatīts 
laiks Latvijā no 1917. līdz 
1944. gadam, 2. nodaļa 
Bēgļu gaitās aptveŗ posmu 
pēc kaŗa Rietumeiropā, 
3. nodaļā Pasaules tālēs 
atspoguļota izceļošana no 
Rietumeiropas  pāri jūrām 
uz Angliju ASV, Kanadu, 
Austrāliju, 4. nodaļa Atkal 
savā zemē atklāj skautu dar -
bību Latvijā no 1988. ga  da 
līdz šai dienai. Katra no -
daļa tiek atdalīta ar vad. 

Aivara Zandberga zīmē-
ju miem. 

Grāmatu izdos Latvijā 
apgāds SIA VESTA-LK 
Rīgā, kuŗa īpašniece ir 
Ligita Kovtuna, redaktore 
– Inese Raubišķe, māksli-
niece – Zane Neimane. 

Grāmatā būs gandrīz 
3000 fotografijas par lat-
viešu skautu dzīvi simt 
gadu gājumā.

Šoreiz mēs sniedzam 
pa  visam mazu izlasi no šī 
lielā fotografiju klāsta.

Pārējās 2800 
fotografijas varēsiet 

skatīt grāmatā 
Ziemciešu cilts – 

Latviešu skautisma 
100 gadi!

LSCO 1. Rīgas aviācijas skautu planieris Skauts, 1937. gadāTāšu taures pūtējs 4. Lielā no -
metnē 1938. gadā

Staburaga (1.) skautu vienība Libekā ceļā uz nometni 1947. gadā

Daugmales (51.) skautu vienība Minchenes nometnē Vācijā katru 
rītu uzvilka un katru vakaru nolaida Latvijas karogu

1967. gadā Tērvetes (34.) skautu vienības mazskauti Detroitā 
pārbaudīja, cik var uzkāpt vienā kokā

1981. gada ziemā Toronto roveŗi un lielgaidas nometņoja ziemas 
nometnē pie paštaisīta iglū

Staburaga (70.) skautu vienība Čikagā peldbaseinā mācījās zem 
ūdens niršanas mākas

2010. gadā LSkK un LGK 10. Lielā nometnē Zvaigžņu sega karstu-
ma dēļ bija jāizsauc ugunsdzēsēji

2015. gada septembrī 4. Valmieras skautu vienība devās velo-
braucienā no Strenčiem līdz Valmierai

2015. gada februārī 5. skautu/gaidu vienība slēpoja Riekstukalnā 
pie Baldones
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DACE KNOKA

ANITA
 BATARAGA

Vasaras beigas
Ņujorkas draudzes nometnē

Vašingtonas D.C. latviešu skolas izlaiduma pēcgarša
No klases audzinātājas perspektīvas

Aizvadīta bagātīgi nosvinētā 
Ņujorkas draudzes nometnes 60. 
jubilejas vasara, kuŗā piedalījās 
229 nometnieki, 44 īkšķīši, 20 
senči, 300 “Melnā Lāča” sarī ko-
juma līksmotāji, kā arī jaunā 
pasākuma “Atgriezies Nometnē” 
dalībnieki – tie, kas izauguši no 
īkšķīšu vai nometnes gaitām – 
gan dalībnieku, gan vecāku lo  -
mās –, vai kam vienkārši patīk 
būt tīrā kalnu gaisotnē, latviskā 
vidē. Kāzas draudzes īpašumā 
nosvinēja trīs bijušie īkšķīši – 
nometnieki, no kuŗiem abi cē  lu -
šies no īkšķīsiem un vienlaicīgi pa -
vadīja vasaras nometnieku gaitās.

Uz pēdējo sarīkojumu 17. sep -
tembrī “Ceļš uz Nometni” sa -
brau ca 120 nometnes cienītāju, 
lai piedalītos kopējos 6 – 60 km 
pārgājienos, skrējienos, riteņ brau-
cienos, meža pastaigās un pēc 
tam priecātos nodarbībās pļavā 
un vakarā pie ugunskura un vēl 
tumsas stundā – pirmajā gads-
kārtējā nakts “ultimate frisbee“ 
spēlē. Divas Ņujorkas pamatsko-
las – Jonkeru un Ņudžersijas – 
nupat iesāktās skolas gaitas pār -
cēla uz kalniem un iesaistīja bēr-
nus dančos un meža un āra 
nodarbībās.

Jubilejas gadā ar Latvijas val-
dības sponsorētu financiālo at -
balstu kuplinājām nometnes lat-
visko programmu latviešu un 
mantojuma periodos, pienesot 
stiprinātu latvisko elementu un 
latviešu valodu ar Latvijas folk-
loristu, teātŗa meistaru, un bērnu 
audzinātāju līdzdalību. Toties nā -
kotnē, kad nebūs pieejami LV 
atbalsta programmas līdzekļi, 
smelsim tos no Nometnes pro-
grammas nākotnes fonda (NPNF), 
kas Nometnes 60. jubilejas laikā 
dibināts ar mērķi sekmēt ba  gā-
tīgas latviskas programmas pie -
nesumu arī nākotnes gados. 
Ieguvēji būs īkšķīši un nomet-
nieki, daži redzami šeit foto uz-
ņēmumā pirmajā rindā, kā arī 
viņu audzinātāji un ģimenes, kas 
pavadīs vasaras saistošā vidē iz -
kopjot latviešu valodu, latvisko 
apziņu, un saiti ar Latviju.

Novēlot saules mūžu latviskai 
Nometnei – kā jau izpausts ju -
bilejas “6 uz 60” logo –, lūdzam 
atbalstīt NPNF!

Pirmo sēklu fonda nākotnes 
darbībai ar lielākajiem ziedo-
jumiem jau iesējuši ALA un 
Vilimantikas ev lut draudze; 
sirsnīgs paldies arī par katru 

nākamo ziedojumu! Čeki rak-
stāmi uz “Latvian Church Camp” 

Šogad Vašingtonas Latviešu 
skolas izlaidums man nebija tāds 
kā parasts. Iemesls tam ir tikai 
viens – šiem absolventiem es pē -
dējos piecus semestrus esmu 
bijusi klases audzinātāja. Kopš 
atnācu strādāt šajā skolā, tā ir 
bijusi mana pirmā un vienīgā 
audzināmā klase. Audzināšanai 

tiem retajiem, kuŗi savās ģi  me-
nēs runā latviski; līdz ar to man 
nav nācies nedz trenēties žestu 
valodā, nedz arī papildināt savu 
angļu valodas krājumu, lai tulkotu 
viņiem klases un mājas darbus. 
Nav arī nācies pārbaudīt savu 
pacietības mēru, jo viņi vienmēr 
un dažreiz pat ar prieku ir bijuši 

īpašs, un tam ir daudz iemeslu: 
skolas bērni burvīgi dejoja un 
dziedāja. Skolas rokgrupa „Ne -
miers” uzstājās pirmo reizi, tā 
bija aizraujoša debija, kuŗas laikā 
man gribējās celt rokas gaisā, 
gavilēt un dejot ar savu meitu 
(viņa neiebilda, laikam tāpēc, ka 
ir tikai pusgadu veca). Absolventi 

Vašingtonas latviešu skolas absolventi ienes skolas karogu dievnamā 
// FOTO: Pēteris Bičevskis

Aiz absolventiem – viņu bijušie  skolas vadītāji, pārziņi, audzinātāji, skolotāji
// FOTO: Pēteris Bičevskis

Agrā rīta stundā pulcējās pirmie no bijušajiem un tagadējiem nometniekiem uz pēdējo no sešiem “6 uz 60” 
Ņujorkas draudzes nometnes jubilejas sarīkojumiem // FOTO: Vera Ūdra

katrs tik dažāds un tāpēc – tik 
īpašs. Ir ļoti žēl, ka viņu vairs ne -
būs Latviešu skolā. Varbūt kāds 
atgriezīsies kā audzinātājs maza-
jiem, varbūt kļūs par aktīvu 
draudzes locekli, bet viņi vairs 
nekad nebūs mana klase. 

Savās izlaiduma runās, ko ab  sol-
venti paši cītīgi sagatavoja, iz  ska-

vecākiem, ka viņi ir uzaudzinājuši 
tik labus bērnus, kuŗu man ļoti 
pietrūks. Liels, liels paldies! 

P.S. Skolas audzinātāja savas 
domas uzrakstīja vasaras sākumā 
un uzreiz pēc skolas izlaiduma 
devās uz Latviju, kur pavadīja 
visu vasaru. Visi trīs absolventi 
– Kristīne, Roberts un Kārlis – 

šeit, svētdienas skolā, protams, 
nav jābūt tādai pašai kā parastā 
skolā, un es šaubos, ka to, ar ko 
svētdienās nodarbojos, varētu 
saukt par „audzināšanu”. Precī-
zāks apzīmējums tam varētu būt 
„sadarbība”. Un sadarbība mums 
bija lieliska! 

Atceros – jau mūsu pirmajā 
sa runā ar skolas pārzini Aiju 
Celmu-Evans man uzreiz tika 
pavēstīts: „Lai tev Vašingtonas Lat -
viešu skolā būtu garantēta laba 
pirmā pieredze, tad tieši šiem bēr-
niem ir jākļūst par tavu pirmo 
klasi.” Un viņa zināja, ko runā. 

Kristīne Sūrīte, Roberts Pļav-
nieks un Kārlis Kuškēvics ir bur-
vīgi skolnieki. Viņi visi trīs ir no 

gatavi iesaistīties nodarbībās un 
reālizēt piedāvātās idejas. Viens 
no mūsu mīļākajiem projektiem 
bija pašiem savas galda spēles 
izgudrošana. Tā bija iecerēta kā 
stratēģiskā spēle „Ar ko var no -
darboties Latvijā?”. Pamatā ņemta 
tagadējā Latvija – kādus uzņē mu-
mus tur var veidot, kādas tūrisma 
vietas apskatīt, vārdu sakot, ko 
darīt Latvijā, lai tur būtu inte-
resanta un laba dzīve. Kristīne, 
Roberts un Kārlis ļoti aktīvi un ar 
prieku iesaistījās šīs spēles vei do-
šanā, piedāvāja ļoti labas idejas, 
un mēs to pagājušajā gadā At -
vērto durvju dienā parādījām 
viņu amerikāņu draugiem. 

Šī gada skolas izlaidums bija 

kopā ar Kristīnes mammu un 
tēti bija izveidojuši ļoti jauku 
filmu par Latviešu skolu ar no -
saukumu „Svētdiena ir klāt!” 
Skolnieki bija paveikuši milzīgu 
darbu, izveidojot ļoti saturīgu un 
izsmeļošu Latviešu skolas dzīves 
atainojumu, kas paliks kā ne  mai-
nīga vērtība arī nākamajām pa  au   -
dzēm. Filmu var noskatīties vietnē: 
https://youtu.be/9eWrYvdOwyE

Bet galvenais tieši man kā viņu 
skolotājai ir viņi paši – absolventi. 
Viņi paši – kā lieliski cilvēki. 
Drau dzīgi, mīļi, tik interesanti, 

nēja daudz pateicību. Tās bija pa -
teicības skolotājiem par mācī-
šanu, Dāmu komitejai – par viņu 
barošanu, prāvestei Anitai Vārs-
bergai Pāžai – par interesantajām 
uzrunām bērniem un ticības mā -
cību. Un tās bija pateicības viņu 
pašu vecākiem, ka tie veda viņus 
uz Latviešu skolu – gandrīz katru 
svētdienu, apmēram 380 reizes 
12 gadu gaŗumā, kā mēs ar Kārli 
saskaitījām. Tā arī es, sekojot viņu 
piemēram, vēlos sirsnīgi pateik-
ties Kārļa, Kristīnes un Roberta 

augusta otrā pusē piedalījās ALA 
organizētajā braucienā „Sveika, 
Latvija!”, kuŗa laikā kopā ar vēl 
20 jauniešiem no Amerikas, Ka -
nadas un Latvijas apceļoja Lat viju: 
viesojās laikraksta Laiks redak-
cijā, satika Valsts prezidentu Rai-
 mondu Vējoni ar kundzi, Liepājā 
apmeklēja šīs vasaras vienīgo 
Prāta Vētras koncertu (kā arī sa -
tikās atsevišķi ar Prāta Vētras 
mūziķiem pirms koncerta) un 
no  klausījās ASV viceprezidenta 
Džo Baidena uzrunu Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

un nosūtāmi kasierei Guntai 
Ģigai, 21 LaSalle Ave, Cranford, 

NJ 07016-1943.
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(continued from no. 34)

(to be continued)

Journalist Clarence Page of the Chicago Tribune and The McLaughlin 
Group TV show (on left) and LAIKS reporter Edgar B. Anderson 
(on right) at Democratic Convention

Bernie Sanders Supporters and other protesters were kept behind 
fences to keep them away from Wells Fargo Center, site of Democratic 
National Convention

Nathan Paikai about Trump, 
“He’s a Godly father, he’s a busi-
nessman, he loves America first 
and foremost, he loves the police 
department, he loves the mili-
tary, he will not let anybody die 
in another country that we went 
to serve. … He’s a man of his 
word. And he’s a father, a grand-
father, and he wants the best for 
the people of America. And that’s 
why I’m asking all of America 
and the world to get behind him. 
Why did we give Barack Hussein 
Obama a chance, and he did 
nothing but cause chaos and 
more wars and racial divide? Mr. 
Trump has not done any of that.” 
When I mentioned how touch-
ing it was to see all the Trump 
children lined up watching as 
their father went over the top in 
the delegate count, Paikai res -
ponded only by moving his fing-
ers down his cheeks to show the 
tears that he shed.

Judy Schwalbach, a self-em-
ployed kitchen designer, from 
Escanaba, Michigan, “I ran as 
delegate for John Kasich, and 
now I am in full support of 
Donald Trump.” She praised 
Trump as a negotiator. “Do we 
really want somebody that’s 
going to sing Kumbaja or some-
body who’s going to go in there 
and cut a really good deal for the 
U.S. A.?” On NATO, “The United 
States leads, and we remember 
our friends, and we never turn 
our back on people no matter 
what. Throughout history we 
have always been the supporters 
of the world, and the world is 
healthier when the United States 
is leading.” Schwalbach is a natu-
ralized American citizen adopted 
from Canada. “I believe we are a 
country of laws and that we need 
to follow those laws. If I go 
through a stop sign I get a ticket. 
You mean to tell me that you can 
come over the border and you’re 
not going to get a ticket – you’re 
not going to get sent back? I 
think that’s very disrespectful of 
our country. And I think you 
need to pledge allegiance to this 
country when you come here, 
and you mean it, and you need to 
speak the English language, at 
least to a certain degree. And I 
don’t want people to lose their 
ethnicity either. Because French-
Canadian I am, and my grand-
mother was French Canadian, 
and she taught me how to speak. 
My memere was important to me.”

Legendary 91-year old Phyllis 
Schlafly, a Missouri delegate: 
“Well, I’m thrilled with what’s 
happening. I endorsed Trump 
early. I felt he’s the best one to 
kick the kingmakers away and 
stop them from giving us a series 
of losers and have the gumption 
and the energy to be elected. 
And so I’ve been for Trump all 
along.” About her longtime vocal 
support of the Baltic States, “Yes, 
I was a big supporter of protect-
ing our allies and having our 
friends being able to rely on us. 
That’s why I’ve always supported 
not just a strong national defense 
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but military superiority. We have 
to be the biggest and the best so 
our friends will rely on us and 
our enemies will be afraid of us.”

Shirley Husar of Los Angeles 
has worked in real estate and 
technology: “I was given one of 
the most amazing honors as I 
was to cast the votes of all of 
California’s 172 delegates for 
Donald Trump.” Why Trump, 
especially in the African-American 
community? “It is so important 
that people identify that this man 
understands not only the vision 
of what America is about, he 
brought Pence in tonight and we 
see the balance and everybody 
likes Mike. He [Trump] is a man 
who understands that he is 
becoming the world leader. They 
need to see a man who under-
stands the vision, the purpose, 

are valued no matter what ethnic 
background, no matter what 
race, if you do it legally and you 
understand that this country is 
governed by laws.” 

Emily Gruenhagen of Glencoe, 
Minnesota, supported Ted Cruz: 
“I believe Cruz has the most 
depth of understanding, I believe 
he has the most experience, I 
believe he is the most articulate, 
I believe he is the most princi-
pled, I believe he is the most 
trusted, and I share his values the 
most.” And now? “Well, I don’t 
want Hillary Clinton for Presi-
dent. I believe that the Clinton 
Administration has been terribly 
corrupt, and I don’t trust her at all. 
I don’t believe she has America’s 
best interests in mind, and I do 
believe that Donald Trump does.” 
What issues particularly concern 

I asked him a few years ago why 
he wanted to run for President. 
And he said, ‘Carl, I’ve had all 
the success you could have in 
private life. I’ve raised a great 
family. I’m very proud of every-
thing that I’ve done. I know that 
I can do things that other people 
can only think of. And I believe 
that America is entitled to some-
thing better.’ And he says, ‘I can 
do it.’ And I said, ‘I know you can 
do it,’ and we’ve been friends 
since that day. I think what you’ve 
heard from Melania last night 
and what you’re hearing from his 
children he’s a guy that when he 
makes a promise he’s very deter-
mined. He’ll find a solution to 
the problem, and he will perform 
on his promises. And when you 
get a person of that kind of char-
acter, not just laying high plati-

THE DEMOCRATIC DELE-
GATES. In Philadelphia I was 
also able to interview many 
re gular Democratic delegates, a 
good number of whom were still 
standing by their support of 
Bernie Sanders. Here is a repre-
sentative sampling of their com-
ments. 

Nazda Alam of Weston, Massa-
chusetts, works for the State of 
Massachusetts as a clinical social 
worker and is an adjunct college 
teacher and was a Clinton dele-
gate. “I was a Hillary supporter 
in 2008 so it’s not new and this 
year is important. I am a Muslim 
delegate, and I am also the Chair 
of the Massachusetts Muslim 
Voter Registration Project, and I 
am the Co-chair of the National 
Muslim Voter Registration Pro-
ject. This we’ve been doing since 

the fortitude that it takes to make 
America great again.” What issues 
really motivate you? “Urban com-
munities. Many urban commu-
nities right now are blighted by 
leadership that has been govern-
ing for the last 40 years. … The 
people in the urban communi-
ties are hurting. They can’t find 
jobs. We have a miscommunica-
tion between the police and the 
people on the streets. So if we 
can bring that unity together and 
make everyone safe in America, 
that will make a better America.” 
What do you say about the 
Democratic Party that honors 
illegal immigrants while this party 
honors the victims of illegal immi-
grant crime? “I know Mr. Shaw 
[whose son was killed by an ille-
gal alien]. I grew up in that 
neighborhood. Jamiel Shaw, Sr. 
went out to the urban communi-
ties. He talked to [Los Angeles 
Democratic politicians] Karen 
Bass, Maxine Waters, Ridley-
Thomas, and he asked for some 
kind of support. And instead 
they backed up illegal immigra-
tion. They backed up bills that 
did not really support their own 
community, which was very 
shocking and appalling. Look, 40 
years of oppression from the 
communities under a regime of 
the Democratic Party that doesn’t 
want to really support inner city 
growth of small businesses but 
instead expand government pro-
grams. … Under the President 
Trump, you’re going to see some-
one who understands that people 

you? “Religious liberty is one that 
really pushes my buttons, also 
Second Amendment rights and 
our Constitution in general, any-
thing that infringes on our Con-
stitutional rights. … The prob-
lem is we don’t realize how 
socialism is creeping upon us. 
And, of course, I’ve heard it said 
that the difference between so -
cialism and communism is a 
bayonet. … But socialism is 
creeping on our nation. And, 
you know, this election is so cru-
cial. I don’t know that we can 
ever quite bring it back unless we 
win. And that’s one of the rea-
sons that Hillary must not win 
because we might be beyond the 
point of return. And once Ame-
rica’s has gone to socialism where 
will be people go? There will no 
place for people to flee anymore. 
We are like the last hope.”

Carl Paladino of Buffalo, attor-
ney and real estate developer, 
chair of the New York State 
Trump campaign, and GOP can-
didate for Governor in 2010: 
What drew you to Trump? “He’s 
been a personal friend for a few 
years, and I like him. I like his 
style. I like his substance of issues. 
And we’re much the same type of 
person. We’re the type that goes 
out and does the right thing. We 
make promises, we keep them. 
Honest, credible, character. It’s 
our nature. And I was right on 
board the first day he announced.” 
What does the public not really 
know about Donald Trump that 
you know as a close friend? “Well, 

tudes out there and making 
promises you can’t keep, you’ve 
got to turn to the logical choice, 
and I think that’s where the 
American people will turn as we 
get into November.”

Paladino continued, “The Wash-
 ington elitists have taken us so 
far off track that they’ve given us 
right now no option but to just 
get them out of there. The Ame-
rican people finally woke up and 
said, ‘The media has been telling 
us how to think, how to react to 
things, and we’re done with that. 
We can’t buy that song anymore. 
It doesn’t ring in our ears any-
more. We want constructive 
change.’ That’s why you see the 
people committed to Trump are 
committed, with a vengeance 
committed, because they’ve iden-
tified that connection, and they 
know that the nonsense can’t 
continue. The progressive move-
ment was born to die. It’s had 
great success. They gave us polit-
ical correctness. They told us 
you can’t say ‘Merry Christmas,’ 
and we accepted it blindly as a 
society, but something happened 
when Donald Trump came on 
the scene. The people engaged, 
and as they engaged they went 
and they spread the word that 
this man is no nonsense. You 
may not like his style. You may 
not like how he looks. You may 
not like his hair. Who cares? 
Because he’s the guy that can do 
the job. And he’ll do it for the 
people. He’s a leader of men. He’s 
a born leader of men.” 

2008, but this year is so impor-
tant because of Donald Trump’s 
rhetoric against Muslim immi-
grants and other minority com-
munities. And that is so Un- 
American, undemocratic, and it 
is dangerous. So at this time … I 
organize the Muslims to vote for 
Hillary, and then Democratic 
leaders we decide to stop Donald 
Trump and unite all the minori-
ties.“ Aside from the Muslim issue 
what makes you a Democrat for 
Hillary? “We made history by 
electing the first African-Ame-
rican President in this country. 
We wanted to make history by 
electing the first female President 
of the United States.” But what 
issues? “Women’s rights, equal pay, 
health care, education, every-
thing for the middle class and 
lower income class. How equal 
pay? “Right now women earn 73 
cents for the dollar the men earn, 
and Hillary has the policy for 
equal pay for equal job. She has a 
detailed plan, but the bottom 
line the people want to see that 
happen. And this year Hillary 
Clinton also came more like left 
than middle because of Bernie 
Sanders, and I personally feel that 
this is the best time for the Demo-
crats to come together on the pro-
  gressive issues.” Alam suggest ed 
that the Ferguson, Missouri, police-
man should have been more 
restrained and didn’t need to kill 
Michael Brown. She defended 
Brown as “a symbol. It’s happen-
ing everywhere.”
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Jāņa Dāvida stāsts. Trīs latviešu kareivji, kas devās bēgļos... 

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)
9.oktobrī 13:00 Trimdas drau-

dzes namā tikšanās ar Vītola 
fonda priekšnieci Vitu Dīķi un 
Kokneses fonda priekšnieci Val du 
Auziņu. Rīko Latviskā Manto-
juma fonds, sadarbībā ar biedrību 
TILTS. Visi laipni lūgti! Ieejai lūdz 
ziedojumus. Programmā Fondu 
darbība un nākotnes plāni. Pub li-
kai būs iespēja uzdot jautā jumus.

22.oktobrī 14:00 Latviskā Man-
tojuma fonds rīko komponista 
Ērika Ešenvalda lekciju ar video-
ierakstiem par viņa multimediālo 
simfoniju Ziemeļu gaisma un 
citiem skaņdarbiem. Sarīkojumā 
piedalīsies Bostonas latviešu 
koris un Bostonas latviešu sko-
las bērni diriģentes Krisītes 
Skares vadībā. Ieeja $15, bērniem 
– brīva. Visi laipni aicināti!

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 
mēģinājums.

8.oktobrī 19:00 Laimas Jan so-
nes kokles koncerts. Rīko Den-
veras latv. biedrība. Info: Raita 
Jergensen, tālr.: 303-424-4442.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St).
4.oktobrī 11:00 pensionāru ko  pas 

saiets. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un pār ru-
nas par notikumiem pa  saulē. Dzi-
 mumdienu svinēšana pie kafi jas 
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

KANADA
Kanadas latviešu centrs Toronto.
22.oktobrī 20:00 Reiz bija balle. 

Spēlēs rokgrupa ’’Testoster tones’’.
23.oktobrī 11:30 Rudenīgais 

azaids. Lūdzam pieteikties pa 
tālr: 416-759-4900.

KATSKIĻI (NY)
Draudzes nometne (231 Green 

Hill Rd, Elka Park NY).
24.septembrī 14:00 Latviešu 

Fonda pilnsapulce. Par nakts mā jām 
un nokļūšanu sazināties ar Valdu 
Grinbergu: lfvietnieks@gmail.com

LINKOLNA
Apv. Linkolnas dr. sarīkojumu 

telpas (1231 S 33rd St).
6.oktobrī 18:00 Laimas Jan-

sones kokles koncerts. Rīko Lin-

kolnas DV apv. Info: Ārijs Lie-
piņš, tālr.: 402-475-9076.

LOSANDŽELOSA (CA)
Latv. sabiedriskais centrs (1955 

Riverside Dr).
16.oktobrī  13:30 Laimas Jan-

sones kokles koncerts. Rīko Dien-
vidkalifornijas latv. biedrība. Info: 
Ivars Mičulis, tālr.: 818-842-3639.

ŅUJORKA
3 West Club (51st St, NY 10019).
22.oktobrī 17:00 LNOP Ģildes 

25 gadu jubilejas balle – kon-
certs, vakariņas, polonēze un 
izcilā Willi Aust deju mūzika. 
Balles zālē vietas ir ierobežotas – 
kas pirmais brauc, tas pirmais 
maļ! Ja nosūtīsi ieejas maksu 
pirms 27.septembŗa, tā būs pa  ze-
mināta – $150. Pēc tam – $ 175. 
Čeks rakstāms: uz LNOG vārda 
un nosūtāms: LNOG c/o A.
Padegs, 2 Merry Hill Rd, Pough-
keepsie, NY 12603. 

Atgādinājums – lūdzu piesaki 
arī vietu pie galda pa tel.: 516-
319-9491, vai rakstot uz E-pastu: 
aijap@yahoo.com

Jonkeru bazn. (254 Valentine 
Ln, Yonkers, NY).

23.oktobrī 11:30 starptautiski 
pazīstamā latviešu komponista 
Ērika Ešenvalda audiovizuāla 
lekcija ’’Mana mūzikas pasaule 
vārdos un skaņās’’ un Ņujorkas 
latviešu koŗa koncerts, diriģen-
tes Lauras Padegas Zamuras 
vadībā. Programmā Ē. Ešenvalda 
koŗa dziesmas autora klavieŗ pa-
vadījumā. Ieeja $15, bērniem – 
brīva. Rīko: Ņujorkas latviešu 
kultūras biedrība TILTS un Ņu  -
jorkas latv. ev. lut. draudze ar 
Amerikas latv. apvien. atbalstu. 
Info: D.Aperāne, tālr.: 914-234-
3339, E-pasts: aperanscrd@aol.
com. Visi sirsnīgi aicināti!

PORTLANDE
Oregonas latv. centrs (5500 SW 

Dosch Rd).
11.oktobrī 19:00 Laimas Jan-

sones kokles koncerts. Rīko 
Oregonas latv.biedrība. Info: Ilva 
Metlāne, tālr.: 503-614-8779.

SANFRANCISKO (CA)
ZK draudzes nams (425 Hoff-

man Ave, San Francisco)
15.oktobrī 16:00 Laimas Jan-

sones kokles koncerts. Info: Taira 
Zoldnere, tālr.: 650-948-9521.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 

www.seattlelatviancenter.com 
2.oktobrī 12:00 Pļaujas svētki 

pēc dievk. Programma un siltas 
pusdienas. Cena: $15, bērniem 
līdz 12 gadiem $10.

11.oktobrī 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

14.oktobrī 19:30 Laimas Jan-
sones kokles koncerts. Rīko Va -
šingtonas štata Latv. biedrība. 
Info: Sarmīte Davidson, Tālr.: 
206-232-6813

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

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi izņemt 
grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt 
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.

6. oktobrī 10:00 Biedrības val-
des sēde.

8. oktobrī 10:00 DV apvienī-
bas Floridā rīkotais gads kār-
tējais pikniks. ’’War Memorial Park’’ 
(9600 Bay Pines Blvd, N nojume 
#4). Līdzi jāņem priecīgs prāts 
un groziņi kopīgam azai dam. Par 
ceptām desiņām, su  ti nātiem skā-
biem kāpostiem un vēsu dzērienu 
gādās Vanadzes un Vanagi.

LASL paziņojums! – 15.ok -
tobrī 13:30 – 15:00 Biedrības na  mā 
tiks savākti saiņi sūtīšanai uz Lat -
viju. Info: (973)-755-6565, ext.5, 
(973)-744-6565 vai tīmeklī: lasl.com

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 

19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brookline, 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com. Māc. Juris Cā -
lītis. Māc. pers. tālr: 617-584-
4535. Dievk. notiek 10:00.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-draudze-

255043897965234. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc dievk. sa -
drau dzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 
– 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
25.septembrī LU dibināšanas 
svētki un dievk. Draudzības stunda. 
Nodarbība bērniem. 2.oktobrī 
Pļaujas svētku dievk. Draudzes 
bazārs. 16.oktobrī dievk. un drau-
  dzes mācītājas amatā ievešanas 
un 15.ordinācijas gadadienas 
svinības. 30.oktobrī reformāci jas 
dienas dievk. Nodarbības bēr niem. 
21.oktobrī 11:00 Bībeles stunda.

• 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 Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 
8.novembrī dievk. Māc. Ojārs 
Freimanis (no Čikāgas).

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039).  25. 
septembrī 11:00 dievk. ar dievg. 
Māc. Mārtiņš Rubenis.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 25. septembrī dievk. Plkst. 
15:00 Vilmingtonā Good Shepherd 
baznīcā (1530 Foulk Rd–Rt. 261 

dievk. ar Sv.vak. Kafijas galds. 2. 
oktobrī dievk. ar Sv.vak. Pļaujas 
svētki, bazārs, pusdienas.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Pēc dievk. kafijas galds. 25. sep-
tembrī 10:00 dievk. ar dievg. 28. 
septembrī 11:00 Bībeles stunda 
Kalamazū, bazn. lejas telpās. 2.
oktobrī 10:00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. 7.oktobrī 11:00 
lūgšanas grupa ’’Aka’’bazn.lejas 
telpās. 9.oktobrī 10:00 dievk. 
16.oktobrī 10:00 laju vadīts 
dievk. 19.oktobrī 11:00 Bībeles 
stunda ciemā Latvija. 23.oktobrī 
10:00 dievk. ar dievg. 23.oktobrī 
16:00 Svecīšu svētbrīdis Riverside 
kapsētā. 26.oktobrī 11:00 Bībeles 
stunda bazn. lejas telpās. 30.
oktobrī 10:00 Reformācijas 
svētku dievk. ar dievg. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
14:30. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 
1.un 4.svētdienā 10:00. 2. svēt-
dienā dievk. angļu val. Pensio nā-
ru saiets katrā otrajā ceturt die nā.

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
 vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Archibīskape Lauma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 

1945. gada janvāŗa sākumā trīs 
latviešu kaŗavīri atstāja savu 
vienību vācu armijā un devās uz 
mazu holandiešu ciematu De 
Heurne, Holandes austrumos. 
Viņi ļoti vāji runāja vāciski, taču 
kaut kā viņiem tomēr izdevās 
ciemata iedzīvotājiem likt manīt, 
ka viņi meklē kādu vietu, lai 
paslēptos.

Tobrīd viņi ļoti baidījās, ka 
varētu tikt nosūtīti uz fronti, kur 
tad būtu jākaŗo pret britiem, 
amerikāņiem un kanadiešiem. 
Pirms tam viņi Vācijas lidlaukos 
bija veikuši remontdarbus, un 
līdz pat savām bēgļu gaitām 
frontē vēl nebija bijuši. Savukārt 
Holandē viņi, iespējams, strādāja 
motociklu remontdarbnīcās par 
mechāniķiem. 

Viens no kareivjiem – Jānis 
Dāvids, rakstīja dienasgrāmatu. 

Viņš ir dzimis 1910. gadā Rīgā. 
Vācu armijai viņu piespieda pie-
vienoties 1944. gada vasarā, un 
viņš tika ieskaitīts gaisa izpalīgu 
vienībā. Šī vienība ar kuģi atstāja 
Rīgas ostu 1944. gada 24. augustā. 
Pavisam uz kuģa klāja toreiz bija 
ap 200 J. Dāvida vienības biedru 
un arī kaŗa bēgļi. Vispirms viņi 
devās uz Gottenhāfenu (Gdiņu) 
un tad tālāk uz Oldenburgu. 
Holandē viņi, pavisam kopā 25 
latvieši, apmetās netālu no Lih-
tenvordes (Lichtenvoorde), Zieu-
ventas (Zieuwent), Varseveldas 
(Varsseveld) un De Heurne. Visi 
šie ciemati atrodas Holandes un 
Vācijas robežas tuvumā. Jaunā 
gada sagaidīšanas svinībās Jānis 
ar abiem saviem līdzbiedriem vēl 
bija kopā ar savu vienību, taču 
jau 1945. gada janvāŗa pirmajās 
dienās viņi to atstāja.

Jāņa Dāvida dienasgrāmatas 
apraksts beidzas, kad sākas slēp-
šanās. Kā gan viņi atrada Ho  lan-
des lauku saimniecību, kuŗā viņi 
toreiz apmetās? Un kā gan viņi 
zināja, ka drīkst uzticēties fermas 
īpašniecei, un kā viņa zināja, ka 
drīkst uzticēties šiem kareivjiem?

Šie kareivji tomēr toreiz tika 
nodoti un jau tika vesti uz Vāciju 
nāvessoda izpildīšanai, taču vi -
ņiem izdevās izbēgt. Tas patiesi 
ir interesants un arī intriģējošs 
stāsts, taču tas joprojām vēl nav 
pilnīgi izzināts. Es patiesi ceru, 
ka spēšu atrast vēl dažas atbildes 
uz jautājumiem, kā viss toreiz 
notika, jo vēlos izveidot doku-
mentālo filmu par šiem latviešu 
kareivjiem. 

Ar Okupācijas mūzeja palīdzību 
Rīgā mēs esam atklājuši, ka Jānis 
Dāvids vēlāk devās atpakaļ uz Rīgu, 

bet uz kurieni gan devās abi pā -
rējie kareivji? Un vai kāds zina 
viņu vārdus un viņu dzīvesstāstus? 

Tolaik vienību atstāja arī  
Eduards Nikolajs Porga, kuŗš 
dzimis 1921. gada 23. martā un 
pirms kaŗa strādāja par grāmat-
vedi, kā arī Alfrēds Vilis Kalniņš, 
kas dzimis 1910. gada 8. maijā 
un pirms kaŗa strādāja Rīgā par 
atslēdznieku. 

Citi vārdi no J. Dāvida gaisa 
izpalīgu vienības ir Gridukovs, 
Alberts Cīrulis, G. Brūs, Kārlis 
Oitolius, Alberts Gulbis, Tērauds, 
Egle un Lizdens. 

Es domāju un ceru, ka vēl nav 
par vēlu, lai varētu uzzīmēt pilnī-
gu toreizējo notikumu ainu un 
iegūt atbildes uz jautājumiem, 
kuŗi vēl ir neskaidri. Ja par kādu no 
šiem cilvēkiem jums ir kas zināms, 
tad, lūdzu, dodiet man ziņu.

Helga Merits hmerits@xs4all.nl
Tollensstraat 62
1053 RW Amsterdam
Holland

PIEZĪME.
Helga Merits ir igauņu iz  cel-

smes dokumentālo filmu reži sore, 
kuŗa dzīvo Nīderlandē. H. Merits 
interesē Baltijas valstu vēsture, 
un savās filmās viņa pievēršas II 
pasaules kaŗam un pēckaŗa ga -
diem. Viņas iepriekšējo darbu 
sarakstā ir: “Kallis Paul”, “1943. 
gada klase” (Class of 1943) un 
“Baltijas Universitātes stāsts”(The 
Story of the Baltic University), 
kuŗas tika izrādītas Eiropā, 
Austrālijā, Kanadā un ASV  un 
guva lielu piekrišanu.



LAIKS 92016. ga da 24. septembris – 30. septembris

(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T I  C I T Ā T I

Teologs Juris Rubenis uzrakstījis grāmatu “Viņa un Viņš. 
Mīlestība. Attiecības. Sekss”. Intervijā žurnālam IR viņam tika 
jautāts, kāpēc ir tik grūti citādi domājošos uzlūkot kā līdzvēr -
tīgus? Kāpēc Latvijā sievietes nedrīkst kļūt par mācītājām? 

Tas ir jautājums, kā komūnicējam savas vēr-
tības, kā vispār sarunājamies.

Tāda ir matrica, kuŗā dzīvojam. Kaŗojoša. 
Mums jāaug. Ja neaugsim, vienmēr būs tā, 
ka vieni ar augstprātību skatīsies uz citiem 
kā uz muļķiem, bet otri uz pirmajiem – kā 

svētuma, visu vērtību sagrāvējiem, pret ku - 
ŗ iem vēl jānotur pēdējais bastions. Tad jau nav, 

par ko runāties, – ne reliģiskā, ne sabiedriski po -
lī tiskā diskursā.  Grāmatā esmu mēģinājis parādīt, ka katram dzi -
m umam vēsturiski bijuši savi izaicinājumi un nastas, bet mums 
kopā ir lielas iespējas. Mans skolotājs jezuītu mūks Nikolass Bran-
čens sa  ka: kaŗi pasaulē beigsies, kad beigsies kaŗš starp vīrieti un 
sievieti. Pirmajā brīdī  varētu likties dīvains apgalvojums! Taču 
ieklausie ties: kas ir visi pasaules kaŗi  iepretim tam, kā mēs dien die-
nā spē jam ievainot un pazemot cits citu ģimenē. Kā mēs planētai 
mieru nodrošināsim, sēžoties pie sarunu galda pēc tam, kad mājās 
esam izkaŗojušies ar tuvākajiem cilvēkiem? Tāpēc būtu ļoti svarīgi 
at rast mieru attiecībās, esot atšķirīgiem. Mācīties pieņemt atšķirīgo. 
Augt ar to.      

Mācīties pieņemt 
atšķirīgo

Latvijas vēstnieks 
Andris Teikmanis iesniedz 
akreditācijas vēstules ASV 

prezidentam Barakam Obamam
16. septembrī Vašingtonā Lat - 

vi jas ārkārtējais un pilnvarotais 
vēst nieks Amerikas Savienotajās 
Val stīs (ASV) Andris Teikmanis 
svi nīgās akreditācijas ceremonijas 
laikā Baltajā namā iesniedza akre-
ditācijas rakstus ASV preziden-
tam Barakam Obamam (attēlā).

Andris Teikmanis savā vēstīju-
mā ASV prezidentam uzsvēra 
gandrīz gadsimtu ilgās un patiesi 
draudzīgās attiecības starp abām 
valstīm, plašo divpusējās sadar bī-
bas lauku un stratēģiskās sabied-
roto saites Ziemeļatlantijas Līgu-
ma organizācijas (NATO) ietva  - 
r os. Tāpat vēstnieks pauda gatavī -
bu turpināt ciešo Latvijas un ASV 
dialogu svarīgajos globālajos un 
drošības polītikas jautājumos, uz -
sverot sadarbības perspektīvu Ei -
ropas Savienības Austrumu part-
ne rības un Centrālāzijas valstīs. 
ASV prezidents Baraks Obama 
vēstījumā apliecināja NATO 5. pan-
ta “dzelzī iekaltās” saistības un 
atzīmēja Latvijas īstenoto stingro 
atbalstu ES-ASV Transatlantiskās 
tirdzniecības un investīciju part-
nerības (TTIP) līgumam, kā arī 
apsveica Latviju ar pievienošanos 
Ekonomiskās sadarbības un attīs-
tības organizācijai (OECD) š. g. 
jūlijā. Sarunā ASV prezidents uz -
svēra, ka ASV un Latvija ir cieši 
sa  biedrotie un vienojās ar vēst-
nieku turpināt īstenot ASV vice-
prezidenta Džo Baidena nesenās 
vizītes laikā Latvijā š. g. 23. augustā 
panāktās vienošanās.

Šogad svinam 94. gadadienu,  
kopš ASV de iure atzina Latvijas 
Republiku un tika nodibinātas 
diplomātiskās attiecības, kā arī   
25. gadadienu saistībā ar Latvijas 
un ASV diplomātisko attiecību 
atsākšanu.

Andris Teikmanis ir bijis Ārlie -
tu ministrijas valsts sekretārs, Lat-
vijas Republikas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Eiropas P a-
domē, Vācijas Federatīvajā Repub-
li kā, Krievijas Federācijā un Ap -
vienotajā Karalistē. Vēstnieks Tei k-
manis ir Triju Zvaigžņu ordeņa 
komandieris, kā arī Atzinības 
krusta lielvirsnieks. Līdz šim 
ārkārtējā un pilnvarotā Latvijas 
vēstnieka ASV pienākumus pil-
dīja Andris Razāns.

***
Maestro 

Gidonam Krēmeram piešķir 
Kultūras Nobela prēmiju

13. septembrī Latvijas vēstnie -
ce Vācijā apmeklēja Praemium 
Impe r iale balvas ieguvēju paziņo-
šanas sarīkojumu  Berlīnē, lai 
sveiktu latviešu vijoles virtuozu 
un diriģentu Gidonu Krēmeru, 

kuŗš augsta  prestiža apbalvojumu 
ieguva katēgorijā Mūzika.

G. Krēmers izraudzīts par mūža 
ieguldījumu kultūrā un mūzikā 
un personīgi piedalījās balvas ie -
guvēju paziņošanas sarīkojumā. 
Mākslinieks uzsvēra savu piede rī-
bu Latvijai un, atskatoties uz pa  -
veikto, izcēla savu pirms 20 ga -
diem pieņemto lēmumu dibināt 
kameŗorķestri Kremerata Baltica, 
kas devis šī reģiona mūziķiem ie -
spēju attīstīties un apliecināt sevi 
starptautiski. Viņš arī pauda gan-
darījumu, ka 20 gadu laikā orķes-
t rim izdevies uzturēt augsto kva-
litāti. Balvas ieguvējus paziņoja 
Gētes institūta prezidents un 
Praemium Imperiale starptautis-
kais padomnieks Prof. Dr. Klauss 
Dīters Lēmans. Kopā ar G. Krē-
me ru balvu šogad citās katēgori -
jās ieguva slavenais amerikāņu  
re  ž i sors Martins Skorsēze  un ame-
 rikāņu māksliniece Sindija Šēr-
mane. 

Praemium Imperiale tiek uz  ska-
tīta par līdzinieku Nobela prēmi -
jai literātūrā, jo darbojas pēc lī -
dzīgiem principiem, attiecinot to 
arī uz citām kultūras katēgorijām. 
Balva iedibināta 1989. gadā pēc 
Japānas imperātora ģimenes ini-
cia tīvas. Balvu pasniegšanas svi-
nīgā ceremonija notiks 18. okto b -
rī Tokijā.

***
Kultūras ministrija godina 

Latvijas kultūras personības
7. septembrī kultūras ministre 

Dace Melbārde pasniedza Kultū - 
r as ministrijas (KM) atzinības rak-
s tus desmit spilgtām personībām 
Latvijas kultūrā ‒ rakstniekiem, 
dzejniekiem un komponistiem, 
godinot viņu ieguldījumu, kā arī 
sveicot nozīmīgās dzīves jubilejās.

Kultūras ministre kopā ar sa  rī-
kojumā klātesošajiem atzinības 
rakstu saņēmējiem. No kreisās: 
dzejniece un rakstniece Velta 
Kaltiņa, rakstnieks Roalds Dob-
rovenskis, tulkotāja Rute Runce, 
kultūras ministre Dace Melbār-
de, dzejnieks Juris Kronbergs, 
dzej nieks Knuts Skujenieks, 
kom ponists un pedagogs Pauls 
Dambis

“Šis laiks, kad tiekamies, ir īpašs 
Latvijas kultūrā – esam Dzejas die-
 nu gaidās un nepacietīgi rau gā-
mies, ko jaunajā sezonā piedā vās 
Latvijas koncertzālēs un teāt ŗos. 
Šis ir labs brīdis, lai godinātu Lat-
vijas kultūras personības – vārda 
un skaņas meistarus, kas ar savu 
ieguldījumu radījušas un turpina 
radīt Latviju, kādu mēs to mīlam 
un lolojam – viedu, bagātu un 
dziļu – tādu, kuŗā mēs spējam 

uzlūkot cits citu  kā kopīgu vese-
lumu, kas apliecina Latvijas kul-
tūras dzīvotspēju un spēku,”  klāt-
esošos uzrunāja Dace Melbārde.

KM atzinības rakstu saņēma:     
• komponists Romualds Kalsons 
par mūža ieguldījumu latviešu 
akadēmiskās mūzikas attīstībā un 
bagātināšanā; • rakstnieks Roalds 
Dobrovenskis par mūža ieguldī-
jumu Latvijas literātūras attīstībā 
un Raiņa un Aspazijas personību 
izpētē un interpretācijā, radot iz -
cilus un paliekošus darbus Latvi-
jas literātūrā; • dzejniece un rakst-
niece Velta Kaltiņa par nesavtīgu 
un radošu ieguldījumu Latvijas 
dzejas un prozas attīstībā; • dzej-
niece Daina Avotiņa par mūža 
ieguldījumu Latvijas dzejas un 
prozas attīstībā un latviešu dzejas 
latviskošanā, kā arī Dzejas dienu 
tradicijas līdzradīšanā un uztu rē-
šanā; • dzejnieks Juris Kronbergs 
par spilgtu devumu Latvijas dze-
jas attīstībā un ieguldījumu Lat-
vijas literātūras atpazīstamības 
vei cināšanā Zviedrijā; • Latvijas 
prozas lielmeistars Zigmunds 
Skujiņš par mūža ieguldījumu 
Lat vijas rakstniecībā, radot palie-
košus un mākslinieciski augst -
vēr tīgus darbus prozā, kas augstu 
no   vērtēti Latvijā un pasaulē;• drā-
maturgs Harijs Gulbis par mūža 
ieguldījumu Latvijas drāmatur-
ģijas attīstībā, radot auditoriju 
dziļi uzrunājošus un mākslinie-
ciski augstvērtīgus darbus Latvi -
jas teātŗu skatuvēm; • tulkotāja 
RUTE RUNCE par mūža ie -
guldījumu angļu klasiskās lite-
rātūras latviskošanā, bagātinot 
Latvijas grāmatu krājumu ar iz -
ciliem, nozīmīgiem un palie ko -
š iem tulkojumiem • dzejnieks 
Knuts Skujenieks par dzejnieka 
misijas dziļāko piepildījumu un 
izcilu ieguldījumu Latvijas dzejā 
un atdzejas procesos.

***
Daugavas Vanagu loma 

latviskās identitātes saglabāšanā
Latvijas vēstniece Apvienotajā 

Karalistē Baiba Braže piedalījās 
Daugavas Vanagu saietā, kas nori-
sinājās Daugavas Vanagu fonda 
(DVF) īpašumā Straumēni (Liel-
britanija). Saieta ietvaros notika 
Daugavas Vanagu Centrālās val-
des sēde un DVF delegātu ru - 
dens pilnsapulce. Braže, uzrunā - 
j ot Dau gavas Vanagu Centrālās 
val des gadskārtējās sēdes dalīb-
niekus un viesus, pauda atzinību 
Daugavas Vanagu ieguldījumam 
Latvijas un latviskās identitātes un 
vērtību saglabāšanā vairāk nekā 
70 gadu gaŗumā. Vēstniece uz -
svēra, ka Daugavas Vanagu orga-
nizācija un tās biedri ir latviešu 
tautas pārstāvji pasaulē, kuŗu 
būtisks uzdevums ir stāstīt par 
Latviju, tās vērtībām un sasniegu-
miem.

DVF delegātu pilnsapulcē ak -
tuālos jautājumus pārrunāja Liel-
britanijā dzīvojošie Daugavas Va -
nagu biedri. Sveicot klātesošos 
pilnsapulces atklāšanā, vēstniece 
pateicās DVF par latviešu kopie-
nas stiprināšanu un atzinīgi no -
vērtēja organizācijas nākotnes vī -
ziju. Braže apliecināja vēstniecības 
Apvienotajā Karalistē gatavību   
arī turpmāk strādāt kopā ar DVF 
un pārējām diasporas organizā-
cijām latviešu kopienas Apvie no-
tajā Karalistē interesēs, uzsverot, 
ka “vēstniecība ir atvērta ikvienam 
Latvijas valstspiederīgajam”.

***
Studentu korporācija 

Fraternitas Lataviensis apdāvina 
Okupācijas mūzeju

Sekojot tradicijai lielās jubilejas 
svinēt ar nozīmīgu atbalstu na -
cionālam vai kultūras sarīko ju - 
m am, studentu korporācijas Fra ter-
nitas Lataviensis locekļi šogad no -
lēmuši atbalstīt Latvijas Oku pā ci-
jas mūzeju. Svinot savu 90. ga   da-
dienu, Fr. Lataviensis piemin katru 
no 28 dibinātājiem ar 1500 eiro 
lielu ziedojumu un dāvina mū -
zejam 42 000 eiro. Ideja radusies 
Kanadas kopā, bet dāvana nāk no 
visas Fr. Lataviensis locekļu sai-
mes. Korporācija vēlas, lai līdzek -
ļi tiktu izmantoti mūzeja ēkas 
re konstrukcijas un mūzeja eks po-
zīcijas atjaunošanas projektam – 
Nākotnes nams. Par apdāvināmās 
organizācijas izvēli Fr. Lataviensis 
viceseniors Indriķis Mežulis sa -
cīja: “Okupācijas mūzejs ir kā Lat-
vijas skarbās vēstures spogulis. 
Tādēļ likās jo īpaši svarīgi atbalstīt 
tā tiekšanos uz jaunām telpām. 
Daudzi mūsu filistri (studijas bei-
gušie biedri) aktīvi atbalsta un 
seko līdzi Okupācijas mūzeja gai-
tām. Ceram, ka šis ziedojums pa -
līdzēs līdz Latvijas simtgadei mū -
zejam atdzimt jaunās telpās kā fē -
niksam no pelniem.” Dāvinājuma 
saņemšanas ceremonija notika  
16. septembrī Latvijas Okupāci -

jas mūzeja pagaidu telpās Rīgā, 
Raiņa bulvārī 7. 

***
Pārrunā gaidāmo valstu līdeŗu 

tikšanos Bratislavā
Ministru prezidents Māris Ku -

činskis Rīgā tikās ar Eiropado -
mes priekšsēdi Donaldu Tusku. 
Tikšanās laikā apspriesti jautāju-
mi, kas skar Eiropas nākotni, kā 
arī gaidāmo Eiropadomes sanāk-
smi Bratislavā.

M. Kučinskis norādīja, ka, tie-
koties Bratislavā, Eiropas valstu 
līderiem jābūt nopietniem attie-
cībā uz to, kas tiek nolemts. “Visa 
pamatā ir dalībvalstu pienākumu 
respektēšana un pieņemto lēm u-
mu ieviešana. Viens no augošā 
ei   roskepticisma iemesliem ir tieši 
tas, ka nepildām paši savus so -
lījumus,” sacīja Ministru prezi-
dents. Arī D. Tusks pauda, ka Ei -
ropai ir “jābūt uzmanīgai ar ideju 
par vienotas armijas izveidi”, tā -
dējādi paužot atbalstu Latvijas 
pozicijai šajā jautājumā. Runājot 
par Lielbritanijas referenduma 
jautājumu, Ministru prezidents 
uzsvēra, ka lielā mērā to veicinā-
jusi nevis ārējā, bet gan iekšējā 
migrācija, kam iemesls, savukārt, 
ir lielās ekonomiskās atšķirības 
dažādās Eiropas Savienības val-
stīs. Vienlaikus abas puses bija 
vienisprātis, ka viens no galvena-
jiem uzdevumiem šobrīd ir ārē -
jās migrācijas plūsmas apturēša -
na, un šī mērķa sasniegšanai ir 
nepieciešams nostiprināt Eiropas 
Savienības ārējās robežas.

***
NATO mācības vecākajiem un 

augstākajiem virsniekiem
No 18. līdz 30. septembrim Rī gā, 

Latvijas Nacionālajā aizsar dzī -   
 bas akadēmijā, norisināsies NATO 
vin grinājums Steadfast Py ra mid 
2016 un Steadfast Pinnacle 2016, 
kuŗā plāno piedalīties 48 vecākie 
un augstākie virsnieki no NATO 
dalībvalstīm, kā arī partnerval-
stīm Somijas un Zviedrijas.
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un bruņoto spēku virspavēlnie - 
k am Deividam Džonstonam.

Kārlis Eichenbaums

***
Tautību “latvietis” nevar  
piešķirt pilsoņiem bez 

latviskām saknēm
Saeima otrajā lasījumā atbalstīja 

deputātu Andreja Judina (Vieno tī-
ba) un Lolitas Čigānes (Vienotība) 
priekšlikumu likumā noteikt pla-
šākas iespējas Latvijas pilsoņiem 
pasē mainīt tautības ierakstu uz 
“latvietis”.

Saeimas Juridiskā komisija 
pirms galējā lasījuma nolēma ne -
atbalstīt ideju Latvijas pilsoņiem 
bez latviskas izcelsmes mainīt sa -
vu tautības ierakstu pret “latvietis”. 
Iegūt tautību “latvietis” paredzēta 
Latvijas pilsoņiem, kuŗi vismaz  
15 gadus dzīvo Latvijā, prot valsts 
valodu un ir piederīgi latviešu 
kultūrai, taču Saeimas Juridiskā 
komisija nolēma trešajā lasījumā 
neatbalstīt Saeimā iepriekš apstip-
rināto normu.

***
Mecenāta un uzņēmēja 

Viļa Vītola grāmata
“Pārdomas par Krieviju’’

8. septembrī uzņēmējs, vairāku 
sabiedrisko organizāciju dibinā-
tājs Vilis Vītols aicināja uz savas 
grāmatas “Pārdomas par Krieviju” 
atvēršanu. Visus ienākumus, kas 
no grāmatas pārdošanas tika sa -
ņemti šajā vakarā, tās autors zie-
doja Likteņdārzam.

***
Jauns eposa “Lāčplēsis” 

izdevums ar Agŗa Liepiņa 
illustrācijām

Sagaidot Andreja Pumpura 175. 
dzimšanas dienu, izdevniecība 
Lauku Avīze izdevusi dzejnieka 
eposu “Lāčplēsis”. Grāmata ir īpašs 
“Lāčplēša” jaunākais izdevums, 
pašu lielvārdiešu lolojums, jo 
illustrāciju autors ir lielvārdietis ‒ 
mākslinieks Agris Liepiņš, kuŗš 
eposa tēlos iemūžinājis Lielvārdes 
iedzīvotājus.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

latviešiem atpazīt citam citu, lai arī 
kur mēs atrastos. Redzot to kādam 
pirkstā, mēs zinām – šis cilvēks ir 
nācis no Latvijas. Arī šī zobena 
pa  sniegšana topošās filmas galve-
najam aktierim ir simboliska. Ce -
ru, ka šis augstās kvalitātes dari  -
nā jums būs garants tam, ka esam 
gatavi reālizēt šo projektu.”

***
Aicina Korejas uzņēmējus 

apmeklēt Latviju
Vēstnieks Pēteris Vaivars ap -

mek lēja Korejas Lielo uzņēmumu 
asociāciju FKI (The Federation of 
Korean Industries), kur tikās ar 
asociācijas ģenerālsekretāru Čan-
ho Parku.

Vēstnieks sniedza prezentāciju 
par Latvijas uzņēmējdarbību un 
no  zarēm, kas jau aktīvi sadarbojas 
ar Koreju un meklē iespējas tās 
pa  dziļināt. Tās būtu kokapstrāde, 
tūrisms, informāciju technoloģi-
jas, loģistika un farmācija. Vien-
lai kus vēstnieks informēja, ka 
jaun atvērtās Latvijas vēstniecības 
Korejā galvenais uzdevums ir sek-
mēt Latvijas un Korejas ekono-
mis kās attiecības un palīdzēt abu 
pušu uzņēmējiem atrast veiksmī-
gākos sadarbības modeļus. Lai 
klātienē FKI vadībai un biedriem 
būtu iespēja iepazīties ar Latviju 
un tās uzņēmējiem, P. Vaivars ai -
cināja apmeklēt Latviju biznesa 
misijā. Ģenerālsekretārs apsveica 
Latviju ar jaunas vēstniecības at -
vēršanu Seulā un aicināja vēst-
nieku uzturēt ciešas attiecības ar 
asociāciju un tās biedriem, lai 
sniegtu plašāku informāciju par 
Latvijas sniegtajām iespējām. FKI 
biedri aktīvi darbojas Eiropā, kur 
tieši Ziemeļeiropas un Austrum-
eiropas valstis pašreiz ir to uz  ma-
nības centrā. Nākotnē apsvērtu 
ciešāku sadarbību arī ar Baltijas 
valstīm, kas Korejā vēl nav guvu - 
š as pietiekamu atpazīstamību.

***
Jaunais Latvijas vēstnieks 

Kanadā – Kārlis Eichenbaums
6. septembrī svinīgā ceremonijā 

Otavā Kanadas Ģenerālgu ber nā-
toru oficiālajā rezidencē Rido pilī 
(Rideau Hall) Latvijas Republikas 
ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Kanadā Kārlis Eichenbaums 
iesniedza akreditācijas vēstules 
Kanadas ģenerālgubernatoram 

ir jāturpina strādāt pie LU attīstī-
bas un kvalitātes celšanas, sadar-
bojoties visām pusēm  ‒ studen-
tiem, akadēmiskajam un vispārē-
jam personālam. Lai LU studenti 
un absolventi var būt lepni par 
savu izglītību!’’ Pirmās trīs vietas 
reitingā ieņem ASV augstskolas. 
Jau piekto gadu pēc kārtas pirmajā 
vietā ir Masačūsetsas Technolo-
ģiju institūts, seko Stenforda uni-
versitāte, kas šogad ir pakāpusies 
par vienu vietu. Trešajā vietā šajā 
reitingā ir Hārvarda universitāte, 
uz ceturto vietu nobīdot Kembri-
džas universitāti (Lielbritanija).

***
Pulkveža Juŗa Dalbiņa 

kausa izcīņa
Bauskas Valsts ģimnazijas sta-

dionā līdzās Igaunijas un Lietuvas 
karogiem uzvijās arī Latvijas, un 
cīņa par pirmā Nacionālo Bru - 
ņo to spēku (NBS) komandieŗa 
Pulkveža Juŗa Dalbiņa ceļojošo 
kausu varēja sākties.

Ar dobelnieku uzvaru Bauskā 
beigušās jaunsargu sacensības 
“Pulkveža Juŗa Dalbiņa kauss”. Iz -
cīnīt uzvaru palīdzēja ne vien   
laba fiziskā sagatavotība, bet arī 
pār liecinošs komandas darbs, pie-
rādot sevi gan NATO standarta 
šķēršļu joslā, gan veicot  astoņus 
uzdevumus apvidus distancē. Sa -
censībās, kas šogad notika jau de -
vīto reizi, piedalījās vairāk nekā 
simt jaunsargu no Latvijas, Lietu-
vas un Igaunijas.

***
Šoferis Andrejs Šēfers – piektais 

labākais autovadītājs pasaulē
Volvo Demo centrā Gēteborgā 

norisinājās Volvo Trucks rīkotās 
pasaules sacensības kravas auto 
vadītājiem The Drivers’ Fuel 
Challenge 2016, kur 28 dalībnieki 
no visas pasaules cīnījās par “Pa -
saules efektīvākā autovadītāja ti -
tulu. Latvijas pārstāvis Andrejs 
Šēfers no loģistikas uzņēmuma 
Kreiss savā braucienā sasniedza 
teicamu rezultātu, izcīnot augsto 
piekto vietu.

Andrejs Šēfers

Pasaules finālā dalībniekiem 
bija jāveic 6,9 km distance ar Volvo 
FH, iekļaujoties laikā, kā arī veicot 
dažādas sarežģītības uzdevumus.

***
Aizsardzības ministrijā 
“iesvēta” topošo filmu 

Nameja gredzens        
13. septembrī Aizsardzības mi -

nistrijā tikās topošās latviešu vi -
duslaiku perioda filmas Nameja 
gredzens veidotāji un ministrs 
Raimonds Bergmanis, lai galve-
nās lomas atveidotājam, zviedru 
aktierim Edvīnam Endrem svinī-
gā ceremonijā pasniegtu latviešu 
profesionālā kalēja Jāņa Nīmaņa 
darinātu zobenu.

Ministrs sarunā ar klātesošajiem 
uzsvēra filmas centrālā simbola – 
Nameja gredzena ‒ nozīmi latvie-
šu kultūrā: “Nameja gredzens ļauj 

2. un 3. septembrī Ziemeļčechi-
jas Nāhodas pilsētā notika Kurze-
mes svētki, kuŗi tiek rīkoti par 
godu bijušajam Kurzemes herco -
g am Pēterim Bīronam, kas Nāho-
das pilī apmetās 18. gadsimta bei-
gās. Šogad Kurzemes svētkiem 
apritēja 10. gadadiena, un to svi-
nēšanu aizsāka Nāhodas pilsēta 
pēc čechu vēsturnieces Veras 
Vlčkovas iniciātīvas.

***
Latvijas Universitāte pacēlusies 

50 vietas uz augšu

Latvijas Universitāte (LU) šogad 
pakāpusies par 50 vietām uz aug-
šu pasaules augstskolu reitingā 
(vēr tē jumā) ‒ QS World University 
Rankings –, ieņemdama 651. – 
700. vietu. 2015. gadā LU tajā ie -
ņēma 701. – 800. vietu. LU ir pir-
mā un vienīgā Latvijas augstskola, 
kas iekļuvusi šāda līmeņa rei -    
t in gā, un LU ievērojami uzlabotais 
rādītājs nepārprotami liecina, ka 
LU stabili ir starp 5% vislabāko 
pasaules universitāšu.

“Tas, ka Latvijas Universitāte ir 
pakāpusies par 50 vietām QS 
World University Rankings, nozī-
mē, ka aug mūsu starptautiskā at -
pazīstamība un prestižs, jo lielu 
da  ļu šajā reitingā veido citu augst-
skolu kollēgu par mums sniegtais 
vērtējums,” uzsver LU rektors prof. 
Indriķis Muižnieks (attēlā). “Būtis-
kais kāpums reitingā liecina, ka 
aug arī LU zinātnisko publikāciju 
skaits un to citējamība.” Muižnieks 
norāda, ka LU studiju procesa iz -
mērāmie rādītāji, ko ņem vērā ša -
jos reitingos, uzlabojas. “Latvijas 
Universitātes studiju kvalitāte 
neapšaubāmi aug. Mums ir vai -
rāk ārzemju pasniedzēju, jauno 
mā  cīb spēku, LU ir vairāk pasnie-
dzēju, uz vienu studentu rēķinot,“ 
skaidro I. Muižnieks. “Tā kā LU ir 
palielinājies institūtu skaits, šim 
rā  dītājam turpmāk vajadzētu vēl 
vairāk uzlaboties – tas savukārt 
no  zīmē, ka katram studentam 
va ram piedāvāt individualizētu 
pieeju, vairāk zinātnē balstītu iz -
glītību, ko arī starptautiski novēr-
tē. Šāds LU augsts novērtējums 
dod pamatu mums aicināt arī 
citas Latvijas augstskolas cīnīties 
par iekļūšanu reitingā. Jo vairāk 
augstskolu būs šajā reitingā, jo 
Latvija kopumā būs labāk starp-
tautiski atpazīstama. Tas ir sva -
rīgi, ja vēlamies vairāk iekļauties 
starptautiskos projektos, ja gri - 
b am piesaistīt Latvijā vairāk 
ārzem ju studentu.”

“Studentu padome priecājas par 
pakāpšanos šajā topā un lepojas 
par savu Universitāti,” saņemtos 
QS World University Rankings rei-
tinga rezultātus komentē LU Stu-
dentu padomes priekšsēde Santa 
Zarāne. “Tomēr uzskatām, ka ne -
vajag apstāties pie skaitļiem, bet    

Mācību Steadfast Pyramid un 
Steadfast Pinnacle mērķis ir piln-
veidot augstākā līmeņa virsnieku 
un komandieŗu spējas plānot un 
vadīt apvienotās operācijas. Par 
pamatu vingrinājumam tiks iz -
mantota Visaptverošo operāciju 
plānošanas direktīva (Compre hen-
sive Operations Planning Directi -
ve), kas ir viens no galvenajiem 
alianses apvienoto operāciju plā-
nošanas dokumentiem.

***
Čechijas kultūras ministra vizīte

Latvijā viesojas Čechijas Repub-
likas kultūras ministrs Daniels 
Hermans. Latvijas Nacionālajā 
bib liotēkā viņš tikās ar Latvijas 
kultūras ministri Daci Melbārdi.

Dace Melbārde

Abi ministri bija vienisprātis   
par Latvijas un Čechijas vēsturis-
kajām parallēlēm un kopīgajām 
interesēm, kas veido labu pamatu 
savstarpējai sadarbībai un pie re-
dzes apmaiņai. Čechijas kultūras 
ministrs sarunas laikā augsti no -
vērtēja Latvijas kultūrizglītības 
sis tēmu, kā arī Kultūras ministri-
jas (KM) veidoto atbalsta sistēmu 
kultūras aktīvitātēm diasporas 
jo mā. Ministri apsprieda arī ra -
došo industriju un plašsaziņas 
polītikas jautājumus.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
Hermans tikās arī ar čechu lite-
rātūras tulkotājiem. Čechijas kul-
tū ras ministrs viesojās arī Latvi - 
jas Nacionālajā mākslas mūzejā 
(LNMM), kur ar KM vadību pār-
runāja plānoto sadarbību kultūras 
jomā. Iecerēto sadarbību tikšanās 
laikā savstarpēji apsprieda arī 
LNMM direktore Māra Lāce un 
Čechijas Nacionālā mūzeja direk-
tors Mihails Lukešs.

Hermans un Melbārde apmek-
lēja Bausku un Rundāli. Bauskā 
tiks prezentēta grāmata par čechu 
restaurātoru 20 gadu darbu Lat-
vijā, īpaši Bauskas pils restaurācijā 
paveikto. Bauskas pils mūzejā kul-
tūras ministri apskatīja Čechijas 
Nacionālā mūzeja sagatavoto iz -
stādi “Kārlis IV – Čechijas karalis 
un Romas ķeizars”, kas veltīta Če -
chijas karaļa un Romas imperijas 
ķeizara Kārļa IV Luksemburga 
(1316-1378) 700 gadu jubilejai, ko 
Čechijā šogad plaši svin ar izstā  - 
d ēm un kultūras sarīkojumiem.

***
Svin Kurzemes svētku 

10. gadadienu

Pasniedzot zobenu, aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis 
pateicās Nameja lomas atveido-
tājam zviedru aktierim Edvīnam 
Endrem par piedalīšanos lat-
viešiem nozīmīgajā kino pro-
jektā.
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Nu ko te var darīt? ASV pre-
zidenta vēlēšanu diena – 8. no -
vembris – tuvojas,  vismaz psī cho-
 loģiski, ar joni, un šis datums jo 
dienu jo vairāk saistīts ar Vla-
dimira Putina vārdu. 

Indianas pavalsts gubernātors 
Maikls Penss, ko Tramps izrau-
dzījies ASV viceprezidenta ama - 
t am, apstiprinājis to, ko pirms tam 
pateica pats Tramps: “Vla dimirs 
Putins bija spēcīgāks sa  vas zemes 
līderis nekā Baraks Obama savā 
zemē.” Hilarija Klin tone zibenīgi 
reaģēja, norādot, ka Tramps ASV 
prezidenta ama tā nebūtu daudz 
kas vairāk par Putina “darbarīku” 
(tool). Viņas prāt, Tramps “ļaus 
Pu  tinam da r īt to, ko viņš vēlas,  
un pēc tam viņa vietā taisnosies”.

8. novembris un Putins: gaiss kļūst biezāks
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

The New York Review of Books 
(NYRB) sniedz Bendžamina Na -
tansa apcerējumu, kuŗā aplūko-
tas vairāku autoru grāmatas par 
Putinu. Rezumējot Natanss rak -
s ta: “Putinam Tramps ir ne tikai 
vīrs, ar kuŗu Kremlis var sadar-
bo ties, bet potenciāli visderīgā-
kais no ultranacionālistu grupas 
(cohort), ieskaitot Neidželu Fere-
džu Britanijā, Marinu Lepenu 
Francijā un Gertu Vildersu Nī -
derlandē, kuŗi vada jaunāko uz -
brukumu globālizācijai, neolibe-
ralismam un Rietumu aliansu 
sistēmai ‒ šoreiz no iekšpuses.”

 Un pie reizes, tā starp citu: kā 
ziņo Washington Post, sakarā ar 
Hilarijas Klintones vājuma brīdi, 
gandrīz vai ģībonī un konstatē -

to plaušu karsoni, pazīstamais 
ame rikāņu tiesu medicinas 
(forensic) eksperts Benets Omalu 
ieteicis Klintonei, lai izdara asins 
analīzi ‒ vai tur nav toksisku vie-
lu? Benets Omalu liek saprast,  
ka Putins un/vai Tramps būtu 
varējuši mēģināt Klintoni “izsist 
no sliedēm” vēlēšanu kampaņas 
spriegumā. Nu – kuš, kuš!

Manuprāt, daudz nopietnāk 
ņemams pazīstamās Krievijas 
apstākļu pazinējas un publicis -
tes Annas Eplbaumas brīdinā-
jums, ko publicē tā pati Washing-
ton Post. Tā citē šādu informā-
ciju: “ASV izmeklē potenciālo 
slepeno Krievijas plānu ‒ izjaukt 
(to disrupt) novembŗa vēlēšanas.” 
Šāds scēnārijs jau ticis īstenots ‒ 

pilnībā vai daļēji ‒ citās zemēs, 
at gādina Eplbauma. Viņasprāt,  
nā kamajos divos mēnešos varētu 
gadīties sekojošais: Tramps, kam 
padomus dod vairākas ar Krie-
viju saistītas personas, sāks brēkt – 
“vēlēšanas viltotas”, “aptaujas 
(polls) melo”, “patiesie vēlētāji 
nav skaitīti”. Vai arī Krievija tur-
pinās – ar tās “hakeru” palī dzību – 
diskreditēt ne tikai Hilariju 
Klintoni, bet visu ASV demo-
kratisko procedūru. Un vēl cita 
varbūtība: vēlēšanu dienā vai 
pirms tās krievu “hakeri” mēģi-
nās ielauzties ASV balsošanas 
sistēmā. Tā ir komplicēta un 
viegli bojājama, kā tas, piemē - 
r am, notika Floridā 2000. gadā. 

Arī ja tieši tā nebūs, Tramps 

gādās par to, lai pat baumas par 
vēlēšanu viltošanu radītu Ame ri kā 
masu histēriju. Un ne tikai ASV, 
bet visā pasaulē amerikāņu demo-
kratijas prestižs tiks sa  grauts. Un 
tas nu ir spraustais mērķis!

Tuvojas 8. novembris, gaiss kļūst 
arvien biezāks. Uz vācu DER SPIE-
GEL jaunākā numura vāka re  - 
dz ams Trampa baisais vieplis virs 
zemeslodes. Uzraksts trauksmains ‒ 
“Piecas minūtes pirms Trampa”. 
Apakšvirsraksts ‒ “Hi  la rijas Klin-
tones vājums kļūst par draudu 
pasaulei”. Ievadrakstā teikts, ka 
Tramps atrodas Baltā nama tu  vu-
mā. Viņš pieķerts mel os, viņš ir 
kūdītājs. Bet tas viņam neskādē, 
bažīgi brīdina DER SPIEGEL.

Neciešami spraigas gaidas...

Pagājušās nedēļas beigās Rio-
dežaneiro,  Brazīlijā,  beidzās 16. 
Pa  raolimpiskās spēles. Laikam 
tas ir likumsakarīgi, ka Paraolim-
piskās spēles piesaista mazāk uz -
manības nekā pašas Olimpiskās 
spēles, bet par to ir mazliet žēl,   
jo sasniegumi tajās pirmajās var 
būt tikpat lieliski un aizraujoši kā 
sasniegumi tajās pēdējās. Tikai 
viens piemērs. 1500 m skrējienā 
vājredzīgajiem un neredzīgajiem 
visi trīs sportisti, kuŗi saņēma 
medaļas, distanci noskrēja ātrāk 
nekā cilvēks, kurš tajā pašā dis-
ciplīnā zelta medaļu saņēma “lie-
lajā” Olimpiadā. Visi trīs. Para-
olim piskajās spēlēs bronzas me -
daļas ieguvējs Henrijs Kirva no 
Kenijas 1500 m noskrēja trīs mi -
nūtēs un 49,59 sekundēs, savu-
kārt Olimpiskajās spēlēs zelta 
medaļas ieguvējs Metjū Centro-
vics to paveica trīs minūtēs un 50 
sekundēs. Un vai zināt, arī cetur-
tās vietas ieguvējs Paraolim pis-
kajās spēlēs Metjū ātrumu pār-
sniedza, viņam bija trīs minūtes 
un 49,84 sekundes. Savukārt zelta 
medaļas saņēmējs Abdelatifs Ba -
ka no Alžīrijas pēcāk skaidroja, 
ka daļēji uzvaru var pierakstīt 
tam, ka viņš skrējiena laikā sān-
cenšus nevar redzēt, un tāpēc 
viņš par tiem neuztraucas.

To minu kā piemēru, lai pa -
teiktu, ai, kā es ienīstu vārdu 
“invalids!” Zinu, ka latviešu va  lo-
dā jēdzienam nav tā pati nozī -
me, kāda ir vārdam invalid angļu 
valodā – nederīgs, bet angļu va -
lodā ir tikpat kaitinošais vārds 
handicapped. Es personīgi 1500 
metrus 3 minūtēs un 49,59 se - 
k un dēs nevarētu noskriet nekādā 
gadījumā un ar visu redzi un 
pārējām maņām. Paraolimpis ka-
jās spēlēs arī bija futbols vājredzī-
gajiem, lai visiem spēlētājiem re -
dzes līmenis būtu vienāds, visi 
spē lētāji spēlēja ar aizsietām acīm. 
No futbola bumbas skan skaņas 
signāls, lai spēlētāji zinātu, kur    

Par “invalidiem”, kuŗi ir varoņi
tā atrodas. Padomā, lasītāj, droši 
vien kaut kad ir gadījies būt is -
tabā, kuŗu tu labi pazīsti, bet ir 
tumšs, varbūt elektrība pazudu si. 
Vai nav tā, ka piepeši ir ļoti grū ti 
orientēties? Acis plati atplestas, 
rokas sev priekšā, lai neietriektos 
sienā. Kur palika tas kafijas gal-
diņš? Dievs nedod tajā ietriek -
ties ar stilbu! Un tad apsver tādos 
apstākļos spēlēt futbolu. Vai arī, 
ja esi slēpotājs. Divas slēpes, divas 
nūjas, aiziet. Bet, ja nu tev ir divas 
kājas, bet tikai viena roka, kā tas 
ir latvietim Mārim Nimrodam, 
kurš 2006. gada ziemas Paraolim-
piskajās spēlēs Torino Italijā pie-
dalījās slaloma un milzu slalo - 
ma sacensībās? Māris vienu roku 
zau dēja negadījumā, bet vienalga 
piedalījās, vienalga slēpoja ar to 
vienu roku. Kāds vēl tur “inva-
lids”?

Latviju šogad Paraolimpiskajās 
spēlēs pārstāvēja 11 sportisti airē-
šanā, loka šaušanā, paukošanā, 
pel dēšanā, iejādē un vieglatlēti -
kā. Viens no tiem, piemēram, ir 
jājējs Richards Snikus, kurš visu 
mūžu cietis no cerebrālās triekas, 
bet vienalga viņš jāj, viņš arī no -
darbojas ar velosportu. Rio iejādē 
Richards ierindojās nebūt ne 
sliktā sestajā vietā, lai arī pirms 
četriem gadiem Paraolimpiska -
jās spēlēs Londonā bija ceturtā 
vieta, noteikti arī šoreiz Richards 
priecājās, es priecājos līdzi.

Turklāt atšķirībā no tiem 32 
sportistiem, kuŗi mūsu valsti pār-
stāvēja “lielajā” Olimpiadā, para-
olimpieši mājās pārbrauca ar me -
daļām. Lielas cerības mums bija 
Olimpiskajās spēlēs par riteņ-
brau cēju Māri Štrombergu, viņš 
bija divkārtējs Olimpisko spēļu 
čempions savā disciplīnā, šoreiz 
nekas neiznāca. Lielas cerības bija 
par plūdmales volejbolistiem Jāni 
Šmēdiņu un Aleksandru Samoi-
lovu, pasaules reitingā viņi abi 
jau labu laiku kotējas ļoti augstu, 
brīžiem pirmajā vietā, bet Olim-

piskajās spēlēs laime neuzsmai-
dīja. Tāpat ar šķēpmetējiem un 
citiem.

Savukārt Paraolimpisko spēļu 
gadījumā jau otrajā spēļu dienā 
Aigars Apinis piedalījās diska 
mešanā un ar trešo metienu iz -
cīnīja zelta medaļu. Pāris dienu 
vēlāk šķēpmetēja Daiga Dadzīte, 
viņa ir Latvijas Paraolimpiskās 
komitejas vadītāja, Rio viņai bija 
tas gods atklāšanas ceremonijā 
nest Latvijas karogu, arī dabūja 
zeltu, turklāt labojot pasaules re -
k ordu savā veselības grupā. Un 
tad vēl Edgars Bergs, lodes grū-
dējs, viņam šoreiz izdevās lodi 
aiz grūst pietiekami tālu, lai tiktu   
pie bronzas.

Turklāt Aigaram un Edgaram 
šis nebija nekas neparasts. Šobrīd 
43 gadus vecais Aigars Apinis 
pirms nu jau diezgan daudziem 
gadiem cieta nelaimes gadījumā 
un visu laiku kopš tā brīža ir sē -
dējis ratiņkrēslā. Tas viņam ne -
traucēja 2000. gadā Paraolim - 
pis kajās spēlēs Austrālijā dabūt 
bron zas medaļu i diska mešanā,   
i lodes grūšanā. Pēc četriem ga -
diem Atēnās bija zelts diska meša-
nā, vēl pēc četriem gadiem Peki -
nā zelts diska mešanā, sudrabs 
lo  des grūšanā, pienāca kārta Lon-
donai 2012. gadā, tur Aigars da -
būja zeltu lodes grūšanā un sud-
rabu diska mešanā. Un nu Rio, 
kontā vēl viena zelta medaļa. 
Kopā astoņas dažāda kaluma me -
daļas. Neviens no mūsu valsts 
“veselajiem” sportistiem ar tādu 
sasniegumu lepoties nevar. Plūs 
vēl pērn pasaules meistarsacīk - 
s tēs Dohā diska mešanā Aigars 
ieguva vēl vienu zelta medaļu.

Savukārt Edgaram Bergam 
bronza lodes grūšanā bija ceturtā 
medaļa karjērā, Pekinā bija sud-
rabs tajā pašā disciplīnā, Atēnās 
bija sudrabs lodes grūšanā un 
bron za diska mešanā. Sarakstā 
ko  pā ar Aigaru un Edgaru meda-
ļu iegūšanas ziņā ir jau minētā 

Daiga Dadzīte, arī neredzīgais 
Aigars Ližbovskis, kuŗš izcīnīja 
bronzas medaļu tāllēkšanā 2000. 
gadā Sidnejā. Tas nozīmē, ka 
Latvijas paraolimpiešiem kopu-
mā ir 14 medaļas. Olimpiskajās 
spēlēs kā tādās Latvijas brīvvalsti 
pārstāvošie sportisti laika gaitā ir 
savākuši 19 medaļas vasaras, plūs 
vēl septiņas ziemas Olimpiskajās 
spēlēs (Latvijas paraolimpieši 
ziemas spēlēs ir piedalījušies div-
reiz, jau minētais Māris Nimrods 
slēpošanā, arī Aldis Šūpulnieks 
1994. gadā Norvēģijā distances 
slēpošanā, abos gadījumos bez 
īpašiem rezultātiem). Gribu teikt, 
ka paraolimpiešiem tās 14 ļoti 
noteikti ir līdzvērtīgas tām olim-
piešu 26 medaļām. Jo mēs it kā 
“veselie” cilvēki nemaz nevaram 
iedomāties, ko tas nozīmē, dzīvot 
kā aklam cilvēkam, vai nedzir - 
dī g am cilvēkam, vai cilvēkam 
ratiņkrēslā, vai cilvēkam ar cere-
brālo trieku, kur nu vēl piedalī-
ties lielajā sportā, braukāt pa visu 
pasauli, orientēties lidmašīnās, 
viesnīcās, citās pilsētās, citās val-
stīs. Manā uztverē ikkatrs no 
šiem mūsu līdzcilvēkiem ir va -
ronis, kas ir pārvarējis sevi veidā, 
ko mēs nemaz nevaram iedo-
māties (izcēlums mūsu ‒ Red.).

Turklāt paraolimpieši to dara 
apstākļos, kas ir krietni knapāki 
par olimpiešiem pieejamajiem 
ap  stākļiem. Nav viņiem pieeja-
mas treniņa iestādes tādā pašā 
līmenī. Šogad Latvijas Olimpiskā 
komiteja ar lielu pompu prezen-
tēja sportistu uniformas un atri-
būtiku Rio spēlēm, kaut kā pie-
mirsās uz sarīkojumu uzaicināt 
paraolimpiešus. Viņiem pie uni-
formām bija jātiek pašu spēkiem, 
pašiem naudiņa bija jāatrod. 
Vispār 2010. gadā Aigars Apinis 
sabiedrībā izraisīja lielu rezon an-
si, piedāvājot pārdot savu bron -
zas medaļu no 2000. gada Para-
olimpiskajām spēlēm Austrālijā, 
tā bija Latvijas pirmā paraolim-

piskā medaļa. Iemesls? Jo Latvijas 
Paraolimpiskajai komitejai ne -
bija naudas, lai Aigars un citi 
sportisti varētu doties uz 2011. 
gada pasaules meistarsacīkstēm. 
Paraolimpiskā komiteja togad 
bija prasījusi 287 000 latu finan-
cējumu, valsts sakasīja kopā vien 
40 360 latu, septiņas reizes ma - 
z āk. Ar to bija jāfinancē sportistu 
dalība sacensībās, visi treniņi un 
viss pārējais.

Manuprāt, tas ir nožēlojami, 
vēl jo vairāk, ja saprotam, ka mū -
su “invalidi” Olimpiskajās spē  - 
lēs piedalās ar līdzvērtīgiem vai 
pat labākiem rezultātiem nekā 
mūsu “veselie” sportisti, šogad 
nu pavisam konkrēti. Paraolim-
pieši mājās pārveda četras me -
daļas, “veselie” sportisti – nevie-
nu. Zināmā mērā mierinājums ir 
par to, ka pēc pagājušajām Para-
olimpiskajām spēlēm Londonā 
valdība beidzot atjēdzās, un me -
daļu ieguvējiem sāka maksāt 
tādas pašas prēmijas kā “vesela - 
j iem” sportistiem. Ir arī ļoti labi, 
ka Latvijas banka Citadele jau 
vairāku gadu gaŗumā sponsorē 
programmu “Tu esi. Tu vari,” 
kuŗas mērķis ir “invalidus” izvest 
no savām četrām sienām un ļaut 
viņiem būt aktīviem. Tur savākts 
ļoti daudz naudas.

Taču te arī ir sabiedrības iz -
pratnes jautājums. “Invalidiem” 
Latvijā ikkatra diena ir pārbau-
dījums ne tikai sportā, bet, pie-
mēram, apstāklī, ka ne visur Rīgā 
infrastruktūra ir pieejama cilvē - 
k iem ar citām vajadzībām. Šonedēļ 
manā radio raidījumā Latvijas ra -
dio gribējām intervēt Aigaru Api-
ni, bet radio mājā ir salūzis va  ja-
dzīgais lifts, savā ratiņkrēslā viņš 
nevarētu tikt līdz studijai. Šādu 
piemēru ir daudz. Un tāpēc teikšu 
vēlreiz – Aigars Apinis un pārējie 
paraolimpieši ir varoņi  un malači, 
un viņi ir pelnījuši lielu paldies, 
paceltu cepuri un visu atbalstu, 
kādu vien viņiem varam dot.
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GUNDEGA
SAULĪTE

Latvijas mākslas norišu kalen-
dā rā šīgada septembŗa vidus so -
līja un arī atnesa neatkārtojamus 
saviļņojošus notikumus. Tie saistī-
jās ar pasaulē slaveno latviešu mū -
ziķu koncertēšanu Rīgā, un šo 
kon  certu nozīme un atbalsis sa -
biedrībā pārsniedza vienkārši la -
ba un mākslinieciski augstvērtīga 
koncerta nozīmi.

Pirmais notikums bija pasaul-
sla venā diriģenta Marisa Jansona 
viesošanās savā bērnības pilsētā 
Rīgā, darbs ar Latvijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, lai 16. sep-
tembŗa vakarā, atklājot rudens 
koncertsezonu, sniegtu neaiz mir-
stamu koncertu, kas vēl arvien 
atbalsojas klausītāju sirdīs un at -
miņās. Tika atskaņota H. Berlio za 
“Fantastiskā simfonija”, un gandrīz 
tūkstotis klausītāju Lielās ģildes 
koncertzālē un daudzi tūk stoši 
mūzikas cienītāju, kam bija iespē-
ja koncertu klausīties gan radio 
tieš raidē, gan televīzijas ierakstā 
(tai pašā vakarā) pakļāvās mūzikas 
va  r ai un Maestro Marisa Jansona 
personības fascinējošam spēkam. 
Līdz dvēseles dzīlēm bija iespējams 
izbaudīt aizrautīgi romantisko 
interpretāciju un diriģenta-radī-
tāja visaptveŗošo maģisko spēku. 
Un Latvijas mūziķu – mūsu Na -
cionālā simfoniskā orķestŗa mū -
ziķu –  iedvesmoto spēli, itin kā 
paceļoties jaunā, līdz šim neaiz-
sniegtā iedvesmas augstumā.

Koncerta otrā daļa solīja atse viš-
ķu intrigu, tai, kā zināms, ir īpaša 
priekšvēsture. Jau pirms vairā - 
k iem gadiem Mariss Jansons bija 
skaļi izteicis savu senu sapni – 
kādreiz spēlēt koncertā kopā ar 
Raimondu Paulu. Tagad, atskaņo-
jot Dž. Gēršvina “Rapsodiju blūza 
stilā” ar komponistu pianista lo -
mā, bija pietuvojies ilgi lolotā sap-
ņa piepildījums. Savukārt Rai - 
m onds Pauls apliecināja, ka šim 
at  bildīgajam uzdevumam gatavo-
jies, vingrinoties visu vasaru ik 
dienu. Lieki piebilst, ka šo saspēli 

Neatkārtojama mūzikālā nedēļa septembrī
Rīgā koncertē Mariss Jansons un Elīna Garanča

klausītāji gaidīja ar īpaši aizturētu 
elpu. Un nepievīlās! 

Sekoja Raimonda Paula svīta 
klavierēm un orķestrim Teātris, 
kuŗā savas melodijas kopā ar Ma -
risa Jansona smalkjūtīgi vadīto 
orķestri spēlēja pats autors. Vi - 
ņ iem pievienojās arī Valsts akadē-
miskā koŗa “Latvija” dziedātāji, 
kas melodijām piešķīra vēl pa  pil-
du dimensiju – dziļi izvērstu emo-
ciju plašumu. Koncerta beigu 
akords, kopā mūzicējot orķestrim, 
korim un abiem Maestro, izskanē-
ja reibinošā vieglumā, klausītājos 
radot īstu laimes apjausmu.

Pirms koncerta Mariss Jansons 
apliecināja savu cieņu un bijību 
pret  tautā iemīļoto komponistu: 
“Raimonds Pauls ir pasaules lī -
me ņa komponists, un Latvija ar 
viņu patiesi var lepoties. Viena no 
Raimonda Paula mūzikas lielāka-
jām vērtībām ir melodiskums, 
kuŗš pa spēkam tikai īsti talantī - 
g iem skaņražiem.” Tad nu visi 
kopā elpojām skaisto melodisku-
mu, to uzbūra abi partneŗi – 
diriģents un pianists, ko atbalstīja 
orķestŗa atdevīgā spēle. 

Aizkustināja abu Maestro sav-
starpējā cieņa un mīlestība, kopā 
darbojoties un kalpojot vienai 
mūzai. Aizkustināja ne tikai divu 
talantu izcilā partnerība, bet jo 
īpaši emociju tiešums un patie -
sums, kas valdīja visa vakara gaitā.

Lai šāda nozīmīga tikšanās va -
rētu notikt, daudz enerģijas un 
konkrēta darba pielikusi mūzi-
koloģe, Radio 3 Klasika direktore 
Gunda Vaivode. Īpaši augstu vēr-
tējams tas, ka koncerts tika pa  da-
rīts plaši pieejams arī tiem, kam 
Lielajā ģildē neizdevās iekļūt. 
Turklāt, atbalstot Latvijas Nacio-
nālā simfoniskā orķestŗa fonda 
ierosinājumu, divus koncerta ģe -
nerālmēģinājumus bija iespēja ap -
meklēt sešiem simtiem mūzikas 
skolu audzēkņu no visas Latvijas. 

Arī otrajā notikumā, ko vēlos 
izcelt no tikko aizvadītās nedēļas 

norisēm, liela, varbūt pat izšķirīga 
nozīme ir Gundas Vaivodes lie lis-
kajām dotībām savest kopā īstos 
cilvēkus, rosināt tos sadarbībai   
un vēl nebijuša jaunradei. 18. sep-

tembŗa vakars Latvijas Nacionā-
lajā teātrī bija īpašs, tajā notika 
Elīnas Garančas un Raimonda 
Paula koncerts “Baltās paslēpes”. 

Maestro Paula un visā pasaulē 

atzītās un cildinātās operdzie-
dones Elīnas Garančas satikšanās 
notikusi pirms kāda laika, gata-
vojot šūpuļdziesmas ierakstu ra -
dio studijā. Vērojot saskanīgo un 
profesionāli auglīgo darbošanos, 
Gundai Vaivodei dzima ierosme 
turpināt abu mūziķu radošo kop-
darbu. Šai idejai atsaucās Nacionā-
lā teātŗa direktors Ojārs Rubenis, 
un 18. septembris jau vasaras sā -
kumā tika afišā iezīmēts kā kon-
certs “Baltās paslēpes”. Šis nosau-
kums izvēlēts no viena Vizmas 
Belševicas dzejoļa, kuŗu līdz ar 
citiem Raimonds Pauls speciāli 
komponējis Elīnai Garančai. 

Koncertā, kas notika tikai divas 
dienas pēc dziedātājas četrdesmi-
tās dzimšanas dienas, skanēja šīs 
jaunās kompozicijas, kā arī agrāk 
dzirdētas R. Paula dziesmas pa -
visam jaunā interpretācijā. Katru 
dziesmu Elīna pasniedza kā ainu 
no sievietes dzīves – atšķirīgu no -
skaņā, ritmā un saturiskā piepil-
dījumā. Mūsu priekšā pasaules 
operteātŗu zvaigzne mirdzēja lat-
viskā sirsnībā un vienkāršībā, ap -
liecinot patiesa talanta ietekmīgo 
spēku un vērienu.

Visam vakaram īpašu noska -  
ņu deva arī nepiespiestā saruna 
pie maza apaļa galdiņa skatuves 
priekšplānā, kad komponistu un 
dziedātāju izjautāja Gunda Vaivo-
de un Ojārs Rubenis. Un pavisam 
aizkustināja brīdis, kad teātŗa ska-
ņu režisors atskaņoja ierakstu –  
bērna balstiņā iedziedātu dzies-
miņu no I. Kalniņa mūzikālās iz -
rādes “Princis un ubaga zēns”. “Tā 
esmu es, un man tad bija kādi 
pieci gadi,” atzinās slavenā dzie-
dātāja. Tātad šai vakarā bija no -
slēdzies kāds loks – Elīna Garan -
ča dziedāja uz savas pirmās ska -
tu ves. Viņa klausītājiem pastāstī -
ja, ka bērnībā daudz laika pava-
dījusi teātrī, te par vokālo pedago -
ģi strādāja viņas mamma Anita 
Garanča, uz šejieni vedušas mei-
tenes gaitas pēc mācību stundām 
Rīgas 2. vidusskolā.

Tiem, kas nebija klāt šajā balto 
atmiņu un gaišo domu koncertā, 
ir vērts zināt – visa koncerta pro-
gramma ir ierakstīta tvartā. Mek-
lējiet skaņu ierakstu veikalos “Bal-
tās paslēpes”!

Mariss Jansons un Raimonds Pauls savstarpējā cieņā un mīlestībā // FOTO: Edijs Pālens

Mariss Jansons aizrauj un iedvesmo gan mūziķus, gan klausītājus

Sirsnīgā un gaišā noskaņā ritēja Elīnas Garančas un Raimonda Paula duets // FOTO: Kristaps Kalns
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Kad 1994. gadā PSRS bruņotie 
spēki bija spiesti atstāt mūsu valsts 
territoriju, atstājot aiz sevis toksi s  -
kus atkritumus un neuzsprāguš  -
us lādiņus, noslīkušas zemūdenes, 
man šķita, ka beidzot būs miers. 
Brīvība, demokratija, brīvais tirg-
us, atjaunotie sakari ar pasaules 
brīvajām valstīm, dalība ES un 
NATO... Par spīti jaunās valsts 
ekonomiskajām grūtībām, mēs 
bijām laimīgi. Krievu laiku murgs 
bija beidzies... Bet Latvijai bija jā -
domā, kā nosargāt savu neatkarī-
bu un drošību. Jo, neskatoties uz 
visu, mēs nojautām, ka Krievijai 
bija žēl, ka izsprukām no tās lāča 
apkampiena.

Pretēji mūsu kaimiņvalstij Igau-
nijai mums pēc 1991. gada neiz-
devās atjaunot pirmskaŗa Latvijas 
Aizsargu organizāciju polītisku 
nesaskaņu dēļ. Tās vietā tika iz  vei-
dota brīvprātīgā Latvijas Ze  mes -
sardze (National Guard). Latvieši 
saprata, ka austrumu kaimiņš ir 
neaprēķināms un ka jādara viss, 
lai nosargātu trauslo brīvību. Nu -
pat 23. augustā Latvijas Zemes-
sardze nosvinēja 25 gadu jubileju. 

Svinot savus 25 pastāvēšanas 
ga  dus, Daugavmalā zemessargi 
laipni aprunājās ar interesentiem 
un iepazīstināja ar organizācijas 
darbību. Ciemos bija atbraukuši 
Lietuvas (Krašto apsaugos sava -
no rių pajėgos) un Igaunijas 
ze messardzes (Kaitseliit) pārstāvji. 
Interese par Latvijas Zemessardzi 
pieaugusi kopš Krievijas kaŗa pret 
Ukrainu.

Latvijas Republikas Zemessardze 
(ZS) ir Nacionālo Bruņoto Spēku 
sa  stāvdaļa. Zemessardzes mērķis ir 
iesaistīt Latvijas Republikas pilso-
ņus valsts territorijas un sabiedrī-
bas aizsardzībā, tā piedalās valsts 
aizsardzības sistēmas uzdevumu 
plānošanā un izpildē saskaņā ar 
valsts aizsardzības plānu. Zemes-
sar dzē var dienēt Latvijas Repub-
likas pilsoņi vecumā no 18 un 55 
gadiem. 1991. gada janvārī, ba  ri-
kāžu laikā, tautai radās pārliecība, 
ka ir nepieciešama tautas pašaiz-
sardzības organizācija. Līdz ar 
Lat vijas valsts neatkarības atjau-
nošanu sākās uzbrukumi tikko 
dibinātajiem Latvijas Valsts mui-
tas posteņiem un valsts iestādēm, 
tika terrorizēti cilvēki un rīkotas 
dažādas provokācijas. 1991. gada 
23. augustā tika pieņemts lēmums 
par Latvijas Republikas Zemes sar-
dzes izveidošanu, kurā bija teikts, 
ka Zemessardze ir brīvprātīgs mili-
tārs sabiedrības pašaizsardzības 
formējums. Drīz vien sākās Zemes-
sardzes bataljonu formēšana. Da -
žu mēnešu laikā Zemessardzē ie -
stā jās vairāk nekā 10 000 cilvēku. 
Pēc gada Zemessargu skaits sa -
sniedza jau 17 000, un Zemessar-
dze kļuva par lielāko Latvijai uz -
ticamo militāro organizāciju. Ze -
mes sardzes dibināšanas pirmsā ku-
mos zemessargi bija nepietiekami 
apmācīti, apbruņoti un slikti ekipē-
ti un ģērbušies dažādās drēbēs, bet 
zemessargi darīja visu, lai uzturētu 
drošību Latvijā ‒ sargāja robežu, 
ķēra noziedzniekus un cīnījās ar 
kontrabandistiem, cīnījās pret plū  -
d iem un ugunsgrēkiem, bloķēja 
Padomju karaspēka daļas. Vēlāk, 
lai veiktu operatīvāku Zemessar -

“Tēvuzemei grūti laiki, dēliem (un meitām) jāiet palīgā!”
jeb Stājies Latvijas Zemessardzē vai atbalsti to!

dzes darbu, Zemessardzes bataljoni 
tika iedalīti vairāku novadu vie-
nībās. (Wikipedia)

Kamēr lasu ziņas un uztraucos, 
citi Latvijā iesaistās valsts aizsar-
dzības plānošanā un apmācībās. 
Vēlos ar šo rakstu viņiem izteikt 
pateicību un aicināt avīzes Laiks 
lasītājus ziedot Latvijas Zemes sar-
dzei. Nedod Dievs, ka mūsu ze   -
m essargiem būs reiz jāsaskaras ar 
reāla kaŗa apstākļiem, taču labi 
sagatavots valsts aizsardzības 
spēks vienmēr noder. Līdzīgi kā 
ASV National Guard, Latvijas Ze -
messardze palīdz noturēt valsts 
drošību dažādos veidos.

Nozīmīga ir Zemessardzes pa -
līdzība Valsts un pašvaldības in - 
s ti tūcijām sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, avāriju un stihis-
ko nelaimju (plūdu, meža uguns-
grēku u.c.) novēršanā un to seku 
likvidēšanā. Zemessardze aktīvi 
sadarbojas ar Valsts Ugunsdzē - 
sī bas un glābšanas dienestu 
(VUGD). Bataljoni ir izstrādājuši 
kopīgas sadarbības plānus ar vie-
tējām VUGD nodaļām. Lai no  -
vērstu nelikumīgu dabas resursu 
izmantošanu, zemessargi kopā    
ar Vides aizsardzības vietējo no -
daļu amatpersonām veic reidus.

Lai apzinātu un godinātu Lat-
vijas tautai nozīmīgas militārās 
tradicijas, Zemessardzes vienības 
piedalās dažādos svinīgos pasā ku-
mos un atceres brīžos, kas veltīti 
kaujās kritušo karavīru piemiņai, 
kā arī piedalās valsts vēsturē no -
zīmīgu cīņu vietu un vēstures pie-
minekļu apkārtnes sakopšanas  
un labiekārtošanas talkās. 

Zemessardzei ir izveidojusies 
cieša sadarbība ar līdzīgām orga-
nizācijām pasaulē – ASV Miči ga-
nas štata Nacionālo gvardi, Lie-
tuvā un Igaunijā. Lai attīstītu sa -
vietojamības spējas ar NATO da -
lībvalstu militārajām vienībām, 
Zemessardzes vienību karavīri 
piedalās dažādās starptautiskajās 
militārajās mācībās gan Latvijā, 
gan ārvalstīs. (http://www.zs.mil.lv) 

Veidojot šo rakstu, uzdevu pie -
c iem Latvijas zemessargiem jautā-
jumus, lai man pašai rastos labāks 
priekšstats par to, ko tieši dara 
brīv prātīgie Latvijas valsts aiz -
stāvji – mūsu zemes aizsargjosla. 
Šīs sērijas pirmā intervija ir ar   
Juri Ulmani, ASV dzimušu lat-
vieti,  kuŗš kopš Latvijas pirma - 
 j iem neatkarības gadiem savu dzī -
vi saistījis ar Latviju, sekodams 
tiem ideāliem, kādus mūsos “ie -
dēstīja” mūsu trimdas polītiskie 
aktīvisti, skolotāji un kultūras dar-
binieki. Jura vectēvs Kapteinis 
Alberts Balodis bija viens no 564 
Latvijas armijas virsniekiem, ku -
rus 1941. gadā padomju vara ap -
cietināja Latvijas armijas vasaras 

nometnē Litenē un izsūtīja uz 
Sibiriju. 

Juris Ulmanis ir spilgts piemērs 
“trimdas bērnam,” kuŗš piepildīja 
savas ģimenes un latviešu sabied-
rības sapņus, ideālus un mērķus, 
atgriezdamies senču zemē Latvijā 
un kalpodams tās brīvībai un lab-
klājībai. Nemaz nav tik daudz bi -
jušās trimdas latviešu, kuŗi tagad 
dzīvotu brīvajā Latvijā. Juris ir ide-
ālists, kādu Latvijai pietrūkst. Ir 
tikai viena Latvija, un tā ir Latvijā. 
Latvijai vajadzīgi darbīgi patrioti, 
cēlēji un aizstāvji.

Jurim ir doktora grads uzņē -
mējdarbībā. Juris vada uzņēmu-
mu Experiential Simulations un ir 
mācībspēks vairākās Eiropas uni-
versitātēs. Savu zemessarga zvē - 
 r estu viņš nodeva 2015. g. jūlijā. 

Kas tevi mudināja iestāties 
Latvijas Zemessardzē?

Mani mudināja tas, ko Krievija 
izdarīja un dara Gruzijā, Ukrainā. 
Mēs esam uz Krievijas radara kā 
nākamie. Uzskatu, ka katra latviešu 
vīrieša pienākums ir sargāt savu 
ģimeni, mājas un tēvuzemi. Mīlu 
savu tēvuzemi un neļaušu nevie -
nam to mums atņemt.

Cik laiku tu veltī Zemessar-
dzes nodarbībām, un kas tieši ir 
šīs nodarbības? Kādā veidā tās 
tev ir saistošas?

Zemessargiem veltu daudz laika. 
Kopā ar LATO (Latvijas Tran sat-
lantiskā organizācija) aicinām sa -
biedrību piedalīties akcijā, kas 
populārizē Latvijas kaŗavīrus ‒ 

mūsu tautas aizstāvjus, veicina 
diskusiju par Latvijas drošību, ņe -
mot vērā pašreizējo ģeopolītisko 
situāciju, populārizē Latvijas brīv-
prātīgo Zemessardzi un vāc lī   - 
dz ekļus ekipējumam, kas zemes-
sargiem ir nepieciešams. Esmu ļoti 
pateicīgs visiem atbalstītājiem, ku -
ri līdz šim ziedojuši. Desmit mē - 
   n ešos ir saziedoti apmēram 63 000 
eiro. Akciju uzsākām 2015. gada 
septembrī, pirms tam aprunājo-
ties ar Zemessardzes vadību un 
saņemot tās atbalstu. Manuprāt,  
ir svarīgi saprast, ka zemessargs, 
kurš gatavs atteikties no sava pri-
vātā laika un ziedo to mūsu kopē-
jai drošībai, ir mūsu ‒ visu pārējo 
Latvijas iedzīvotāju ‒ sargs, kurš 
mūs sargā mūsu vietā.

Kāds šobrīd ir noskaņojums 
Latvijā attiecībā uz Krieviju, un 
vai sabiedrībā ir jūtama pakā-
pināta interese par iestāšanos 
Latvijas Zemessardzē? 

Man diemžēl jāteic, ka man ir 
sajūta, ka latvieši pārsvarā ignorē 
vai negrib domāt par un iedzi  ļi-
nāties Krievijas draudos pret Lat-
viju. Šogad Krievija ir ielauzusies 
Latvijas gaisa un jūras telpās 395 
reizes! Skat. “Krievijas armijas lid-
mašīnas un kuģi Latvijai pietu-
vojušies 395 reizes”! 

Katram no mums ir ļoti svarīgi 
apzināties, ka sabiedrība spēj arī 
polītiski pati uz sevi iedarboties. 
Šādai iedarbībai kā priekšno sa-
cījums nepieciešama precīzi defi-
nēta identitāte. Uz āru suverēna 
valsts balstās uz valstu savstarpēji 

atzītām robežām, bet vai Krievija 
šo principu ievēro? Suverŗnitātes 
statusu nodrošina valsts autono-
mija, bet autonomijas noturību 
nosaka spēja nosargāt ārējās ro -
bežas un uzturēt valstī kārtību un 
likumību. Bet tas var notikt tikai 
tad, ja pilsoņi paši ņem savās ro - 
k ās savu polītisko likteni. Latvijā 
līdzīgi kā daudzviet 20. gadsimta 
beigās iedzīvotāji attālinājās no 
valsts un no polītikas. Šobrīd mū -
su spēja pašnoteikties un paš - 
ie darboties uz savu un Latvijas 
likteni nemitīgi tiek izaicināta. Tā -
pēc ir ļoti svarīgi šo apziņu, ka 
mēs spējam notiekošo ietekmēt, 
veicināt. Un Zemessardze to dara.

Kā Latvijas zemessargiem 
trūkst visvairāk? 

Ir tiesa, ka aizsardzībai budžets 
ir pieaudzis, arī Zemessardzei, bet 
visādu valsts birokratijas iepirku-
ma vadlīniju dēļ  bieži vien nepie-
ciešamais nenonāk pietiekami  
ātri līdz ierindas zemessargam. Ja 
zemessargs velta savu brīvo laiku 
savai valstij, viņš/viņa arī izdod 
naudu no savas kabatas, lai pie da-
lītos nometnēs, apmācībās u. tml. 
Neformālajās sarunās esam no -
skaid rojuši, ka šī summa varētu 
būt apmēram 200 eiro gadā. Uk -
rainas pieredze un sarunas ar Ze -
messardzes vadību likušas mums 
saprast, ka ekipējums, kas tūlīt 
nepieciešams, ir, piemēram: nakts 
redzamības brilles, IS termālā dia-
pazona tēmeklis, IS termālā dia-
pazona novērošanas ierīces, lauka 
ķirurģisko instrumentu komplek-
ti utt. (Skat. http://www.zemessar-
gam.lv.)

Nakts redzamība ir īpaši sva -
rīga kaujas apstākļos. Ir jāatceras, 
ka Zemessardze pilda arī citas 
funkcijas, piemēram, pazudušo 
meklēšanu! Tikko bija piemērs    
ar bērniņu, kurš pazuda un tika 
atrasts. Zemessargi bija pirmie 
klāt veikala Maxima traģēdijā.

Mūsu senči ir vienmēr cīnījušies 
par Latviju. Vienalga, kas ir no -
ticis, viņi to ir darījuši, nepadodo-
ties. Latvija ir mums Dieva dāva -
na. Pasaulē tūktošiem valodu, bet 
tikai apmēram 200 valstis, un 
mums ir viena no tām. Mums ir 
pienākums to lolot un sargāt. Vai 
mēs atkal vēlamies būt okupēti? 
Nē! Katra latviešu vīrieša morālais 
pienākums šodien ir iestāties 
zemessargos. Otra iespēja ir zie-
dot līdzekļus Zemessardzes stip-
rināšanai. 

“Zemessargs nav algots karei -
vis, viņa pienesums valsts drošībai 
ir brīvprātīgs. Viņš ziedo savu 
brīvo laiku, līdzekļus, miegu, spē-
ku, enerģiju un drosmi. Tu vari 
palīdzēt viņam sargāt Latviju vien-
līdz labi gan dienā, gan naktī, zie-
dojot līdzekļus nakts ekipējuma 
iegādei.”

Ziedojiet!
http://www.zemessargam.lv

Rekvizīti ziedojumiem ar ban-
kas pārskaitījumu:

Latvijas Transatlantiskā Orga -
nizācija (LATO)

Alberta iela 13
Rīga, LV 1010
Reģ. nr. 40008049937
Swedbank, Swift: HABA LV22
Konts: 
LV35HABA000140J045270

RITA LAIMA

Jura Ulmaņa vectēvs Latvijas Armijas kapteinis Alberts Balodis
//FOTO: Juŗa Ulmaņa ģimenes fotografija

Juris Ulmanis dzimis un audzis trimdā, atgriezies Latvijā pēc 
neatkarības, tagad aktīvi iesaistās Latvijas aizsardzībā
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Reiz kāds vīrs, rakdams bedri, 
uzdūries uz kaut ko cietu. Racis, 
racis, līdz uzracis katlu ar naudu. 
Nu vīrs licis, lai par naudu uzceļ 
baznīcu. Bet baznīcas jumtam nau-
das pietrūcis. Tā kā katls bijis tik 
liels, ka varējis būt par baznīcas 
jumtu, tad to arī uzcēluši jumta   
vie tā. Tāpēc baznīca nosaukta par 
Kat lakalna baznīcu. Tā vēsta teika. 

Savukārt vēstures pētnieki ap -
galvo, ka pirmās Katlakalna drau-
dzes un baznīcas celšanas laiks  
nav precīzi zināms, taču tas varētu 
būt ap 1635. gadu. Konkrētas do -
kumentālas liecības norāda uz 
luterāņu dievnamu, kuŗa būv nie-
cība datēta ar 1732. gadu. Tā bijusi 
neliela koka baznīciņa, tepat Rīgas 
pievārtē, Katlakalnā (tagadējā Ķe -
kavas novadā), kas godam savai 
draudzei nokalpojusi pusgadsim-
tu. Kad baznīca jau nonākusi tuvu 
savam fiziskajam sabrukumam, 
Rīgas rāte, kas tolaik bija Katlakal-
na draudzes patrons, nolēma par 
Rīgas pilsētas līdzekļiem celt jaunu 
mūŗa dievnamu. Tika uzrunāts    
tā laika Rīgas pilsētas galvenais 
būv meistars un pilsētas architekts 
Kris tofs Hāberlands (1750 – 1803) – 
tas pats architekts, kuŗa vārds 
šodien ir tikpat kā simbols Rīgas 
klasicisma laikmeta architektūrai. 
Hāberlands piekrita darbam, un 
Katlakalna baznīca tapa kā pēdē-
jais no viņa lielākajiem realizēta-
jiem projektiem un esot arī viens 
no skaistākajiem. Baznīcu cēla no 
1791. gada 7. septembŗa līdz 1794. 
gadam (atklāšana notika 9. jūlijā). 
Ir saglabājies arī baznīcas plāns 
1791. gada J. Broces zīmējumā. 
S  alīdzinoši nelielā rotondas tipa 
būve (18 m diametrā), pārsegta ar 
sfērisku kupolu, pārsteidz ar Lat-
vijas dievnamiem neraksturīgo 
formu un nereti tiek salīdzināta    
ar Senās Romas slaveno svētnīcu 
Panteonu ‒ “visu dievu godināša-
nas vietu”. Miniatūrā veidā atkār-
totajā Romas Panteonā saskatāmas 
antīkās būvformas, uz kuŗām pa -
matojās klasicisma architektūra. 
Hāberlands, projektējot šo kon-
krēto klasicisma stila kulta celtni, 
izveidoja racionālu, luterāņu kon-
fesijas vajadzībam atbilstošu plā-
no jumu.

Ēkas unikālais risinājums labi 
izjūtams tieši iekštelpā, ko veido 
vienota pārskatāma un gaiša zem-
kupola tilpne. Kupola formai bija 
arī jānodrošina akustika, kas bija 
īpaši no svara, jo Katlakalna diev-
namā virs centrālās ieejas (tieši 
pre  tim altārim) tika uzbūvēta 
lukta, kur uzstādīja ērģeles (būvē-
tas ap 1790. gadā). Vēlāk tās no  -
mai nīja ērģeļmeistara Augusta 
Mar tina darinājums – tikušas 
iesvē tītas 1870. gadā.

Altāris ‒ Svētā sakramenta un 
svētdarbību centrālā vieta – pārre-
dzams no jebkuŗas vietas. Un to 
nodrošina puslokā organizētie soli 
ap altāra daļu – amfiteātŗa prin-
cips. Te uzreiz japiebilst, ka diev-
nama celtniecība notika ne tikai   
ar Rīgas rātes piešķirtajām finan  -
c ēm, bet arī pateicoties turīgo zem-
nieku, zvejnieku un enkurnieku 
ziedojumiem. Altāŗa glezna, kurā 
attēlots stāsts no Jaunās Derības 
(vētras laikā Jēzus nāk pa ūdens 
virsmu pie mācekļiem), sludina, 
ka Kristus stiprina mūs ticībā un 
uztur pāri šaubām. Gleznas autors 
nav zināms, bet tā veidota kā vācu 

“Baznīca tepat ‒ Rīgas vārtos ” atkal uzmirdz

gleznotāja Bernharda Plockorsta 
gleznas “Kungs, palīdzi man!” ko -
pija. Altāŗglezna stipri cietusi 1906. 
gadā pie baznīcas demolē šanas   
un arī 1994. gadā no zagļiem.

Visos dievnama pastāvēšanas 
laikos tā dzīvē iesaistījušies daudzi 
inteliģenti cilvēki. 1819. gadā Dep-
kina muižiņā Katlakalnā uz dzīvi 
apmetās vācu izcelsmes literāts un 
kultūras darbinieks Garlībs Hel-
vigs Merķelis (tas pats, kuŗš 1820. 
gadā uzrakstīja darbu “Brīvie lat-
vieši un igauņi”). Viņš bija aktīvs 
Katlakalna draudzes loceklis. Kad 
1850. gada maijā Merķelis aizgāja 
mūžībā, viņu apglabāja dievna-
mam blakus esošajā Katlakalna 
kapsētā, bet Rīgas Latviešu bied-
rība 1869. gadā viņam uzstādīja 
pieminekli ar uzrakstu Par piemi-
ņu no pateicīgajiem latviešiem. Par 
Katlakalna baznīcas draudzes ak -
tīvo sabiedrisko dzīvi 19. gs. otrajā 
pusē un 20. gs. pirmajā pusē lie-
cina dokumenti par koŗa, dāmu 
komitejas darbību... Ar Katlakalna 
baznīcu saistīts arī pazīstamā lat-
viešu literāta vārds, proti, no 1901. 
līdz 1905. gadam par draudzes 
skolotāju strādāja Fricis Bārda, 
kuŗš esot apvienojis skolotāja dar-
bu ar pārmindera un ērģelnieka 
pienākumiem, bet mācītāja prom-
būtnē noturējis arī dievvārdus.

Dokumenti liecina, ka Bārdu 
pieņēma darbā pēc tam, kad viņš 
Katlakalna baznīcas draudzes 
priekšniekam iesniedzis izcilu ie -
teikuma vēstuli, ko viņam 1901. ga -
dā uzrakstīja Rīgas Latviešu bied-

rības zinību komisijas piekšsēdis 
māc. Jānis Rucelis. Jāteic, ka diev-
nams dzejniekā raisījis arī poētis-
kas noskaņas. “Zaļajā Dieva namā 
ar zvaigznēm dzied mana sirds”,   
tā Fr. Bārda rakstīja par Katlakal -
na baznīcu, kuŗu pirmo reizi ie -
raudzīja, laivojot pa Daugavu.

Lai baznīca būtu kā garīga māja 
apkārtnē dzīvojošajiem ļaudīm, 
divu gadsimtu garumā strādājuši 
mācītāji, ar kuŗiem baznīca pa -
matoti lepojas. Aktīvo draudzes 
darbu iztraucēja okupācijas laiks 
un Otrais pasaules kaŗš. Mācītājs 
Armīns Treijs, kuŗš draudzē kal-
poja no 1935. līdz 1944. gadam, 
bija spiests doties emigrācijā. Taču 
savu dievnamu Latvijā neaizmir sa. 
20. gs. 90. gados Katlakalna baz  nī-
ca no Treija un Gēteborgas lat vie-
šu draudzes saņēma ziedojumu, 
kuŗu izmantoja ērģeļu remontam. 

Katlakalna baznīca visos pasau-
les kaŗu, revolūciju, okupācijas 
laik os kopumā bijusi brīnumaini 
pasargāta. Un te uzreiz jāpiemin 
arī tāda pasaules mēroga personī-
ba kā Roberts Emīls Feldmanis 
(1910-2002) – viens no ievēroja-
mā kajiem 20. gs. Latvijas ev. lut. 
baznīcas garīgajiem darbinie -  
k iem, kuŗa biografija iekļauta Kem-
bridžas starptautiskā Biografijas 
centra 2001. gada izdevumos 
“2000 ievērojamākie zinātnieki  
21. gadsimtā”. Viņš spēja paglābt 
Katlakalna baznīcu un tās draudzi 
no iznīcības, kādu piedzīvoja dau-
dzas citas baznīcas Latvijā. “Baz-
nīca tepat – Rīgas vārtos”, tā 

Feldmanis teicis par Katlakalna 
dievnamu, kur 1955. gadā viņu 
pēc atgriešanās no izsūtījuma ap -
stiprināja par virsmācītāju. Te mā -
cītājs Feldmanis nokalpoja 41 ga -
du ‒ līdz pat savai aiziešanai 
mūžībā. Interesants fakts: 1998. 
gada 30. oktobrī Triju Zvaigžņu 
ordeņa padome par nopelniem 
Latvijas labā nolēma virsmacītāju 
iecelt par Triju zvaigžņu ordeņa 
virsnieku. Feldmanis no apbalvo-
juma atteicās.

 Latvijas baznīcas vēsturnieks 
atdusas Katlakalna baznīcai bla -
kus esošajā dārzā, kuŗu savulaik 
pats iekārtoja ar retiem dendro lo-
ģiskiem stādījumiem un kas tiek 
uzskatīts par vienu no vērtīgāka-
jiem dendroloģiskajiem objek -
tiem Latvijā. 

2016. gads valsts nozīmes ar -
chitektūras piemineklim ‒ Katla-
kalna ev. lut. baznīcai ‒ ir jo īpašs, 
jo pabeigta 2014. gadā uzsāktā res-
taurācija. Tās vēriens iespaidīgs, 
kāds nav piedzīvots kopš baznīcas 
atklāšanas pirms diviem gadsim-
tiem. Projekts tika izstrādāts 
sadarbībā ar SIA “Pirmais prin-
cips” un arch. Aldi Apšenieku 
2008. g., papildināts 2011., 2013. 
un 2014. gadā. Būvprojekta vad. 
un arch. Artūrs Lapiņš. Restau-
rācijas divu gadu laikā dievnams 
atjaunots no pamatiem līdz pat 
jumtam ‒ t. sk. fasāžu restaurācija, 
jumta seguma nomaiņa, iekšpu - 
s es apdare, grīdu restaurācija, ap -
kures un elektroapgādes sistēmu 
nomaiņa... uzmanību piesaista 

jaunie logi un durvis – LR Kultū-
ras ministrija atbalstīja Katlakalna 
draudzes iesniegto projektu, un    
tā tika piesaistīts 45 368, 57 eiro 
lielais ES financējums.

Īpaši restauratorus sajūsminā -
juši pāris gadsimtus vecie logu 
stikli, kuŗu reljefu veido iesprosto-
tie gaisa burbulīši. Šie stikli ir ie  -
likti jauno logu rāmjos.

Pērnā gada novembrī LELB 
archibīskaps Jānis Vanags iesvētīja 
apzeltīto baznīcas krustu, kas uz -
mirdz virs jaunā kapara klājuma 
jumta. Krusta pamatnes lodē ie -
vietoja kapsulu ar vēstījumu nā -
kamajām paaudzēm, ko parakstīja 
archibīskaps Jānis Vanags, baznī-
cas draudzes mācītājs Māris Zie-
melis un draudzes priekšnieks   
Pē  teris Eriņš. Draudze (kuŗā pat-
laban ir aptuveni 200 locekļu) 
cerējusi, ka jau 2015. gada Ziem-
svētkus varēs svinēt savā baznīcā, 
bet restaurācija prasīja vairāk 
darba un laika. Tad jau atgrieša -
nos plānoja uz Lieldienu laiku 
(2016. gada aprīlī), un tad vēl vē - 
 l  āk ‒ ap Vasarsvētkiem ...

2. jūlijā (tuvu datumam, kad 
pirmoreiz pirms 222 gadiem tika 
atklāta baznīca) Katlakalna diev-
nams aicināja visus ‒ no tuvām    
un tālām vietām ‒ uz svētku diev-
kalpojumu, veltītu īpašam noti-
kumam – baznīcas restaurācijas 
nobeigumam. Un atsauksme bija 
liela – atnāca ne tikai vietējie ie -
dzīvotāji ar ģimenēm, bet arī Ķe -
kavas novada domes un pašvaldī-
bas pārstāvji, kultūras darbinieki... 
piedalījās bīskaps Pāvils Brūvers, 
prāvests Andris Krauliņš, mācītā -
ji – prof. Feldmaņa audzēkņi. 
Baznīca bija apmeklētāju pilna. 
Dievkalpojuma laikā draudzes 
priekšnieks Pēteris Eriņš ar gan-
darījumu stāstīja par paveikto, 
apstājoties pie katra restaurācijas 
posma, atceroties, kā katra detaļa 
tapusi atjaunota. Piemēram, skais-
tā koka grīda – tā ir saglabājusies 
vēl no baznīcas pirmsākumiem  
un tagad guvusi jaunu spožumu. 
Eriņš pateicās visiem, kas tieši 
strādāja pie dievnama atjaunoša-
nas, un arī tiem, kas atbalstīja. Pro-
tams, vēl daudzas lietas baznīcā 
prasa darbu un financējumu,   
un tam būs vajadzīgs labdaru 
atbalsts ... piemēram, baznīcas ēr -
ģeles un lukta ... Taču sperts ir ļoti 
liels solis uz priekšu, un tas dod 
spēku.

Svētku dievkalpojuma laikā at -
jaunotajā zvanu tornī ieskanējās 
jaunie baznīcas zvani (sākotnējie 
zvani nav saglabājušies, līdz šim 
dievnams izmantoja 1912. gadā 
lie to Katlakalna kapu kapličas zva-
nu). Šos zvanus ciešā sadarbībā    
ar restaurātoriem veidojis zvanu 
meistars Tomass Maeveli no Igau-
nijas, savukārt pašus zvanus lēja 
Gešeres pilsētā Vācijā, zvanu lie-
šanas rūpnīcā Petit & Gebr. Edel-
brock, kas ar to nodarbojas jau 
kopš 1690. gada. Bīskaps Brūvers 
zvanus iesvētīja reizē ar baznīcas 
kanceli, altāri ar altārgleznu un    
Tā Kunga krustu. Turpmāk zvani 
aicinās ne tikai uz dievkalpoju - 
m iem, bet arī vēstīs par pulksteņa 
laiku. 

Dievnama restaurācija,  pēc baz-
nīcas datiem,  izmaksājusi (bez 
pa  pildu darbiem) 1,2 milj. eiro. 

Svētku dievkalpojumu 
apmek lēja Inese Raubišķe
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A host of leading youth choirs 
from around the world will unite 
for a unique evening of perform-
ance, as young singers from as 
far afield as South Africa, Israel 
and Indonesia take to the stage 
of one of Britain’s most iconic 
venues next year.

A Celebration of World Voic-
es, the climax to the inaugural 
International Youth Choir Fes-
tival, will take place at London’s 
Royal Albert Hall on 15 April 
2017, and feature a glorious 
‘mash up’ in which the choirs 
will spontaneously create their 
own brand new composition.

Greg Beardsell, artistic direc-
tor of the event, said: “This festi-
val will open people’s ears and eyes 
to the amazing difference that 
youth choirs make to people and 
communities around the world, 
and offer a unique opportunity   
to hear eight of the world’s best 
youth choirs perform toget her in 
an incredible public concert.”

That special showcase is just 
one part of this major new festi-
val, where talented singers from 
across the globe will join forces – 
and voices – to celebrate great 
music, and the changes it can 
bring, while trading stories and 
insights drawn from their vastly 
differing backgrounds.

Lucy Noble, Director of Events 
at the Royal Albert Hall, said: 
“We’re incredibly proud to be part 
of this extraordinary event, show-
casing the unique sound and in -
credible stories of these diverse 
and brilliant young choirs. We’re 
committed to fostering a love of 
music and making the arts acces-
sible to all, and that’s what this 
festival is all about.”

Prior to the evening concert, 
which is open to the public, the 
choirs will host workshops for 
one another – and for choral lea-
ders, music teachers and aspir-
ing singers from across the coun-
try – including an African choral 
music masterclass from South 
Africa’s Mzansi Youth Choir, 
and a chance to learn the secrets 
of great Gospel singing from 
Boston Children’s Chorus, ba -
sed in the US.

The event was the brainchild 

World’s top youth choirs unite in
London for inaugural festival

of Greg Beardsell, Deputy Ar -
tistic Director of the National 
Youth Choirs of Great Britain, 
and put together in partnership 
by NYCGB and the Royal Albert 
Hall with principal media part-
ner choral.ly. Greg said: “We 
cham pion British choral excel-
lence across the globe, with tele-
vised performances – including 
at the BBC Proms – and world 
tours, most recently to China this 
August. We also play a role in 
welcoming other cultures to the 
UK and building bridges to the 
worldwide choral community. 
When I had the idea of bringing 
eight of the world’s best youth 
choirs together, the Royal Albert 
Hall was the obvious partner, 
and I’m thrilled that the venue 
shares our vision for what this 
festival can achieve.”

In the run-up to the festival, 
primary schoolchildren across 
London will receive ‘Songs from 
Around the World’ workshops 
from Albert’s Band, the in-house 
musicians of the Royal Albert 
Hall’s education and outreach 
programme. There will also be 
opportunities for children from 
local youth choirs and Music 
Education Hubs to participate in 
the workshops and ‘mash-up’ 
performance on 15 April.

A second event on 17 April 
will bring the festivities to the 
Southbank Centre, for a day of 
informal mini-gigs, before the 
groups unite as one world-class 
‘superchoir’ for a joint perfor-
mance of Jonathan Dove’s ‘There 
Was a Child’ in Royal Festival 
Hall.

Tickets for the International 
Youth Choir Festival are on sale 
from 14 September 2016 from 
www.iycfestival.org and www.
southbankcentre.co.uk (see below 
for full box office details)

Meet the IYCF choirs:
***

Boston Children’s Chorus (USA)
BCC is a city youth choir that 

also believes in its role as a model 
for civic change, “paving the way 
for a more connected Boston” 
through commitment to diver-

sity of membership and reperto-
ire, and a wide-ranging perfor-
mance, education and outreach 
programme.

***
Diocesan Boys’ School Choir 

(Hong Kong)
The Diocesan Boys’ School in 

Hong Kong’s Kowloon district 
has an established culture of   
academic excellence that places 
equal emphasis on the impor-
tance of students’ cultural and 
ar  tistic development, exempli-
fied by its outstanding choir.

***
Mzansi Youth Choir 

(South Africa)
Famous for its appearance at 

the 2010 FIFA World Cup open-
ing ceremony, the Mzansi Youth 
Choir consists of 45 choristers 
from Johannesburg’s Soweto co  m-
munity, and exists to give these 
talented but underprivileged 
teenagers and young adults life-
changing opportunities for deve-
lopment and self-expression.

***
Manado State University 

Chorus (Indonesia)
Indonesia is home to one of 

the world’s great choral cultures. 
The MSUC offer an insight into 
this remarkably different world, 
with performances in traditional 
dress that make extensive use of 
dance and gesture across reper-
toire from South Asia as well as 
Arab, African and European cul-
tures.

***
National Youth Choir of 

Great Britain (UK)
Founded in 1983 as a single 

choir of 100, the National Youth 
Choir is now the flagship ens-
emble the National Youth Choirs 
of Great Britain, a family of five 
choirs which collectively aim to 
be the most inspiring organisa-
tion for young choral singers 
aged 9-25 in the UK.

***
Norwegian National Youth 

Choir (Norway)
Founded in 1987, the NNYC 

unites 40 young voices from a 

vast and remote geographical 
catchment area for performan -
ces of a diverse range of music 
including Renaissance, Baroque 
and Classical music, national 
and international folk tradi -
tions, and contemporary music.

***
Riga Cathedral Boys’ Choir 

(Latvia)
Since Latvian independence in 

1990, the RCBC has developed 
into a national cultural ambas-
sador, mounting up to three in -
ternational tours a year and per-
forming at numerous state re -
ceptions. The boys are pupils at 
the Riga Cathedral Choir School, 
which offers specialist training 
in conducting, choral music and 
jazz to boys and girls aged 7-18.

***
Sawa Choir (Israel)

The Sawa Choir is one of sev-
eral youth projects based at the 
Sisters of Nazareth Convent in 
Shaf ’amar in Galilee. Directed 
by Rahib Haddad, a Palestinian 
Arab citizen of Israel, the choir is 
for girls from Israeli and Pales-
tinian Jewish backgrounds, and 
embodies hopes for cultural dia-
logue and understanding in one 
of the world’s most historically 
divided regions.

LISTINGS INFO
Saturday 15 April, Royal Albert 
Hall, 9.00 am – 4.00 pm IYCF 
Dele gate Sessions & Workshops

Delegate tickets (include 
admis sion to IYCF Choirs 
Showcase Concert)

Via International Youth Choir 
Festival: £85, £65 Earlybird (until 
18 November 2016). 

www.iycfestival.org
5.00pm – 8.30pm ‘A Celebra-

tion of World Voices’
Programme to be announced
• Boston Children’s Chorus, 

Anthony Trececk-King (Direc-
tor)

• Diocesan Boys’ School 
Choir, Felix Shuen (Director)

• Mzansi Youth Choir, Ralf 
Schmitt (Director)

• Manado State University 

Chorus, André de Quadros 
(Director)

• National Youth Choir of 
Great Britain, Ben Parry 
(Director)

• Norwegian National Youth 
Choir, Yuval Weinberg 
(Director)

• Riga Cathedral Boys’ Choir, 
Martins Klisans (Director)

• Sawa Choir, Rahib Haddad 
(Director)

>>Tickets
Via International Youth Choir 

Festival: £15, £20, £25, £35 
www.iycfestival.org 

Monday 17 April, Royal 
Festival Hall, 7.30 pm ‘Global 
Voices’

• There Was a Child (Jonathan 
Dove)

• Boston Children’s Chorus 
• Diocesan Boys’ School 

Choir 
• Mzansi Youth Choir 
• Manado State University 

Chorus 
• National Youth Choir of 

Great Britain 
• Norwegian National Youth 

Choir 
• Riga Cathedral Boys’ Choir 
• Sawa Choir 
• Southbank Sinfonia
• Louise Alder soprano
• Robert Murray tenor
• Ben Gernon conductor
Tickets
Via Southbank Centre: £17.50, 

£22, £28, £35 
www.southbankcentre.co.uk
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (Nr. 34) 
atrisinājums

Līmeniski. 2. Ola. 5. Pumpurs. 
8. Liess. 10. Žanis. 13. Pape.       
14. Kļūda. 15. Vīka. 18. Sevišķs. 
19. Čaklais. 22. Unce. 23. Zauls. 
24. Mode. 25. Knašs. 27. Birža. 
30. Rirdāns. 31. Sanāk. 

Stateniski.  1. Glups. 3. Huss. 
4. Arfa. 6. Eizenšteins. 7. Cilvēks 
mežā. 9. Sēļi. 10. Žids. 11. Dar  - 
v ins. 12. Skraida. 16. ASV. 17. 
Ass. 20. Mats. 21. Klab. 26. Šeihs.      
28. Iznāk. 29. Īdens.    

12. septembrī Likteņdārzs 
saņēma Latvijas Valsts kance-
lejas pirmā direktora Dāvida 
Rudzīša vedeklas Irmas Ru  dzī-
tes novēlējumu ‒ divas Paula 
Šprenka gleznas ar Kokneses 
ainavām ‒ Pērses ūdenskritu-
mu un Pērses ieteku Daugavā. 
No ASV uz Latviju gleznas bija 
atvedusi Dāvida Rudzīša maz-
meita Baiba Rudzīte-Pinne.

Baiba Rudzīte-Pinne pastāvīgi 
uztur sakarus ar Latviju un sava 
vectēva godpilno darbavietu ‒ 
Valsts kanceleju. Pagājušajā ga -
dā, viesojoties Latvijā, viņa cie-
mojās arī Likteņdārzā, kur viņai 
bija iespēja Daugavas ainavu un 
Likteņdārzu apskatīt arī dabā. 

Zīmīgi, ka, tiekoties “Kokneses 
fonda” birojā, kur atrodas arī 
Likteņdārza idejas autora Viļa 
Vītola darba kabinets, viesiem 
bija iespēja apskatīt arī Paula 
Šprenka veidoto Viļa Vītola tē - 
va – arī Viļa Vītola – portretu.

Baiba Rudzīte-Pinne kopā ar 
dāvinājumu uz Latviju bija at -
vedusi sava tēva ‒ Daiņa Rudzī -
ša – vēstuli. Viņš ir vienīgais 
dzī vais Latvijas prezidenta Kārļa 
Ulmaņa krustdēls, dzimis Rīgas 
pilī, un viņam šobrīd rit 96. mū -
ža gads. Savā vēstulē viņš raksta: 
“Gleznotājs Pauls Šprenks ir 

Irmas Rudzītes dāvinājums Likteņdārzam

beidzis Latvijas Mākslas akadē-
miju un piedalījies mākslas ska-
tēs no 1923. gada. Viņš strādāja 
par skolotāju Rīgas pilsētas 2. 
ģimnazijā un 1939. gadā repat-
riē jās uz Vāciju (viņa sieva bija 
vāciete). Detroitā dzīvoja viena 
Rīgas pilsētas 2. ģimnazijas sko-
lotāja, kurai P. Šprenks sūtīja sa   -
v as gleznas pārdošanai. Mana 
sieva Irma Rudzīte skolas laikā 

vienu vasaru bija vadījusi Kok-
ne sē, no kurienes viņai bija skais-
tas atmiņas. Tādēļ viņa šīs Kok-
neses glezniņas iegādājās. Pirms 
aiziešanas mūžībā viņa vēlējās, 
lai tās nonāktu Likteņdārzā, rā   -
d ot Koknesi tādu, kāda tā bija pir-
majā Latvijas neatkarības laikā.”

“Kokneses fonds” no sirds pa -
teicas par dāvinājumu. Gleznas 
kopā ar citiem Likteņdārzam 

Līmeniski. 7. Etniska. 8. Bikls, 
nedrošs. 10. Valsts galvaspilsēta 
Rietumafrikā. 11. Katoļu garīdz-
nieks Francijā. 13. Vienaldzīgs. 
14. Virve ar cilpu dzīvnieku ķer-
šanai. 15. Donavas pieteka. 16. 
Silto jūru piekrastes ūdeņos mī -
toša zivs. 18. Pilsēta Turcijas Rie-
tumos (agrākais nosaukums). 20. 
Mērinstrumenta sastāvdaļa.  23. 
Vīrieša vārds (novembr.). 25. Pil-
sēta Somijas rietumos. 27. Pilsē -
ta Vācijā, Rūras apgabalā. 28. 
Mākslīgi matu veidojumi. 29.     
V. Lāma romāns. 30. Cilvēka 

rumpis. 33. Tautas izcilākie lite-
rātūras un mākslas darbi. 34. 
Kažokādas apavi. 36. Mājdzīv-
nieks. 37. Ķīmisks elements. 38. 
Nievas. 40. Mazas meitenes (nie-
vājoši). 43. Augu daļas. 45. Sporta 
spēle. 47. Neiztērējot vairot. 48. 
Akustiska sistēma. 49. Lodes virs-
ma. 50. Elements daiļslidošanā. 
51. A. Upīša traģēdija. 52. Glez-
niecības tehnika. 

Stateniski. 1. Novada centrs 
Latvijā. 2. Vēsturisks novads Al -
pos. 3. Sporta veids. 4. Angļu 
rakstnieks (1771 – 1832). 5. Mucu 

stiprināšanas elementi. 6. 
Asni. 7. Šķērsdambis upē.      
9. Plaši tropu līdzenumi. 11. 
Senas gaŗuma mērvienības 
Latvijā. 12. Ūdens apskalota 
sauszemes daļa. 17. Navigā-
cijas ierīce jūras dziļuma 
mē  rīšanai. 19. Smalcināt. 21. 
Novada centrs Latvijā. 22. 
Va  lodas vārdu krājums. 23. 
Ābolu šķirne. 24. Fizikāls 
lielums. 25. Kuģu piestātnes. 
26. Saules sistēmas planēta. 
31. Poļu komponists (1765-
1833). 32. Augu un dzīvnie-
ku sistēmatikas pamatvie-
nība. 34. Neliels strauts. 35. 
Latviešu dzejnieks (1850 – 
1879). 38. Līdzstrāvas avo - 
ta spaile, kuŗai pievienota 
ārē jā ķēde. 39. Rūgta. 41. 
Jenotu dzimtas dzīvnieki. 
42. Sen grieķu pilsētvalsts. 
43. Sporta sacensību sāku-
ma moments. 44. Pilsēta Vā -
cijas vidienē. 46. Kantoris, 
birojs. 47. Apdzīvota vieta 
Ogres novadā. 

dāvinātajiem mākslas un vēstu-
res priekšmetiem plānots izstā -
dīt Likteņdārza daudzfunkcio-
nālajā sabiedriskajā ēkā, kuras 
būvniecību ir plānots iesākt vēl 
šajā gadā. 

Vienu no ēkas fasādēm veidos 
Koknesei raksturīgais dolomīts, 
kura atsegumi Daugavas un 

Baiba Rudzīte Pinne un Vilis Vītols

Pērses krastos redzami arī               
P. Šprenka gleznās. 

Financējumu ēkas pamatu 
būvniecībai 110 000 eiro apjomā 
nodrošina Latvijas valsts. 60 000 
eiro tās īstenošanai ziedojis Vā -
cijas latvietis Gaidis Graudiņš. 
Atlikušie būvniecībai nepiecie-
šamie līdzekļi vēl tiek piesaistīti. 

Daugavpils aizsargdambim – 175 gadi. Tā bija galvenā tēma 
Eiropas kultūras mantojuma dienās septembra vidū pilsētā. Kur 
Šūņu upe ietek Daugavā,  kādreiz bijis uzlikts čuguna stabs: “Ar Im -
pe ratora Nikolaja I pavēli pilsēta tika pasargāta no plūdiem 
1841. gadā.” Par ieguldīto lielo darbu vēsturisko objektu aizsardzī -  
bā Daugavpils pārstāvēs Latviju konkursa “Eiropas Padomes Ainavu 
balva” finālā Briselē. 

Ādažu militārajā bazē 17. septembrī vairāk nekā 50 jauniešu svi-
nī gā ceremonijā nodeva kaŗavīra zvērestu. Latvijas Nacionālajos 
bru ņotajos spēkos (NBS) šogad profesionālajā dienestā iesauks 
pavisam 700 jauniešus, no kuriem 120 studijām Nacionālās aizsar-
dzības akadēmijā, 310 ‒ Sauszemes spēku kājnieku brigādē, 55 – 
Stāba bataljonā, 45 – Speciālo uzdevumu, kā arī citās vienībās. 

Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā no 7. septembŗa līdz 7. oktob - 
 r im apskatāma ceļojošā fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas 
pilis”. Idejas autori ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors 
Andris Vilks un Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dz. Justa. 
To rīko LNB Atbalsta biedrība ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda, 
ABLV Charitable Foundation, Live Riga un pašvaldību atbalstu. 
Fotoizstāde jau pabijusi 19 pilsētās.

“Latvijas Pasts” izdevis pirms 155 gadiem Latvijā pirmajai 
dzelzceļa līnijai Rīga–Daugavpils veltītu pastmarku. Uz tās ir 
lielākās starpstacijas Krustpilī attēls, kuru 1898. gadā iemūžinājis 
Jelgavas fotografs Ādams Ferģis. Izdota 100 000 lielā tirāžā ar no -
minālvērtību 1,49 €,  kas atbilst vienkāršas B klases vēstules nosū-
tīšanai uz jebkuru pasaules valsti vai ierakstītas A klases vēstulei 
Latvijas territorijā. 

SIA “Daugavpils reģionālajā slimnīcā” notika akcionāru sa -  
pul  ce, kur pieņemts lēmums iekļaut dibinātāju sastāvā Rīgas 
Stradi ņa universitāti (RSU). Augstskolas senāts šo jautājumu iz -
skatīs septembŗa beigās. Jau tagad tiek maksātas stipendijas reziden-
tiem ‒ jaunajiem ārstiem ar nosacījumu, ka viņi pēc tam strādās 
Daugavpilī.

 Latviešu mūzikas klasiķim Jurjānu Andrejam ‒ 160. jubileja! 
Tāpēc 17. septembrī Ērgļu novada Brāļu Jurjānu memoriālajā 
mūzejā “Meņģeļi” notika 14. Koŗu saiets. Jurjānu Andrejs bija   
pirmais mūzikāli akadēmiski izglītotais latviešu tautas pārstāvis, 
Latvijas konservātorijas profesors un viens no pirmajiem Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku organizētājiem un virsdiriģentiem. Jubile -
jas ir arī mūzikālajiem brāļiem Jurjāniem – Pēterim ir 160, Jurim – 
155 un Pāvulam 150 gadu jubileja.

Rēzeknē no 15. līdz 18. septembrim norisinājās 9. Starptautis-
kais teātŗa festivāls “Soli pa solim”, kuŗā piedalījās Italijas, Izraēlas, 
Bulgārijas, Lietuvas un Latvijas teātri ar 12 dažādu žanru izrādēm. 
Latviju pārstāvēja Ā. Alunāna Jelgavas Tautas teātris, VEF kultūras 
pils teātris, Jūrmalas teātris, Ogres Tautas teātris, Rēzeknes teātris ‒ 
studija “Joriks” un Rēzeknes Tautas teātris. 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 19. septembrī tika piešķirts Starp-
tautiskais Eco-School nosaukums un Zaļais karogs 125 izglītības ie -
stādēm ‒ Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolai, Vestienas pamat-
skolai, Liepājas Universitātei un citām. Savukārt Latvijas Ekoskolas 
nosaukumu un diplomu saņēma 57 skolas. To piešķir tikai uz vienu 
mācību gadu par īpašiem nopelniem vides izglītībā un tās aiz-
sardzībā. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 25. septembrī plkst. 16 
būs jaunās rudens izstāžu sezonas atklāšana “Veltījums Rotko” ‒ 
mākslinieka Marka Rotko 113 gadu jubilejai. Būs apskatāmi Je - 
ka terinas Ježkovas (Vācija) portretējumi, Martinas Lafonas (Fran-
cija) Rotko daiļrades pētījumi simboliskos kompoziciju stāstos. Par 
Daugavpili kā Rotko pilsētu savos darbos paudīs 12. Starptautiskā 
glezniecības simpozija Mark Rothko 2016 dalībnieki. 

Valmieras drāmas teātris uzsācis 94. sezonu ‒ paredzēti 10 
jauniestudējumi. Jau 30. septembrī Lielajā zālē izrādīs komēdiju 
“Muiža kaņepēs” (režisore Indra Roga). Pagājušajā sezonā tika uz -
stādīts skatītāju apmeklējuma rekords – vairāk nekā 60 000 (par 
7 000 vairāk), kuri noskatījās 357 izrādes (par 48 vairāk). Populārā -
kās bija I. Rogas veidotās A. Menčela traģikomēdija “Rudenīgais 
blūzs” un M. Bulgakova “Meistars un Margarita”.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Lasiet tīmeklī!
www.brivalatvija.lv

Tālr: 973-746-3075

VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums 

BALTINAMI
piedāvā

apsaimniekot vai pirkt
Jūsu daudzdzīvokļu namu 

vai tā daļu Latvijā
A. Padegs 845-462-3317 (NY) 

apadegs@optonline.net

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 2. oktobrī

dievkalpojums 10:30 no rīta 
sekos

Pļaujas svētku sarīkojums

Izrādīs Latvijā godalgoto dokumentālo filmu 

„Ručs un Norie”
Siltas pusdienas, kafija un izloze “Uz kārā zoba”

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Etnografiski pareizas
latviešu tautastērpu

brunču drēbes
no vairākiem novadiem

un dzintara krelles...

Alida Obsteins
81 Qiunce Ct.

Red Bank, NJ 07701
Tālr.: 732-842-4867
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(Turpināts no 8. lpp.)

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

DZIDRA ZEBERIŅA DAMEREL,
dzim. NĀRUNS

Dzimusi 1923. gada 3. februārī Rīgā,
mirusi 2016. gada 7. septembrī Honolulu, HI

Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžība ir aizgājis mūsu mīļais

LINARDS JAUNZEMIS
Dzimis 1925. gada 5. februārī Lietuvā,
miris 2016. gada 13. septembrī Latvijā

Sirsnībā
IEVA ZUNDA-THEOFANIS AR ĢIMENI

JĀNIS BERZIŅŠ
INGA KLUSA CURIT AR ĢIMENI

INESE BARETA AR ĢIMENI
BAIBA BRILTE SEROCCA AR ĢIMENI

MADARA APINE
DONĀRS UN DZINTRA BIRSE

RADI UN DRAUGI ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

SIEVA ZIGRĪDA LATVIJĀ, DĒLS KASPARS UN MEITAS LIENE UN MĀRA ASV
MĀSA AUSMA KALIFORNIJĀ, RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

Gaŗezers
Administratora darba piedāvājums

Gaŗezers meklē administratoru,
sākot ar 2017. gada janvāri

Vēlamā pieredze un prasmes:
pazīst Gaŗezera darbību• 
saprot bezpeļņas organizāciju darbību• 
māk rīkoties ar financēm un līdzekļu vākšanu• 
saprot bērnu un izglītības programmas• 
sekmīgi spēj vadīt darbinieku grupas• 
ir stratēģiskās organizēšanas spējas• 
labas organizātora prasmes• 
spēcīgas komūnikācijas spējas• 
prasme efektīgi sadarboties ar padomi• 
atbalstīt un veicināt programmu un izglītības attīstīšanu• 
ir ASV darba atļauja• 

Lūdzu pieteikties līdz 2016. g. 1. oktobrim, nosūtot CV 
Imantam Ejupam, iejups@garezers.org

Seeking candidate for Garezers Executive Administrator 
with the following skills and experience:

familiarity with the Latvian Center Garezers• 
leadership in a non-profit organization• 
work with finances and fundraising• 
demonstrated leadership skills• 
strategic planning skills• 
strong organizational skills• 
effective communication skills• 
ability to effectively collaborate with the Board of Directors• 
to support and promote the educational programs• 
US work permit• 

Please submit CV to Imants Ejups, iejups@garezers.org 
by October 1, 2016

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:00. Pēc dievk. sadrau-
dzība.  

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 
514-992-9700. Dievk. vada dr. 
pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Mācītāja 
vieta vakanta!

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Bruns-
wick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 2.oktobrī 13:30 Pļau-
jas svētku dievk. ar dievg. Pus-
dienas. 16.oktobrī 13:30 dievk. 
30.oktobrī 13:30 Reformācijas 
svētku mūzikas un meditācijas 
dievk.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 

NY).
Manhatena, Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St, NY)
Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka Park NY)
24.septembrī 14:00 Manha-

tenā Seafarers dievk. Māc. Saliņš.
25.septembrī 10:00 Jonkeru 

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

Saliņš.
13:30 St. Andrew bazn. dievk. 

ar dievg. Māc. Saivars.
2.oktobrī 10:30 Salas bazn. 

dievk. Sekos Pļaujas svētku sa -
rīkojums. Izrādīs Latvijā godal-
goto dokumentālo filmu ’’Ručs 
un Norie’’. Siltas pusdienas, kafi-
ja un izloze ’’Uz kārā zoba’’. Laipni 
ielūdz Salas novada Dāmu ko -
miteja.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14450). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 2.oktobrī 14:00 Pļaujas 
svētku dievk. un sarīkojums. 
Izloze. Lūgti groziņi!

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
taktpersona Mary Beth Dzirnis: 
989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net 16.oktobrī 13:00 
dievk. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Ru  be-
nis. Dievk. notiek 12:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. 24. septembrī 12:00 
dievk.  22.oktobrī 12:00 dievk. 
ar dievg.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. 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). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org  25.sep-
tem brī dieevk. 2.oktobrī  Pļaujas 
svētku dievk. Dāmu Komitejas 
aicinājums uz pusdienām. 9.ok -

tobrī laju vadīts dievk. Kalpos 
iesvētāmie jaunieši ar vecākiem. 
16.oktobrī laju vadīts dievk. 
Kalpos iesvētāmie jaunieši ar 
vecākiem. 23.oktobrī angļu val.
dievk. ar dievg. 30.oktobrī Re -
formācijas svētku dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308).

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katras 1. svētdienas 
dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 25. septembrī Bī -
beles stunda. 30. septembrī 11:00 
Draudzes valdes sēde Biedrības 
namā. 2. oktobrī 11:00 Pļaujas 
svētki ar pašu nestām brokastīm. 
Visi mīļi gaidīti! 9.oktobrī 11:00 
Kapu svētki Royal Palms kapsētā 
(101 55th St S, St.Petersburg FL).

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

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

Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. Dievk.notiek 10:00. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
24. septembrī 12:00 dievk. ar 
dievg. Diak. Indriķis Kaņeps. 
Sekos draudzības saiets lejas zālē. 
8.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 

dievk. ar dievg. Māc. Daina Sal-
nīte. Svētku mielasts. Visi laipni 
lūgti un ar mīlestību gai dīti!

• Ziemeļkalifornijas latv. 
ev.lut. dr.: (425 Hoffman Ave, 
San Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas uz 

e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram ziņas 
uz redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

Kad ugunskurā
beidz kvēlot ogles...
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Mūsu mīļais filistrs

Fil! GUNĀRS RICHTERS
59 I

Dzimis 1936. gada 7. decembrī Jelgavā, Latvijā,
miris 2016. gada 4. augustā Westborough, Massachusetts, ASV

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Korp. GUNDEGA Milvoku kopa
sēro par mūžībā aizgājušo filistri

MAIJA LAPIŅA, 50!C!
Dzimusi 1943. gada 23. jūnijā Valkā, Latvijā,

mirusi 2016. gada 20. augustā Milwaukee, Viskonsīnā

Mūžībā aizgāja mūsu mīļais tēvs, brālis un radinieks

MARIS KRUZE
Dzimis 1947. gada 2. janvārī Eslingenā, Vācijā,

miris 2016. gada 6. septembrī Danbury, CT

Mūžībā aizsaukts LLK Priekuļu vidusskolas
1939. gada absolvents

JĀNIS ARVĪDS GRĪSLIS
Dzimis 1919. gada 23. augustā Saukas „Gribuļos”,

miris 2016. gada 21. augustā Čikāgā, ASV

Mūsu mīļā

Dr. ANDA ZIRNĪTIS
Pianiste

Dzimusi 1951. gada 14. novembrī Colorado Springs, CO,
mirusi 2016. gada 5. augustā Canton, MO

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA MAUREEN UN DĒLI DAN UN TOM

MĀSA RUTA STROBELE
RADI ANITA UN BILLY AR MEITĀM LILA UN ANNA

Mīlestībā viņu paturēs
SIEVA ANNA, MEITA SILVIJA, DĒLS AIVARS

SIEVAS MĀSA LIDĪJA PRIEDĪTE AR ĢIMENI ANGLIJĀ
UN BRĀĻA PAULA MEITAS GUNTA UN DAINA AR ĢIMENĒM LATVIJĀ

Sēro
VĪRS DAVID LARRY MCSPADDEN, CANTON, MO

BRĀLIS ALDIS ZIRNĪTIS, BOTHELL, WA

Victor Straubs, M.D., 98, 
passed away peacefully on 
September 6, 2016, at his home 
in Rocky River, Ohio. A 
memorial service was held on 
Saturday, September 17, 11am, 
at the Latvian Lutheran Church, 
1385 Andrews Avenue, Lake-
wood, Ohio. The family sug-
gested donations to the Fair-
view Park Hospital Family Pra  c -
tice Center or the Latvian Lut  h-
eran Church in lieu of flowers.

VICTOR STRAUBS, M.D.
OBITUARY

from active patient care in 
1990, and served as a teaching 
consultant to the program for 
some years afterward. Part of 
his legacy is the program’s 
more than 100 physician gradu-
ates to date, who collectively 
have provided medical care to 
some quarter-million people. 
The Academy of Medicine of 
Cleveland & Northern Ohio 
recognized his contributions 
with its 2008 Pillar of Medicine 
award. 

Born in Feodosia, Russia, 
Victor grew up in Rujiena, 
Latvia, and received his medi-
cal degree from the University 
of Riga in 1944. He then fled 
the Soviet occupation of 
Latvia, crossing Eastern Eu  -
rope on foot and narrowly 
escaping with his life on mul-
tiple occasions. After the war 
he worked as a medical officer 
in Luebeck, Germany, in the 
British zone of occupation. 
There he met Erika Huelsmann, 
who worked alongside him as 
a nurse. They married in 1949 
and emigrated to the U.S. in 
1952. Victor did his medical 
internship at Wyckoff Heights 
Hospital in Brooklyn, New 
York. The family moved to 
Cleveland in 1954. 

Victor was an active mem-
ber of Cleveland’s Latvian 
community. He exulted at 
Latvia’s return to independ-
ence with the breakup of the 
Soviet Union in 1991, after 
which he made several visits 
to his beloved country. His 
memoirs were published in 
four Latvian-language vol-
umes. He will be remembered 
as a devoted and caring medi-
cal professional, husband, 
father, and friend.

Victor is survived by his wife 
of 67 years, Erika Straubs; 
three children, Brigitte Le -
Blanc, Ralph Straubs, and 
Roland Straubs; and one 
grandchild, Keith LeBlanc. He 
was also close to his nephew, 
George Straubs, of Arlington, 
Virginia. 

A practitioner of family 
medicine in the Cleveland 
area for nearly 35 years, Victor 
was also instrumental in cre-
ation of Fairview Park Hos-
pital’s residency program in 
family practice, one of the first 
of its kind in the state. He was 
a member of the Family Prac-
tice Center’s teaching faculty 
from 1977 until his retirement 

Laiks apstājas ar skarbu pārrāvumu,
Nav nākotnes – ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai sirdij nekad vairs nesāpēs,
Nekad vairs nesals.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Mantība izput, cerība izirst,
bet paliek mīlestība!

Mūsu mīļais filistrs

ĢIRTS GRAUDIŅŠ ZADIŅŠ, M.A.
dzimis 1947. gada 28. augustā Heilbronn, Vācijā,

miris 2016. gada 2. jūlijā Penfield, Ņujorkā

KORPORĀCIJA TALAVIJA
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē

LAIMAS JANSONES KONCERTI ASV 2016. gadā

LINKOLNĀ ceturtdien, 6. oktobrī, plkst. 18:00
Apvienotās Linkolnas draudzes sarīkojuma telpās,
1231 S. 33rd St.
Rīko Linkolnas Daugavas Vanagu apvienība,
Ārijs Liepiņš 402-475-9076

DENVERĀ sestdien, 8. oktobrī, plkst. 19:00
Latv. kultūras centrā, 10705 W. Virginia Ave., Lakewood
Rīko Denveras latviešu biedrība, Raita Jergensen, 303-424-4442

PORTLANDĒ otrdien, 11. oktobrī, plkst. 19:00
Oregonas latviešu centrā, 5500 SW Dosch Rd.
Rīko Oregonas latv. biedrība, Ilva Metlāne 503-614-8779

SIETLĀ piektdien, 14. oktobrī, plkst. 19:30
Sietlas latviešu centrā, 11710 – 3rd. Ave. NE
Rīko Latviešu biedrība Vašingtonas štatā,
Sarmīte Davidson, 206-232-6813

SAN FRANCISKO sestdien, 15. oktobrī, plkst. 16:00
ZK draudzes namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco
Rīko Ziemeļkalfornijas latviešu biedrība,
Taira Zoldnere 650-948-9521 

LOSANDŽELOSĀ svētdien, 16. oktobrī, plkst. 13:30
Latv. sabiedriskā centrā, 1955 Riverside Dr.
Rīko Dienvkalifornijas latviešu biedrība,
Ivars Mičulis 818- 842-3639 
 

Turneju rīko latviešu kultūras biedrība TILTS
ar Amerikas Latviešu apvienības atbalstu

sadarbībā ar vietējām organizācijām

Porziņģis: Nākamās 
sezonas galvenais mēr-

ķis ir sasniegt NBA 
izslēgšanas turnīru

Ņujorkas Knicks komandai nā -
kamās sezonas galvenais mērķis 
ir iekļūt Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) izslēgšanas 
tur  nīrā, uzskata šo vienību pār-
stāvošais latvietis Kristaps Por-
ziņģis (attēlā pa kreisi).

// FOTO: EPA, ERIK S. LESSER

Aigars Apinis // FOTO: LETA

Edgars Bergs

// FOTO: LETA

Diāna Dadzīte // FOTO: LETA

// FOTO: Juris Bērziņš-Soms, 
lpkomiteja.lv

Dana Reizniece-Ozola preses 
konferencē

“Nenoliedzami, nākamās sezo-
nas galvenais mērķis ir sasniegt 
NBA izslēgšanas turnīru. Tam arī 
koncentrējos, ne par ko citu ne -
domāju,” sarunā ar ietekmīgo 
Ziemeļamerikas sporta mediju 
ESPN teica Porziņģis. Knicks ko -
manda NBA izslēgšanas turnīru 
nav sasniegusi jau trīs gadus pēc 
kārtas, bet iepriekšējo sezonu vie -
nība beidza ar 32 uzvarām 82 
spēlēs, kas lika krietni atpalikt no 
Austrumu konferences labāko 
astoņnieka. Pirms šīs sezonas 
Ņujorkas klubs gan veicis ievē-
rojamas izmaiņas sastāvā, jo to 
papildinājuši tādi zināmi basket-
bolisti kā Deriks Rouzs, Žoakims 
Noā un Brendons Dženingss. Šim 
sastāvam piepulcinot arī Porziņģi 
un Karmelo Entoniju, Rouzs 
Knicks komandu jau paspējis no -
saukt par superkomandu. “Nezinu, 
kas ir un kas nav superkomanda, 
taču uzskatu, ka varam uzvarēt 
katrā spēlē. Protams, ne jau gūt 
82 panākumus 82 spēlēs. Esam 

spējīgi uzvarēt jebkuŗu pretinie ku, 
jo mums ir gana daudz talantu. 
Domāju, tieši to Rouzs domāja, 
man patīk viņa pārliecība. Šobrīd 
mums tas ir jāpierāda. Pietiek 
runu, jo mums ir jādodas lau-
kumā un jāapliecina, ka esam 
laba komanda,” sacīja Porziņģis. 

Latvijas 
paraolimpiešiem 

divas zelta un divas 
bronzas medaļas

Riodežaneiro Paraolimpiskajās 
spēlēs startēja 11 Latvijas sportisti. 
Mājās viņi pārveda četras me -
daļas, kas ir lielisks sasniegums. 
Mūsu titulētākais sportists Ai  gars 
Apinis kārtējo reizi pārspēja sān-
cenšus  diska mešanā, izcīnot savu 
ceturto zelta medaļu karjērā. Apinis, 
kuŗš startēja F52 un F51 medi-
cīnas grupā, savā labākajā mēģi-
nājumā disku raidīja 20,83 m 
tālumā ‒ tas ir viņa šīs sezonas 
labākais rezultāts.

Pirmajā mēģinājumā Aigars 
disku raidīja 19,90 m tālumā,  
otrajā mēģinājumā viņš par 12 
centimetriem uzlaboja rezultātu, 
trešajā piegājienā aizmeta 20,83 m, 
kas bija labākais rezultāts septiņu 
dalībnieku konkurencē. Piecu 
pa  raolimpisko spēļu dalībnieks 
Apinis, startējot diska mešanā un 
lodes grūšanā, tagad kopumā  iz -
cīnījis četras zelta, divas sudraba 
un divas bronzas medaļas. Apiņa 
kontā ir arī vairākas  pasaules un 
Eiropas meistarsacīkšu medaļas.

Otru zelta medaļu Latvijai iz -
cīnīja  Diāna Dadzīte, kas bija  
Latvijas karoga nesēja sacensību 
atklāšanas ceremonijā. Viņa star-
tēja šķēpa mešanā, izcīnot pirmo 
vietu ar jaunu pasaules rekordu. 
Apvienotajā F55/56 medicīnas 
grupā Dadzīte labākajā mēģinā-
jumā šķēpu raidīja 23,26 m tālu.

Latviete laboja pasaules rekor-
du F55 grupā, kas kopš 1999. 
gada piederēja vācietei Martinai 
Vilingai un bija 22,71 m. Pašlaik 
56 gadus vecajai Vilingai jopro-
jām arī pieder pasaules rekords 
F56 grupā, kas ir 24,03 m, turklāt 
viņa ar rezultātu 22,22 m izcīnīja 
otro vietu Olimpiadā. 

Savai zelta medaļai Diāna Da -
dzīte  pievienoja bronzas godalgu 
diska mešanā. Tālākais viņas me -
tiens bija 22,66 m, kas mūsu 
sportistei atnesa bronzas medaļu.

Bronzas godalgu Olimpiadā Lat-
 vijai izcīnīja arī Edgars Bergs, 
kas startēja lodes grūšanā F35 
medicīnas grupā. No šešiem 
mēģinājumiem labākais bija 
14,55 m tālu.

Bergs trešo vietu sešu sportistu 
konkurencē nodrošināja ar trešo 
mēģinājumu, jo pirmajos divos  
rezultāts nebija tālāks par 14 met-
riem, bet atlikušajos trīs piegā-
jienos viņš  savu rezultātu neuz-
laboja. Par paraolimpisko čem pio-
nu kļuva Fu Sjiņhaņs no Ķīnas, 
kuŗš sasniedza rezultātu 15,19 m. 
Riodežaneiro Bergs iz  cīnīja savu 
ceturto paraolimpisko spēļu me -
daļu karjērā. Pirms 12 gadiem 
Atēnās viņš tika pie sudraba 
lodes grūšanā un bronzas diska 
mešanā, bet 2008. gadā Pekinā viņš 
ieguva sudrabu lodes grūšanā.

Taiga Kantāne  F37 medicīnas 
grupā lodi aizgrūda 8,78 m, tālu 
atpaliekot no uzvarētājas – vā  cie-
tes Franciskas Lībhartes (13,96). 
Taigai – septītā vieta. Diska me -
šanā Kantāne ierindojās 11.vietā.

Latvijas peldētājs Jānis Plot-
nieks nespēja apsteigt kādu kon-
kurentu un palika pēdējā, 11. vietā 
100 m distancē uz muguras S10 
medicīnas grupā.

Richardam Snikus jāšanā, 
iejā des individuālajās sacensībās 
1a medicīnas grupā izdevās iz -
cīnīt sesto vietu.

Snikus sacensībās piedalījās ar 
zirgu King of the Dance (attēlā). 
Uzvarēja Lielbritanijas sportiste 
Sofija Kristiansena.

Loka šāvēja Ieva Melle veik-
smīgi tikusi līdz ceturtdaļfinā-
lam, zaudēja polietei Milenai 
Olševskai. Tādējādi viņa dalību 
Rio individuālajās sacensībās bei-
dza astotajā vietā. Melle duetā ar 
Gintu Jonastu astotdaļfināla cīņā 
jaukto komandu sacensībās zau-
dēja  Italijas sportistiem Elizabetei 
Muno un Roberto Airoldi un iz -
stājās no cīņas par paraolim pis-
kajām medaļām. Gints Jonasts 
loka šaušanā tika izslēgšanas 
kārtā, bet tad zaudēja, paliekot 
17. vietā.   

Airētāji Eduards Pupels/ Žanna 
Cvečkovska, kuŗi startēja TA laivu 
klasē jaukto divnieku grupā, 
priekšsacīkstēs neizcīnīja vietu A 
finālā, bet viņiem bija iespēja 
piedalīties gandarījuma braucie-
nos. A finālā iekļuva divu priekš-
braucienu uzvarētāji, bet Pupels 
un Cvečkovska savās priekšsa-
cīkstēs finišēja sestajā pozicijā sešu 
divnieku konkurencē. Savās priekš-
sacīkstēs Latvijas duets 1000 m 
distanci veica četrās mi  nūtēs un 
36,95 sekundēs, no uzvarētājiem 
atpaliekot 44,79 sekundes. 

Paukotāja Poļina Rožkova A 
katēgorijas veselības grupas tur-
nīrā guva tikai vienu uzvaru, bet 
četrās cīņās zaudēja, neiekļuva 
ceturtdaļfinālā, paliekot 10. vietā 
12 dalībnieču konkurencē.   

Riodežaneiro Paraolimpisko 
spēļu Latvijas delegācija atpūtas 
dienā apmeklēja Kristus statuju 
Riodežaneiro (attēlā).

42. Pasaules šacha 
olimpiadā – 17. un 

44. vieta 
Azerbaidžānas galvaspilsētā 

Baku 42. Šacha olimpiadā Lat-
vijas vīriešu izlase pēdējā kārtā 
apspēlēja Portugali un sacensības 
pabeidza 17. vietā, savukārt mūsu 
sievietes pēdējās divās kārtās pie-
 dzīvoja zaudējumus un palika 
44. pozicijā.

Šacha olimpiadā vietu secība 
tika noskaidrota 11 kārtu kop vēr-
tējumā. Pie pirmā galdiņa pasau-
les ranga 67. numuram Alekse-
jam Širovam pretī sēdās preti-
nieku komandu līdeŗi, kuŗi parasti 
kotējas augstāk nekā mūsējais. 
Desmit partijās Širovs izcīnīja 6 
punktus. Pie otrā galdiņa ļoti labu 
sniegumu rādīja pasaules ranga 
104. numurs Igors Kovaļenko – 
11 partijās 8 punkti. Otrā galdiņa 
rezultatīvāko spēlētāju sarakstā 
Kovaļenko ierindojās augstajā 
ce  turtajā vietā. Pie trešā galdiņa 
Arturs Neikšāns 10 partijās iz -
cīnīja 5,5 punktus. Pie ceturtā 
galdiņa sekmīgi cīnījās mūsu 
Ņikita Meškovs – 4,5 punkti 

astoņās partijās. Vladimirs Sveš-
ņikovs piecās partijās izcīnīja 2,5 
punktus.

Latvijas sieviešu izlase nebija 
spēcīgākajā sastāvā, jo nepieda-
lījās pasaules ranga 380. numurs 
Katrīna Šķiņke. Viņas aizvietotāja 
Elīna Otikova ir salīdzinoši ne -
pieredzējusi – sešās partijās viņa 
nopelnīja tikai 1,5 punktus. Uz 
turnīra beigām vairāk spēlēja 
Ingūna Erneste – viņai astoņās 
partijās 4 punkti. Pie spēcīgākā 
galdiņa sēdēja Latvijas finanču 
ministre Dana Reizniece-Ozola, 
kuŗa sensacionāli uzvarēja pa  -
saules ranga līderi ķīnieti Jifaņu 
Hou. Mūsu komandas līdere 10 
partijās izcīnīja 6 punktus. Pie otrā 
galdiņa spēlēja pasaules ranga 
186. numurs Laura Rogule – 10. 
partijās 6 punkti. Pie trešā galdiņa 
ļoti labi cīnījās Ilze Bērziņa – 10. 
partijās 7,5 punkti, kas trešā 
galdiņa rezultātīvāko spēlētāju 
sarakstā viņai deva sesto vietu.

Latvijas finanču ministrei Da -
nai Reizniecei-Ozolai pašas izcī-
nītā uzvara 42. šacha Olimpiadas 
ceturtajā kārtā  spēlē pār pašrei-
zējo pasaules čempioni Jifaņu 
Hou devis lielu gandarījumu, jo 
šachs iekļuvis visos valsts ziņu 
virsrakstos. “Mana uzvara bija 
svarīgākā  ziņa daudzos Latvijas 
plašsaziņu līdzekļos. 

Tas ir panākuma lielākais sas-
niegums – cilvēki Latvijā pa  ma-
nīja, ka mūsu komanda piedalās 
pasaules olimpiadā,” preses kon-
ferencē sacīja polītiķe. “Esmu ļoti 
apmierināta ne tikai par faktu, ka 
pieveicu pasaules čempioni, kas 
negadās katru dienu, bet arī par 
snieguma kvalitāti. Abi mani 
darbi (šachistes un finanču mi -
nistres) ir vienkārši un reizē ļoti 
aizraujoši. Nepieciešams saba-
lansēt laiku un atrast nodarbi, 
kas dod nepieciešamo enerģiju. 
Mans darbs Finanču ministrijā ir 
enerģiju ļoti atņemošs, kamēr ar 
šachu varu gūt enerģiju. Ja esi 
polītiķis, ir ļoti vērtīgi, ka tev ir 
kāds hobijs.”

Palameikai –
rekords

Šķēpmetēja Madara Palameika 
Beļģijas galvaspilsētā Briselē Di -
manta līgas pēdējā sezonas 
posmā sasniedza jaunu Latvijas 
rekordu, izcīnot uzvaru gan 
posmā, gan visas sezonas kop-
vērtējumā.

Madara startēja ceturtā un jau 
ar pirmo metienu sasniedza 
mērķi – šķēps lidoja 66,18 m 
tālu, kas bija par trim centimet-
riem tālāk nekā iepriekšējais 
Palameikas pašas sasniegtais 
Latvijas rekords. Līdz ar to lat-
viete izvirzījās vadībā un notu-
rēja to visu sacensību gaŗumā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


