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Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone kopā ar skolas saimi // FOTO: Valdis Kalniņš
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ALA Informācijas nozares vadītāja

Kalamazū latviešu skolas saime tiekas ar patronesi

ALAs valdes rudens sēde ie -
sākās piektdienas, 9. septembŗa, 
pēcpusdienā, ALAs valdes pār-
stāvjiem iepazīstoties ar Andri 
Teikmani, Latvijas Ārkārtējo un 
pilnvaroto vēstnieku ASV, kuŗš 
ieradās Vašingtonā šī gada au -
gustā un iesniedza akreditācijas 
vēstuli ASV prezidentam Bara-
kam Obamam 16. septembrī. 
Piektdienas pēcpusdienā ALAs 
un PBLA vadītāji pievienojās 
Apvienotās baltiešu komitejas 
(ABK) valdei, lai pārrunātu Bal-
tiešu kopējās polītiskās un dro-
šības aktuālitātes. Tikšanās gaitā 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā tika 
pārrunāts ABK kā baltiešu sa  bied-
rību pārstāvošas centrālās organi-
zācijas darbs ASV, kā arī ģeopolī tis-
kās aktuālitātes Balti jas reģionā. 

Sestdienas rītā ALAs valde 
sanāca pilnā sastāvā uz kārtējo 
sēdi Latviešu draudzes namā 
Rokvilē. Sēdes ievadā prāveste 
Anita Vārsberga-Pāža noturēja 
īsu lūgšanu, aicinot atzīt, cik 
svarīgi ir ieklausīties citos un 
saprast dažādus viedokļus. 

Sēdi apmeklēja arī Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Teikmanis 
un vēstnieka vietnieks Ilmārs 
Breidaks. Vēstnieks iepazīstināja 
ar savām darba gaitām Latvijas 
diplomātiskajā dienestā un deva 

izsmeļošu skatījumu par Latvijas 
polītiskajām un ekonomiskajām 
aktuālitātēm, kā arī sadarbību ar 
ASV kā vienu no nozīmīgākajiem 
Latvijas stratēģiskajiem partne-
riem. Vēstnieks atbildēja uz ALAs 
valdes locekļu jautājumiem un 
turpinājumā noklausījās arī citus 
ziņojumus. 

ALAs valdes priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs ziņoja par ALAs darbu 
aizvadītajā vasarā, par Latvijas 
dip lomātijas sekmēm Varšavas 
NATO samitā, kad tika panākts 

lēmums par četru NATO batal-
jonu izvietojumu trīs Baltijas 
valstīs un Polijā. Īpaši tika ap  ska-
tīts jautājums par ALAs no  stāju 
ASV prezidenta pirmsvēlēšanu 
laikā – gan saglabājot neitrālitāti 
kā latviešu sabiedriskai orga ni-
zācijai ASV, gan arī, skaidrojot 
plašai sabiedrībai, cik svarīgas ir 
Latvijas un Baltijas stratēģiskās 
drošības intereses un ASV un 
NATO loma, lai tās tiktu ie  vē-
rotas. Sēdes laikā tika izlasītas 
latviešu sabiedrisko darbinieku 

un organizāciju vadītāju iesūtītās 
vēstules. Turpinājumā sekoja Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēža J. Kukaiņa uz -
runa un ģenerālsekretāres Ilzes 
Garozas ziņojums par PBLA ak -
tuālitātēm un gatavošanos 60. ju -
bilejas svinēšanai Rīgā, šī gada 
oktobrī. Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupe stāstīja par ļoti sek-
mīgi aizvadītu šīs vasaras prakses 
programmu jauniešiem “Pavadi 
vasaru Latvijā!” un par to, kā Ame-
rikas latviešu sabiedrība sadar-

bībā ar Latvijas Kultūras minis-
triju turpina gatavoties Latvijas 
simtgades svinībām ASV. Izglītī-
bas nozares vadītāja Andra Zom-
mere ziņoja par vasaras vidus-
skolu darbu un par to, ka šovasar 
vasaras vidusskolā “Gaŗezers” pirmo 
reizi bija iespēja kārtot oficiālo 
latviešu valsts valodas zināšanu 
pārbaudījumu. Valodas prasmes 
pārbaudi kārtoja 44 personas – 
gan skolēni un skolas absolventi, 
gan arī mācībspēki, beigās sa  ņe-
mot savam valodas zināšanu 
līmenim atbilstošu “Valsts valo-
das prasmes apliecību”.

ALAs izglītojošo ceļojumu ko -
ordinātore Anita Juberte stāstīja 
par veiksmīgu vasaras ceļojumu 
programmu, kuŗā šogad pieda lī-
jās īpaši daudz jauniešu. Lī  dzekļu 
vākšanas nozares vadītāja Andŗa 
Ramāna vadībā tiks aktīvizēta 
Latvijas simtgadei veltīto līdzekļu 
vākšanas akcija, lai ALA varētu 
financiāli atbalstīt tos kultūras un 
sabiedriskos projektus, kas būtu 
veltīti Latvijas simtgades temai 
un Latvijas populārizēšanai ASV 
sabiedrībā. Ar optimismu un jau-
nām idejām ALAs valdē darbu 
iesācis jauns Biedru nozares 
vadītājs Filips Andersons no Zie-
 meļkalifornijas.Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis uzņem ALAs, ABK un PBLA valdes locekļus, kā arī Baltijas 

valstu vēstniekus un diplomātus Latvijas vēstniecībā Vašingtonā // FOTO: Raitis Eglītis

Kalamazū latviešu kopiena 23. 
septembrī uzņēma lielus viesus. 
Kalamazū latviešu sabiedriskajā 
centrā viesojās Latvijas republi-
kas prezidents Raimonds Vējonis 
ar kundzi un Latvijas vēstnieks 
Amerikas Savienotajās valstīs 
Andris Teikmanis. Iveta Vējones 
kundze veltīja laiku Kalamazū 
latviešu skolai (KLS), tiekoties ar 
skolēniem un viņu vecākiem.

Kad Vējones kundze ieradās 
Kalamazū, skolēni Viktors Kal-
niņš un Audra Graham apsveica 
viņu ar ziediem, pateicoties par 
to, ka uzņēmusies latviešu dia-
sporas skolu patroneses pienā-
kumus. Roberts Kalniņš, KLS 
absolvents un Gaŗezera vasaras 
vidusskolas III klases skolēns, 
lūdza patronesi tikties ar skolas 
saimi. Skolēni un viņu vecāki tad 
sveica Ivetu Vējoni ar dziesmu. Pēc 
tam Roberts pavadīja Vē  jones 
kundzi skolas apskatē, stāstot par 
skolas darbu un tradicijām. 

Atgriezusies  pie skolas saimes, 
Vējones kundze atbildēja uz 
skolēnu jautājumiem par Latviju 
un Amerikas iespaidiem. Prezi-
denta kundze pateicās vecākiem 
gan par to, ka audzina savus 
bērnus latviskā garā, gan par to, 
ka turpina vērtīgo latviešu skolu 
darbu Kalamazū.  Augstā viešņa 
minēja, ka diasporas latviešu 
skolas un to centieni kopt latviešu 
valodu ārpus Latvijas ir svarīgi 
visai latviešu tautai. Patronese 
īpaši uzrunāja skolēnus, mudi-
not viņus turpināt runāt latviski 
un mīlēt savu Tēvzemi.  

Kalamazū latviešu skolas sai-
mei patroneses apciemojums 
paliks mīļā atmiņā. Vairāki sko-
las bērni saņēma no viņas siltu 
smaidu un pieskārienu, rokas 
spiedienu un jauku vārdu. Pa  tei-
camies Ivetai Vējones kundzei 
par mums veltīto laiku un atbal-
stu!
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LŪGUMS

Bukskauntijas latviešu bap-
tistu draudzes vārdā vēršos pie 
visiem latviešiem ar īpašu lū -
gumu. Jau vairākus gadus pēc 
kārtas mūsu baznīcā notiek 
vietējās amerikāņu sabiedrības 
Ziemsvētku tirdziņš (Kringle 
Shoppe), ko apmeklē latvieši un 
nelatvieši no visas Amerikas. 
Katru gadu mūsu draudze pie -
dalās šajā tirdziņā – pārdodam 
dažādus latviešu produktus 
(skābētus kāpostus, speķa pī -
rāgus u.tml.), bet galvenokārt 
dzintara rotaslietas. Visi ienā-
kumi tiks ziedoti Latvijas misi-
jai “Pakāpieni,” kas palīdz bēr-
niem Latvijā, kuŗi atrodas trū-

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: ____________________________

ANDRIS
RITMANIS, Kalifornija

K Ā P Ē C  E S  P A S Ū T I N U  L A I K U ?

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Marta Nereta

Tā zeme, kur svētrītu zvana

birztalā zemes gars maigs,

tā zeme ir dzimtene mana,

ko plosa negantais laiks.

Ne vara uz mūžiem spēj saistīt,

tik asinis tīras un sirds,

caur miglājiem raugu es skatīt,

Tava slava plešas un mirdz.

Ora et Labora

Paldies Astrīdai Jansonei un 
Andrim Gobiņam par infor-
mātīvo rakstu Laiks, Nr.32, kuŗā 
tiek iztirzāti vēsturisko kapu un 
pieminekļu apkopšanas darbi 
Lielajos kapos netālu no Rīgas 
centra. Šis brīvprātīgais darbs ir 
mīlestības apliecienājums cilvē-
kiem, kuŗi savā dzīves gaitā ir 
veidojuši Latvijas valsts vēsturi un 
devuši cerību valsts nākot nei.

Rīgas dome un Nils Ušakovs 
ir atbildīgi par kapu un pie -
minekļu apkopšanu Lielajos 
kapos, bet tas darbs netiek 
izpildīts. Ieteicu Nilam Uša ko-
vam vairāk lasīt un interesēties 
par Latvijas vēsturi un tās dar-
biniekiem. Tad varbūt viņš 
sapratīs, kāpēc šo patriotisko, 
izcilo cilvēku atdusas vietas ir 
vienmēr jākopj un jāgodina. 

RASMA DINBERGS

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

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

"Esmu arvien ceļā, meklējot jaunus 
ceļojumu maršrutus. Nupat biju Kubā. 

Varbūt aizbrauksim kopā? Sazināsimies!" 
Inese

cīgās ģimenēs, iestādēs un 
pirms to dzimšanas. Lūdzu ie -
pazīstieties ar misijas “Pakā-
pieni” darbu viņu Facebook 
vietnē. 

Tā kā visas mūsu dzintara 
rotaslietas ir izpirktas un vietējo 
rotaslietu ziedotāju krājumi iz -
smelti, lūdzam ziedot dzintara 
rotaslietas šim vērtīgajam pro-
jektam un mērķim. Ziedojumus 
lūdzam sūtīt: Silvijai Augstrozei 
1009 W. Sawmill Rd. Quaker-
town, PA 18951.

e-pasts: silvijaa@aol.com  
tālr.: 215-536-2566
Kringle Shoppe
informācija:
www.haycockhistoricalsoci-

ety.org/Kringle/kringle.htm

“Priecājos saņemt Laiku jau no pirmās dienas, 
un esmu to jau atkal pasūtinājis nākamajiem 12 
mēnešiem. Laiks ir vienīgais, ko patiešām ar 
prieku gaidu un sagaidu. Viss pārējais, ko pastā 
saņemu, ir rēķini un reklāmas. Ja ļoti reti atlido 
kāda personiski rakstīta vēstule, to vispirms labu 
laiku paturu saujā, tad lēnām atveŗu un priecā-
jos, ja ziņas ir labas un gaišas.

Dzīve bez LAIKA būtu gŗūti saprotama un 
neliktos pareiza. LAIKS saved mūs kopā! Uz -
zinām, ko viņi dara un kā dzīvo – mūsu pa 
pasauli izmētātie, tā arī Latvijā dzīvojošie tautieši. 
Līdz ar to varam dalīties viņu priekos un bēdās 
un būt daļa no mūsu tautas ripojošā likteņrata.

…Vēl tik daudz ko redzēt, mīlēt, just,

Un no savas tautas nepazust.

Ja mūsu valodiņa visur līdzi nāks,

Tad margrietiņas mūsu sirdīs ziedēt sāks…

…Un, ja valodiņa niķoties sāktu,

Tad paklausies naktī, kas pagalvī čaukst.

Tur varbūt būs paslēpies Laiks kas gaida,

Lai tu pie viņa ciemos nāktu...

Tur mūsu valodiņa dzirkstēt dzirkst–

Laiks palīdzēs to nekad neaizmirst…”
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ĒRIKS NIEDRĪTIS, MD

Prof. Ilmāra Lazovska
stipendijas Latvijas studentiem 

Šovasar, 26. jūlijā, Paula Stra-
diņa Medicīnas vēstures mūzejā 
Rīgā jau divpadsmito reizi Lat-
viešu ārstu un zobārstu apvie-
nības (LĀZA) prof. Ilmāra La -
zovska stipendiju fonds pie  šķīra 
astoņas stipendijas Latvi jas me -
dicīnas augstskolu studentiem.

Pavasarī stipendiju komi  teja – 
LĀZAs biroja vadītāja Ka  mena 
Kaidaka, Dr, Edīte La  zov ska, 
prof. Lazovska atraitne, Dr. Juris 
Lazovskis, prof. Lazovska dēls, 
un Mārtinš Vesperis no Medi-
cīnas vēstures mūzeja in  tervēja 
medicīnas studentu kan didātus 
un, sazinoties ar Dr. Ēriku 
Niedrīti Ņujorkā, prof. Ilmāra 
Lazovska Stipendiju fonda va -
dītāju, izvēlējas vis la bākos kan-
didātus. Šogad kan didāti ļoti 
stipri un bija grūti atrast labākos. 
Tāpēc tika piešķirtas četras pil-
nas stipen dijas 1000 dolaru ap -
mērā un četras veicināšanas sti-
pendijas 250 dolaru katra.

Pilnās stipendijas šogad ie -
guva Helēna Dauvarte, Rīgas 
Stradiņa universitāte (RSU), 
Adele Grasmane, RSU, Roberts 
Rumba, RSU, un Rūdolfs Vilde, 
RSU. Veicināšanas stipendijas 
saņēma Arnita Baklašova, Lat-
vijas Universitāte (LU), Marija 
Litviņenko, RSU, Lauma Put-
niņa, RSU, un Rita Turkiņa, LU.

Dr. Ēriks Niedrītis uzrunāja 
klātesošos un pastāstīja, kā sti-

pendiju fonds tika dibināts ASV, 
lai godinātu ārsta, prof.  Ilmāra 
Lazovska (1931-2003) piemiņu.  
Fonds jau ir piešķīris 47 stipen-
dijas Latvijas medicīnas stu -
dentiem, pateicoties ASV un 
Kanadas ārstu un zobārstu zie-
dojumiem, kā arī piešķīrumi 
nākuši no Ojāra Veides Stipen-
diju fonda Kanadā.  Dr. Emma 
Groduma (1916-2007), medi cī-
nas fakultātes profesore Sa  ska t-
čevanas universitātē Ka  nadā, zie-
 doja līdzekļus sava brāļa Ojāra 
Veides piemiņai. Ojārs Veide, bū -
dams jauns me  dicīnas students 
Latvijā, krita kaŗā, cīnoties par 

Latvijas brī vību. Šo fondu vada 
LĀZAs valdes lo  ceklis Dr. Kas-
pars Tūters Toronto, Kanadā. 

Bija ieradusies arī Latvijas 
Veselības ministrijas pārstāve 
Egita Pole, kuŗa uzrunāja klāt-
esošos. RSU pārstāve Dr. Eva 
Striķe apsveica stipendiātus, pēc 
tam Dr. Edīte Lazvoska uzrunāja 
studentus un mudi nāja, lai visi 
mācās dūšīgi un paliek strādāt 
Latvijā. Tad se  koja ziedu pa -
snieg šanu un foto  grafēšanās. Visi 
tika aicināt pie bagātīga ka  fijas 
galda. Publika ilgi kavējās 
sarunās ar topo  šajiem ārstiem, 
čakliem jaunās paaudzes lat-
viešiem. Prieks bija satikt tik 
daudzus patīkamus, nacionāli 
noskaņotus jau nie šus!

Prof. Ilmāra Lazovska stipen-
dijas tiks pasniegtas arī 2017. ga  da 
20. septembrī Rīgā pirms Lat-
vijas ārstu kongresa un LĀZAs 
septiņdesmit gadu jubilejas svēt-
kos. LĀZAs 70 gadu jubileja tiks 
svinēta arī 2017. gadā 1. jūlijā 
Baltimoras Dziesmu svētku 
laikā ar plašu un interesantu pro -
grammu. Tuvāka informācija 
sekos. Lat viešu ārstu un zobārstu 
ap  vienība dibināta 1947. gadā 
Eslingenā, Vācijā, un apvieno 
ārzemēs un tagad Latvijā strā-
dājošos ārstus, zobārstus un 
citu veselības nozaŗu profe sio-
nāļus, zinātniekus un medicī-
nas darbiniekus.

Stipendiāti 2016

Dr. Edīte Lazovska pasniedz medicīnas studentam, topošam chi-
rurgam Robertam Rumbam īpašu balvu

Informācijas nozares vadītāja 
Taira Zoldnere stāstīja par sa  dar-
bībai ar diasporu veltīto konfe-
renci Latvijā “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai”, kā arī par to, 
ka notiek gatavošanās ALAs 
valdes pavasaŗa izbraukuma 
sēdei Sanfrancisko. “Sadarbība ar 
Latviju” nozares vadītāja Kaija 
Petrovska informēja, ka septem -
bŗa beigās dosies gadskārtējā 
braucienā uz Latviju, lai piedalītos 
2016. gada projekta “Drošais 
tilts” pabalstu pasniegšanas sarī-
kojumā un iepazītos tuvāk ar 
ģimenēm un studentiem, kas 
saņems šos pabalstus.

Sēdes nobeigumā tika nolemts 
nākošo ALAs valdes sēdi noturēt 
turpat Rokviles Latviešu drau-
dzes namā decembŗa pirmajā 
nedēļas nogalē. Svētdien ar lielu 
prieku ALAs valde izmantoja 
iespēju apmeklēt sirsnīgo un op -
timistisko Losandželosas mūzi-
kālo izrādi Lolitas Ritmanes va -
dībā “Te nu mēs esam”. Skaists 
noslēgums darbīgai un veiksmī-
gai ALAs valdes sēdei.

Aizgājušā vasara ASV latviešu 
kopienai ir bijusi pretrunu un 
sabiedrisku diskusiju pārpilna 
sakarā ar tuvajām ASV prezi-
denta vēlēšanām. It īpaši asa 
sabiedriskā reakcija sekoja Re -
pub likāņu partijas kandidāta 

Donalda Trampa izteikumiem, 
kas apšaubīja NATO un ASV 
gatavību garantēt Austrum eiro-
pas drošību un pildīt ASV starp-
tautiskās saistības. ALAs valdes 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs 
sagatavoja divus publiskus vēstī-
jumus ASV latviešiem un presei 

Eiropas Savienību, NATO vie-
notību un aizsardzības spēju 
stiprināšanu. Ar šo publikāciju 
saturu var iepazīties ALAs mājas 
lapā: http://www.alausa.org/lv/. 
Lai ALAs biedriem tiktu dota 
iespēja publiski paust savu vie-
dokli, ALAs valde aicināja ALAs 

latviešu sabiedriskās organizācijas 
darbības virzieniem priekšvē lē-
šanu situācijā. Diskusija notika 
10. septembrī Rokvilē, tūlīt pēc 
ALAs valdes sēdes, un bija labi 
apmeklēta. Kā runātāji tajā pie -
dalījās Pēteris Blumbergs, ALAs 
priekšsēdis, Karl Altau, Apvie no-

raksturoja katra prezidenta kan-
didāta redzējumu par NATO un 
transatlantiskajām attiecībām, kā 
arī nostāju Ukrainas un Krievijas 
konflikta jautājumā. P. Blumbergs 
atkārtoti apstiprināja ALAs neit-
rālo nostāju vēlēšanu jautājumā, 
bet aicināja latviešu sabiedrību 
izmantot visus pieejamos kanā-
lus, lai vairāk izglītotu gan lat-
viešu, gan amerikāņu sabiedrību 
par Baltijas valstu vēsturi un 
likteņiem, un NATO īpašo lomu 
reģiona politiskās stabilitātes 
no drošināšanā. K. Altau (ABK) 
savukārt pievērsās Baltijas valstu 
pārstāvju darbam ar ASV kon-
gresa pārstāvjiem, ar Baltijas 
atbalsta grupu ASV kongresā, 
aicinot atbalstīt stingru ASV no -
stāju par neapšaubāmu NATO 
saistību ievērošanu. Baltiešu sa -
biedrības uzdevums ir joprojām 
uzturēt savu polītisko nostāju, 
aizstāvot Baltijas reģiona polī-
tiskās intereses un nacionālās 
drošības jautājumus, paļaujoties 
uz ASV kā tradicionāli uzticamu 
sadarbības partneri. Jāatzīmē, ka 
ASV nemainīgi stingro nostāju 
Baltijas drošības jautājumā uz -
svēra arī ASV viceprezidents 
Džo Baidens, viesojoties Rīgā šā 
gada 23. augustā, kas bija svarīgs 
ģeopolītisks signāls.

ALAs valde sāk darbu jaunajā sezonā
ar paplašinātu sēdi Rokvilē

ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe priecājas par rozīti, ar kuŗu valde viņu un Izglītības 
nozares vadītāju Andru Zommeri apsveica par Latviešu valodas pārbaudījuma sekmīgu nokārtoša-
nu // FOTO: Raits Eglītis

par to, ka ALA kā sabiedriska 
organizācija ietur partejiski ne  it-
rālu nostāju ASV priekšvēlēšanu 
gaitā, bet kategoriski aizstāv 
transatlantisko saišu saglabāšanu 
un veicināšanu starp ASV un 

biedrus uz paneļdiskusiju “Par 
2016.gada ASV prezidenta vēlē -
šanām un baltiešu organizāciju 
nacionālpolītisko darbu”. Tautieši 
arī tika aicināti iesūtīt rakstiski 
savu viedokli par ALAs kā 

tās baltiešu komitejas (ABK) 
biroja direktors un Ēriks Lazdiņš, 
Amerikas latviešu jaunatnes ap -
vienības (ALJA) polītiskās noza-
res vadītājs. Diskusiju vadīja 
Dainis Butners. Ē. Lazdiņš īsumā 

TAIRA
ZOLDNERE,
ALA Informācijas nozares vadītāja
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Kristaps Porziņģis

Ints Rupners sarunājas ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Valsts prezidents ASV satiek 
Kristapu Porziņģi

Latvijas valsts prezidents Rai -
monds Vējonis vizītes laikā  ASV 
saticis arī latviešu talantīgo bas-
ketbolistu Kristapu Porziņģi. 
NBA kluba Ņujorkas Knicks 

spēlētājs sociālajā vietnē Insta-
gram publicējis attēlu kopā ar 
prezidentu, kā arī pie foto aicina 
atbalstīt citam citu, lai Latvijā 
būtu spēcīga tauta.

Ints Rupners. Visupirmais 
jautājums – par Latvijas dro-
šību. Būdams valsts Bruņoto 
spēku virspavēlnieks un Sat ver-
smes galvenais sargs, sakiet, kā 
vērtējat Latvijas spējas sevi 
aizstāvēt atklātā un hibridkaŗa 
situācijā. 

Ar ticību Latvijai un latviešiem visā pasaulē
Laika speciālkorespondents Ints Rupners Ņujorkā tiekas

ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni
ar bruņotiem spēkiem. Infor-
mātīvajā kaŗā, kas no Krievijas 
puses ir vērsts gan pret Baltiju, 
gan ASV, tiek izmantoti visi 
līdzekļi, ieskaitot tautiešu „prātu 
apstrādi”, pat zombēšanu. In -
formātīvais spiediens ir liels – 
Krievija savus tautiešus ne vien 

Sevišķi tas saasinājies pēc Kri-
mas aneksijas. Savukārt Latvijā 
iekšlietu sistēma ir novājināta, 
arī ierēdniecība, un tas izpau-
žas nespējā pieņemt ātrus un 
kvalitātīvus lēmumus. Un arī 
pieredzes trūkums. Tāpēc īpaši 
nozīmīga loma ir sadarbībai – 

Sīrijā, kas notiek Afrikas valstīs, 
Ziemeļkorejas nesankcionētie 
kodolizmēģinājumi, kas ap -
draud visu pasauli. Nākamais – 
milzīgais migrācijas vilnis, kas 
veļas pār Eiropu un kam mek-
lējam risinājumu kopā ar citām 
ES valstīm. Protams, ka tas skaŗ 
arī Latviju. Problēmu ir daudz, 
un tās ir jārisina arī mums kā 
ES dalībvalstij. Noteikti uzsveŗu 
Latvijas solidaritāti ar Ukrainu. 
Vēl joprojām, taču nav pilnībā 
īstenota t.s. Minskas vienošanās 
un daļā Ukrainas joprojām ir 
reāla Krievijas bruņoto spēku 
klātbūtne.

Un vēl – uzskatu, ka nāka-
majam ANO sekretāram jānāk 
no Austrumeiropas valstīm, jo 
– neviens nekad taču šai amatā 
no šī reģiona nav bijis. Uzskatu 
arī, ka šai amatā jānāk sievietei. 
Runājot par ANO reformām, 
noteikti jāmaina kārtība, kādā 
valstis dabū veto tiesības, tā  dē-
jādi viegli panākot kāda starp-
tautiski nozīmīga jautājuma 
bloķēšanu. Šābrīža drošības 
situācijā tas ir ļoti svarīgi.

Esmu pēc profesijas biologs, 
tāpēc īpaši svarīgi man ir arī 
jautājumi, kas attiecas uz kli-
mata pārmaiņu kontrolēšanu 
un vispār uz mūsu planētas 
ilgtspējīgas attīstības veicinā-
šanu. 

Ko domājat par Latvijas 
izredzēm piedalīties ANO 
Drošības padomē?

Jāstrādā! 2025. gadā plānojam 
kļūt par šīs padomes locekli, 
tāpēc – lūdzam lobēt arī tau-
tiešus ārzemēs, īpaši ASV! Laiks 
skrien ātri, priekšdarbi, kas jā -
veic, ir lieli. Bet tautiešu atbalsts, 
lobēšana taču palīdzēja Latvijai 
kļūt gan par NATO, gan ES 
dalībvalsti. Paldies tautiešiem! 
Tiešām grūti iedomāties, kā 
būtu izvērtusies situācija, ja 
nebūtu trimdas latviešu orga-
nizāciju lielā ieguldījuma. Arī 

mūsu iekļaušanās OECD par 
tās pilntiesīgiem biedriem, tas, 
ka ASV bruņotie spēki NATO 
ietvaros pirmie ieradās Latvijā, 
ir cieši saistīts ar lobēšanas 
darbu, ko veikuši arī trimdas 
tautieši. To nevar nenovērtēt, 
paldies!

Oktobŗa sākumā Rīgā atkal 
uz gadskārtējo sēdi pulcēsies 
PBLA – Pasaules brīvo latviešu 
apvienības valde, turklāt šogad 
atzīmēs savas darbības 60. ga -
dadienu. Jūsu vērtējums PBLA 
ieguldījumam Latvijas neat-
ka rības atgūšanā un – kādu 
redzat mūsu organizācijas 
lomu šodien un nākotnē?

Loma ir nepārvērtējama! Bez 
tautiešu atbalsta būtu bijis grūti 
atjaunot valsts neatkarību. Vēl 
vairāk – it visās latviešu mītnes 
zemēs šos gaŗos gadus tika sa -
glabāta un kopta mūsu valoda, 
latvietība. Tas vēsturiskā kon-
tekstā ir ļoti būtiski. Turklāt – 
atbalsts tiem, kas devās bēgļu 
gaitās pēc Otrā pasaules kaŗa, 
atbalsts leģionāriem... Bez trim-
das latviešu līdzdalības šie vēs tu-
res procesi nav pat iedo mā jami.

Šodien, kad jārēķinās ar to, ka 
daudz tautiešu dodas „otrajā 
emigrācijas vilnī”, ir svarīgi, ka 
ārpus Latvijas viņus sagaida tā 
sauktā vecā trimda – ar savu 
pieredzi, ar savu stāju. Nav noslē-
 pums, ka daļa no aizbrau ku-
šajiem jūtas apvainojušies uz 
Latvijas valsti, iemesli un jūtas 
ir dažādas. Taču – cik nozīmīgi 
ir tas, ka ārvalstīs viņi satiek 
cilvēkus, kas zina un saprot, cik 
svarīgi ir saglabāt savu valodu, 
tradicijas un dzimtenes mīles-
tību. Es ticu, ka Latvija uzplauks 
un aizbraukušajiem būs motīvs 
atgriezties. Un šo motīvu stip-
rinās „vecā trimda”, iekļaujot 
jaunos tautiešus savā pulkā un 
pārliecinot, ka dzimtenes mīles-
tība un latvietība stāv pāri 
visiem aizvainojumiem.

Raimonds Vējonis. Terro-
risma draudi ir aktuāli visā 
pasaulē, tā tas ir.  Un Latvijā šai 
sakarā galvenā loma gulst uz 
iekšlietu struktūrām, kam sa  vu-
kārt ir svarīgi labi sadarboties 

Latvijā un Baltijā, bet visā 
Eiropā mēģina „uzrunāt” un 
iespaidot. Latvijas gadījumā 
stāstot, ka mūsu valsts nav 
spējīga ne pati pastāvēt, ne 
savus pavalstniekus aizsargāt. 

gan aizsardzības un iekšlietu 
struktūru starpā, gan starptau-
tiskā jomā. Latvijas gadījumā 
īpaši aizsargājama zona ir valsts 
infrastruktūra, proti, ja, „iz -
sista” no ierindas, piemēram, 
elektroapgāde. 

Konkrēti atbildot uz jūsu 
jautājumu – vai Latvija var sevi 
aizstāvēt, teikšu tā – jā, var, 
ciešā sadarbībā ar saviem part-
neŗiem, galvenokārt ar ASV. 
Īstenībā jau šis modernais 
jēdziens „hibridkaŗš” nav nekas 
jauns – tāds bija arī agrāk, īpaši 
tad, kad Latvija atguva neat-
karību. Formas un iespējas bija 
citādas. Vēlreiz uzsveŗu, ka īpaši 
svarīga šobrīd ir sadarbība – 
gan starptautiski, gan valsts 
iekšienē, kur cieši jāsadarbojas 
visiem dienestiem, tostarp iekš-
lietu un aizsardzības, un arī 
Zemessardzei. 

Ir jābūt labai savstarpējai sa -
darbībai, informācijas apmaiņai, 
lai izietu no kritiskas situācijas. 
Jārēķinās, piemēram, arī ar 
kiberuzbrukumiem datorsis tē-
mā. Diemžēl nevaru apgalvot, 
ka tādām situācijām mēs būtu 
100% gatavi.

Bet darbojas zināmais 5. pants, 
saskaņā ar kuŗu, uzbrukums 
vienai no NATO dalībvalstīm 
nozīmē uzbrukumu visai šai 
aliancei. Un tas Latvijai ir ļoti 
būtiski. Tas būtiski maina arī 
cilvēku un amatpersonu domā-
šanu un rīcību. 

Par to runājāt arī ANO 
asamblejā. Par ko vēl jeb – kas 
bija jūsu runas galvenie „sma-
guma centri”?

Protams, pats pirmais – dro-
šība, kā mūsu reģionā, tā visā 
pasaulē. Mums rūp, kas notiek 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 
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Pēc visjaunākajiem atzinumiem sakārtotā Raiņa bibliotēka Patiesība vai šķitums? – Rīgas mājā sastopam arī dzejnieces garu

Skats Rīgas mājas viesu istabā

Raiņa un Aspazijas atjaunotā vasarnīca Jūrmalā, MajorosAtjaunotais dzejnieku nams Rīgā, Baznīcas ielā 30Raiņa bērnu dienu māja Jēkabpils novadā, Tadenavā

Rainis un Aspazija ir atgriezušies
Vēl jau atmiņā  pērn, Aspazijas 

un Raiņa 150. jubilejas gadā, 
dažādos plašsaziņas līdzekļos 
izteiktā nožēla un vaimanas par 
to, ka svētku reizē apmeklētā-
jiem Latvijā nebija pieejami trīs 
Raiņa memoriālie mūzeji. Ce -
rības, protams, viesa ziņas par 
to, ka visi trīs – Tadenavā, Jūr-
malā un Rīgā lokālizētie – ir 
renovācijā. Tas solīja piemiņas 
māju augšāmcelšanos un ļāva 
iedomāties, ka pēc atjaunotnes 
šīs vietas iegūs ne tikai sakārtotu 
ārveidu, bet arī jaunu, laikme tī-

kur nākamais dzejnieks pava-
dīja tikai sava mūža pāris pir-
mos gadus, uzburta bērnības 
pasaule – pilna rotaļu elemen-
tiem un daždažādiem „dzīves 
brīnumiem”, ko bērnam paveŗ 
apkārtējā pasaule. Jūrmalā mū -
zejs stāsta par abu dzejnieku 
mīlestību, kopdzīvi un radošo 
mijiedarbi, turklāt memoriālās 
telpas vēstī par Raiņa mūža 
pēdējām dienām. Bet Rīgas 
mājā, Baznīcas ielā, manā ie -
skatā vistiešāk iespējams sajust 
abu dižgaru klātbūtni. 

dzejnieka platmale un ceļojumu 
spieķis, bet pavērtās durvis uz 
viesistabu jau aicina doties 
tālāk. Kamēr pētām viesistabu, 
skan klusa klavieŗmūzika, tepat 
ir arī tāfelklavieres, kuŗas spē-
lējusi Aspazija. Cauri pavisam 
nelielai ēdamistabai nonākam 
Raiņa kabinetā, kur daudzas 
lietas šķiet pazīstamas no kād-
reiz redzētām fotografijām. Te 
ir dīvāniņš, kuŗā Rainis pus-
guļus rakstījis, te rakstāmgalds, 
uz tā tālruņa aparāts, grāmatas, 
papīri. Uz grīdas paklāja vietā 

Aspazijas veidols ļauj nojaust 
radoša darba epizodi, kad ik pa 
brīdim jāpieceļas no krēsla, lai 
domas ritētu spraigāk. Rainis 
savukārt lej no patvāŗa sev 
krūzītē tēju, skandina karotīti, 
apmaisot cukuru, paņem rokā 
un pēta jaunāko avīzi. Šis „ēnu 
teātris” līdz ar precīzu skaņu 
partitūru uzbuŗ tik precīzu 
noskaņu, ka tā savukārt rosina 
vēl tālāk iztēloties abu dižgaru 
dzīvi šeit.

Atjaunotajā mājā īpaši aprī-
kotos skapjos kārtota dzejnieku 

pedagoģijas nodarbībām.
No ielas puses mājai piešķirts 

glīts un gaumīgs tradicionālas 
koka celtnes veidols. Ja ska tā-
mies no pagalma, redzam arī 
jauninājumus – mājas jumtā 
iekārtotas mūzeja darbinieku 
darba telpas, fasādi papildina 
gar ārsienu izveidota koka 
terase ar kāpnēm. Vislielākās 
pārmaiņas skārušas šķūnīti, uz 
kuŗa pamatiem nu izveidota sa -
rīkojumu zāle, kuŗā iespējams 
iekārtot arī mainīgas izstādes. 

Raiņa un Aspazijas māja pašā 

Lai nokļūtu memoriālajā dzī-
voklī, nākas uzkāpt pa šau rām 
un neērtām koka kāpnēm,  
atvērt dzīvokļa durvis, un jau 
priekšnamā mūs apņem apdzī-
votas telpas atmosfēra. Te uz 
lielas ceļojumu lādes novietota 

gam mūzejam atbilstīgu saturu.
Šovasar un rudens pievārtē 

nu esam piedzīvojuši visu trīs 
memoriālo mūzeju atdzimšanu. 
Kvalitātīvi veiktie renovācijas 
darbi, tāpat kā radošas domas 
spārnotie dizaina risinājumi un 
svaigais mūzeju satura piedā-
vājums ļauj priecāties par vai-
rāku gadu gaŗumā paveikto. Un 
tā vien gribas visai patētiski 
iesaukties: „Rainis un Aspazija 
ir atgriezušies!” 

Vasaras pilnbriedā atjaunotā 
veidolā durvis apmeklētājiem 
vēra Raiņa bērnības mūzejs 
Tadenavā, tad bija pienākusi 
kārta dzejniekpāŗa vasarnīcai 
Jūrmalā. Tagad, dzejas dienu 
noskaņās tika atvērta Raiņa un 
Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas 
ielā 30, nams, ko Aspazija, 
klātesot Rainim,  iegādājusies 
1926. gadā. Dzejnieks tajā dzī-
vojis līdz savai nāvei, pēc tam 
Aspazija –vēl līdz 1933. gadam.

Pārliecinoties par rūpīgi veikto 
šo trīs mūzeju atjaunotni, liekot 
lietā modernās celtniecības 
technoloģijas un visjaunākās 
metodes un materiālus, pārņem 
lepnums par to, ka šie objekti ir 
atgriezušies mūsu kultūras 
apritē. Ne tikai kā sakoptas 
ēkas, bet arī kā nācijas atmiņas 
vietas. Turklāt katram no šiem 
memoriālajiem mūzejiem ir 
pilnīgi atšķirīgas satura kon-
cepcijas, taču vienlīdz talantīgs 
dizaina risinājums, ko veicis 
dizaina birojs H2E. Tadenavā, 

lāčāda… Apkārt ir daudz sīku 
sadzīves trokšņu, un rodas 
sajūta – te tiešām kāds dzīvo, 
elpo, darbojas. Nu kā tad – 
nelielajās istabiņās pie ēdam-
istabas mēs viņus sastopam: tās 
ir kādreizējo saimnieku ēnas. 

bibliotēka, kuŗā vairāk nekā 
6000 eksemplāru 14 valodās. 
Turpmāk bibliotēkas vienības 
būs pieejamas interesentiem un 
Raiņa daiļrades pētniekiem, 
līdzās iekārtota arī neliela la  sī-
tava. Izveidota telpa arī mūzej-

Rīgas centrā, dažus soļus no 
Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas, 
aicināt aicina apmeklētājus. Ir 
taču intriģējoši pārliecināties 
par to, ka Aspazija un Rainis nu 
ir atgriezušies mājās.
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JĀNIS ROBERTS TILLBERGS. Rīga. 1912. 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 $19,00 ................

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 19,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

MĀRIS
BRANCIS

Rīgas torņa gaiļi laimes šūpolēs
Lai kur ietu un ko darītu, Rīga 

ir visu dzejnieku mutē, visu māk-
slinieku acīs, visu komponistu 
ausīs un visu fotografu uznē mu-
mos, jo mūsu pilsēta mūs iedves-
mo un ikdienā sargā, kā teikts 
Vitauta Ļūdēna dzejolī:

Rīgas torņi – augsti torņi,
uz tiem torņiem gaiļi sēž,
vara gaiļi, diži, plati,
gaiļiem sekstēs svilpo vējš.

Vienmēr nomodā par Rīgu,
vienmēr modri sargā to –
dienā saule spārnus zeltī,
naktī mēness sudrabo.

Rīgā satek visi Latvijas ceļi, 
katrs mūsu valsts iedzīvotājs tie-
cas turp doties kaut reizi gadā. 
Tad nu palūkosimies, kā Rīga 
atklājas mākslinieku darbos.

Pirmās ziņas par Rīgas dibi nā-
šanu atrodamas gan Indriķa 
Livonijas chronikā, gan Atskaņu 
chronikā, savukārt pirmie attēli 
attiecas uz 16. gadsimta sākumu.

Šajā kalendārā agrākais Rīgas 
attēls, kuŗu darinājis latviešu māk-
  slinieks Jānis Roberts Tillbergs 
(1880 – 1972), tapis 1912. gadā. 
To gleznojis vēlākais profesors, 
bet tolaik vēl Rīgas pilsētas māk-
slas skolas pedagogs. Domājams, 
ka šīs gleznas tapšana saistās ar 
Maskavas izdevēja J. Knēbeļa iero-
sinājumu 1911. gadā, kuŗš kādam 
nezināmam izdevumam gribējis 
iegūt Rīgas skatu. Jaunais māk-
slinieks ar dedzību ķēries pie 
pasūtījuma izpildīšanas.

Vai šī „Rīga” ir uzgleznota iz -
devēja pasūtinājuma dēļ, nav pre-
cīzi zināms. Tiesa gan, Otrajā lat -
viešu mākslinieku izstādē 1912. ga -

da decembrī – 1913. gada janvārī 
eksponēta vēl kāda „Rīga”, bet 
akvareļa technikā. Tomēr uzma-
nīgu dara autora paraksts uz 
gleznas – tas ir rakstīts krieviski. 
Atgriezies Latvijā no mācībām 
Pēterburgas Mākslas akadēmijā 
un apmeties šeit uz dzīvi, viņš 
parasti jau pirms Pirmā pasaules 
kaŗa uz darba atstāja autografu 
latviski. Kalendārā reproducētā 
glezna „Rīga” pirms Otrā pa -
saules kaŗa esot piederējusi Dr. 
Jēka bam Prīmanim, par ko kādā 
vēs tulē viņš stāstījis akadēmiķim 
Jānim Stradiņam.

Profesors Jānis Roberts Till bergs 
atklāj Rīgu kā otru nozīmīgāko 
ostas pilsētu cariskajā Krievijā. 
Tagadējā 11. novembŗa krastmalā 
20. gadsimta sākumā bija kuģu, 
kuteŗu, buru laivu un citu jūras 
viļņu šķēlēju pietauvošanās un 
tir gus vieta.

Desmit gadus vēlāk 1922. gadā 
Ansis Cīrulis (1883 – 1942) glez-
no pavisam citu Rīgu. Tā tagad ir 
brīvās Latvijas galvaspilsēta, kuŗā 
strauji attīstās tirdzniecība un 
citas dzīves jomas. Raugoties pil-
sētas ainavā, izskatās, ka Latvija 
jau atguvusies no kaŗa posta, viss 
plaukst un zeļ, ja ļaudis krastmalā 
steidzas turpu šurpu, arī upē 
daudz dažādu kuģu un baržu, ka 
tiem nav kur apgriezties. Tikpat 
darbīga ir paša mākslinieka dzīve 
šajā laikā – viņš, piemēram, 1922. 
gadā darināja Latvijas lauksaim-
nieku ekonomiskai sabiedrībai 
Jelgavā vairāku telpu sienas glez-
nojumus un panno. 

Pārējie darbi kalendārā rāda 
mūsu valsts galvaspilsētu 20. gs. 
II pusē.

Uz vāka reproducēta Ligitas 
Cau nes (1950) 2015. gadā glez-
notā „Rīgas pils”, krāsās koša, 
lepna un svinīga. Viņa ir lepna 
arī par savu dzimto pusi Viesīti, 
Sēliju, kādēļ ilgus gadus rīko 
mākslinieku plenērus šajā Lat vijas 
novadā. „Glezniecība ir mans pro  -
fesionālais vaļasprieks, patvērums 
un dievkalpojums,” atzīstas Ligita 
Caune. „Mani gleznojumi pa  tie-
sībā ir atzīšanās mīlestībā – māk-
slai un Latvijas dabai.” Rīgu māk-
sliniece šoreiz tēlo, ja tā var teikt, 
ar himniskiem akordiem.

Skatā no putna lidojuma gal-
vaspilsētu iemūžinājis Alvis Zem-
zaris (1961). Viņš mācījies J. Ro -
zentāla Rīgas mākslas vidusskolā, 
taču pēc tās beigšanas izvēlējās 
filozofijas studijas. Vēlāk tomēr 
viņa daiļradē uzvarēja māksla. 
Šodien Alvis Zemzaris nodarbo-
jas ar restorānu, veikalu, dzīvokļu 
dizainu, bet parallēli nododas 
glezniecībai. Kopš 90. gadu vidus 
viņa uzmanības centrā ir naksnīgi 
pilsētas skati ar ļaužu un mašīnu 
pieblīvētām ielām, reklāmām un 
laternu apgaismojumu. 2011. gadā 
Saači [Saatchi online] rīkotajā 
starptautiskajā laikmetīgās māk-
slas skatē Londonā viena no Alvja 
Zemzaŗa vakara noskaņu pilsētas 
ainavām ieguva apbalvojumu. 

Kalendārā reproducēts Rīgas 
skats naktī, kad ielās spīd krāšņas 
ugunis, pa Brīvības ielu traucas 
automašīnas. Pilsētā kūsāt kūsā 
dzīvība, viss ir kustībā. Skatītājs 
pustumsā pamana gan Brīvības 
pieminekli, gan Balto namu, gan 
Pēteŗa un Doma baznīcu. Ielū-

ko joties dziļumā, skatam paveŗas 
tumšzilā Daugava un vēl tālāk 
tikko jaušami sazīmējams Pār-
daugavas krasts. Kustības un ne -
miera iespaidu pastiprina gaišo 
un tumšo laukumu kontrasti, 
melnās svītras, kas ietin visu 
skatu kā zirnekļa tīklā.

Pilsētas nakts dzīve paveŗas vēl 
divās reprodukcijās, kas ataino 
Rīgas ielu tuvplānus, it kā mēs būtu 
nolaidušies no augstumiem un 
pietuvinājušies cilvēku pasaulei. 

Februāŗa mēnesis ir Laines 
Kainaizes (1953) ziņā, kur viņa 
rāda „Pārdaugavu ziemā”. Tā nav 
parādes, bet darba Rīga. Te nav 
labi zināmais siluets, kas rak stu-
rīgs galvaspilsētai. Nav arī nekā 
svētsvinīga, bet ir lietišķums, iek-
šēja kustība, ko akcentē miglas 
vālu un skursteņu dūmu virzība 
dziļumā. Tilts Pārdaugavā pāri 
Zunda kanālam pagaidām ir 
tukšs – māksliniecei netīk mašīnu 
uzbāzīgie trokšņi un ņirboņa. 
Viņai tuvāka ir daba, miers, har-
monija. 

Kalendārā maija un jūnija mē -
nesis ir atvēlēts jaunajai glezno-
tājai Alisei Mediņai (1984), kuŗa 
tika nominēta galvenajai balvai 
2016. gada Jāzepa Pīgožņa balvas 
II ainavu izstādē. Līdz godalgai 
palika pavisam maz, taču viņai 
vēl visa dzīve priekšā: māksli-
niekam 32 gadi ir tikai ceļa sā -
kums. Alise Mediņa – 2010. gadā 
iegūts maģistra grads glezniecībā 
– ļoti droši un konsekventi glez-
no reālitāti, visbiežāk pilsētas 
dzīvi, kur gandrīz vai taustāmi 
sajūtama enerģija, kustība, telpa 
un gaisma. Dažāda gaisma. Lūk, 
2011. gada „Rīta miglā” gleznotāja 
tēlo biezo pilsētas miglu, kas pa -
dara tikko jaušamu Akmens tiltu 
pāri Daugavai, bet Rīgas siluets 
tālumā drīzāk ir iedomājams, 
nekā redzams.

Gluži citādāku Rīgu redzam 
viņas šogad tapušajos „Avotu ielas 
jumtos”, kas bija skatāma Jāzepa 
Pīgožņa balvas II ainavu izstādē. 
Alise Mediņa tonāli smalki rāda 
pilsētas namus, apliecinādama, 
ka viņa respektē un seko latviešu 
tonālās glezniecības tradicijām. 
Saulīte tikai mostas, rīta migliņa 
izzūd nemanāmi. Vēl pilsētā ir 
miers, drīz tā modīsies dzīvei.

Jūlijs atsauks atmiņā pagātni. 
Daugavu, kuŗas ūdeņos atspo-
guļojas nami un tās krastos rit 
dzīve, ir gleznojuši daudzi. Šoreiz 
skatītāju uzmanībai ir dota Friča 
Zandberga (1910 – 1972) glezna 
„Daugava”, kas tapusi 1961. gadā. 
Nekas darbā neliecina par šo tālo 
laiku. Mākslinieks centās no tā 
norobežoties. Viņš 1937. gadā 
beidza Ģederta Eliasa Figūrālās 
glezniecības meistardarbnīcu 
Lat vijas Mākslas akadēmijā, bet 
1943. gadā iestājās latviešu le -
ģionā. Pēc kaŗa palika Latvijā, 
kas nozīmēja izsūtījumu. No tā 
Fricis Zandbergs atgriezās ar 
iedragātu veselību, piedevām 
viņš nevarēja atrast darbu. Cik 
varēja, mākslinieks gleznoja – arī 
kalendārā reproducēto darbu, 
kas atsauc atmiņā gan Eduarda 
Kalniņa, gan Valža Kalnrozes 
pelēko toņu simfoniju, bet Friča 
Zandberga ainava ir krāsaināka. 
Te jāpiezīmē, ka divas viņa maz-
meitas ir gleznotājas – Tukuma 

māksliniece Ingemāra Treija un 
Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības priekšsēde Linda 
Treija.

Arīdzan augusta reprodukcija 
aizved bijušajos laikos. Arī tās 
autors gleznotājs Herberts Siliņš 
(1926 – 2001) bija iesaukts vācu 
armijā un dabūja izkaŗoties. Pēc 
kaŗa beigām viņš nonāca Eslin-
genā, kur mācījās mākslas skolā 
pie Jāņa Kugas un citiem. Vēlāk 
Herberts Siliņš atgriezās dzim-
tenē un dabūja izbaudīt padomju 
varas smago attieksmi pret le -
ģionāriem. Par spīti tam, viņš 
neatlaidīgi visādos veidos mācījās 
gleznot, soli pa solim tuvoda-
mies mērķim. 1972. gadā glez-
notais Daugavmalas skats atklāj 
mākslinieka raksturīgo rokrak-
stu – košas krāsas, enerģisks otas 
vilciens, iekšēja kustība un 
spēks.

Bet Rīgu tēlo ne tikai glezno-
tāji. Tā parādās gan akvarelistu, 
grafiķu un pat tekstilmāksli-
nieku darbos. Kalendārā ievie-
tots Mārītes Leimanes (1951) 
diplomdarbs „Senā Rīga”, kas 
austs 1979. gadā. Priekšplānā rī -
dzinieki senos tērpos iznākuši 
krastmalā pastaigāties, satikties, 
lietas kārtot, bet aiz viņu mu -
gurām iezīmējas raksturīgo ēku 
veidoli – Pēteŗa un Doma baz-
nīcas tornis, Trīs brāļi, Melngal-
vju nams, Rātsnams, Rīgas pils 
un liels skaits burinieku ar 
daudzkrāsainiem karodziņiem 
mastos. 

Decembris, kad visi dzīvojam 
Ziemsvētku un Jaunā gada 
gaidās, ir nodots Ulža Zemzaŗa 
(1928) gādībā. Mākslinieks ir 
attēlojis tradicionālo Ziemsvētku 
tirdziņu Doma laukumā, zem 
zvaigznēm uzbuŗot svētku at -
mos fēru ar cilvēku kņadu, tirgus 
būdu gaismām, trokšņiem un 
smaržām. Bet pāri visam egle, 
piebirusi košām spuldzītēm, un 
lepnais, staltais Doms, kas līdzīgi 
gailim sargā savas saimes prie-
cīgo dzīvi. Jāpiebilst, ka Alvis un 
Uldis Zemzaŗi ir visai tuvi radi-
nieki – dēls ar tēvu, abi gan 
dzimuši jūrmalnieki, bet lielākā 
mūža daļa ir pagājusi Rīgā. 

Pēdējais mākslas darbs, kas 
pirms 2018. gada kalendāra vēs-
tījuma reproducēts kalendārā, ir 
veltīts latviešu Dziesmu svētkiem. 
Tie arī 2018. gadā būs viens no 
zīmīgākajiem notikumiem Lat-
vijas simtgades svinību laikā. 
1971. gadā gleznotā darba „Rīga 
dimd” autors ir Indulis Zariņš 
(1929 – 1997), viens no pašiem 
izcilākajiem 20.gs. otrās puses 
gleznotājiem, kuŗa uzraudzībā 
izaudzinātas daudzas paaudzes. 
Viņš pratis attēlot Dziesmu svēt ku 
atmosfēru ar pūtēju orķestri un 
vijolnieku priekšplānā, kuŗu 
skaņās straujā dejā laižas dejotāji 
tautastērpos. Tumšo un sarkano 
toņu kontrastā atbalsojas svētku 
kvēle un visu aptveŗošā enerģija, 
kāda valda Dziesmu svētkos.

Jā gan, 2018. gadā Rīga atkal 
būs visa centrā, atkal pilsētu 
pieducinās tauŗu skaņas, koŗu 
balsis un dejotāju soļi. Šo svētku 
gaidās ir tapis šis kalendārs, lai 
līdz ar Aleksandru Čaku jau 
tagad šūpojamies „laimes šū -
polēs”. 
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Democratic delegate Robert Shearer Sanders and Clinton in lobby of Philadelphia Marriott

Alam defended Brown as “a 
symbol. It’s happening every-
where. You see in the last days 
how many innocent black people 
have been killed. … All Lives 
Matter, it is the universal truth. 
But we are focusing Black Lives 
Matter means stop discrimina-
tion – it’s not only killing – but 
Black Lives Matter means living 
situation, jobs, education.” 

Kim Saylor, from Indianapolis, 
Indiana, was a Bernie Sanders 
delegate. “I’ve been a single mom 
since I was 19. I’ve never gotten a 
dime of child support. I’ve had 
what most people would call a 
rough life. I am definitely the 
99%. And Bernie’s values and his 
core beliefs and the way he 
inspired people just inspired me 
to support him, and he spoke to 
me with what he was about and 
what he was about never changed. 
Her key issues: “$15 per hour, to 
stop the TPP issues, things that 
are going to ruin the environ-
ment and ruin my children’s 
future as far as I am concerned 
Bernie is willing to fight for.” 
About the illegal immigrants, “I 
believe that there’s a reason that 
they’re here illegally, and I think 
that we should set up programs 
to help them become legal immi-
grants instead of throwing them 
back to the problems that they 
have.” On the race issue, “I think 
it’s come to the point in our 
country the reason that [Michael 
Brown’s] mother can be honored 
is because the fact that racism 
still exists in 2016. She’s become 
a spokesperson. The Black Lives 
Matter group they need change 
because it is white privilege in 
America. All day long it’s white 
privilege against black lives. It’s 
white privilege against lesbians 
and bisexuals and gays. If you 
don’t fit into the norm of what 
America is supposed to be, then 
you have to fight for your rights 
in America, and the Black Lives 
Matter people are just fighting 
for their rights, and that’s was the 
case that they used.”

Audrey Blondin of Litchfield, 
Connecticut, explained her deci-
sion to run as a delegate for 
Bernie Sanders: “First and fore-
most his passion about leveling 
the playing field as far as income 
equality is concerned. I live in 
Connecticut. There’s terrible dis-
parity between the wealthier 
southern part of the state in 
Fairfield County as opposed to 
where I practice law in Torring-
ton. It’s a lot of poverty. That 
really resonates with me. Student 
load debt – I have three children 
who have more than $1/2 mil-
lion in student loan debt.”

How do we deal with income 
inequality? By what means? “I 
think creating more better pay-
ing and more middle class jobs, 
which I think both Hillary and 
Bernie are focused on. I think, 
for example, that transportation 
bill that’s been languishing 
around. Like when we came 
down here on 95 – I went to law 
school here in Philadelphia, at 
Temple – I said to my husband 
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ON TWO DIFFERENT PLANETS
The 2016 Republican and Democratic National Conventions

– and they were building 95 forty 
years ago – I said to my husband 
as we drove down 95 they haven’t 
done one thing to upgrade or 
repair this 95 in forty years. And 
that’s just right here. The air-
ports, the bridges. There’s so 
much that needs to be done.” 
They’re government-funded pro-
jects. “Government is to provide 
for the people. I’m not, obviously 
being a Democrat, I’m not a fan 
of less government. I’m a fan of 
more government. I’m a fan of 
universal health insurance. That’s 
another thing that Bernie is very 
supportive of – single payer. It’s 
what Hillary started to do back 
in the day. President Obama has 
made some good steps, and it 
needs to continue. Huge issues. 
Government, in my opinion, is 
there for the good of the people. 

thing weird happened and he 
actually got voted for. I don’t 
think he even wants to be 
President. You know, he’s already 
talking about other people doing 
the job for him.” Wanderer con-
tinued, “Hillary, on the other 
hand, has been preparing for 
something like this – it didn’t 
have to be this – something to 
make a major contribution her 
whole life, and I know that 
because I went to college with 
her. I’ve known her for 51 years 
so I saw what she did in college. 
… She tutored minority children 
in the inner city of Boston. She 
did a lot of campaign work on 
the campus to make Wellesley 
College a better place with more 
liberal social rules and also aca-
demic rules she updated that. I 
worked with her on a lot of these 

respect for our country in the 
world. I think George Bush – 
you know – people didn’t trust 
him, they didn’t think he was 
even smart enough to be 
President. And I think she went 
and she listened to people, and 
she did the best she could to get 
peace between different groups. 
And I know people say that she 
was too hawkish in some instanc-
es, but I think she did her home-
work, and I trust her that what 
she decided to do was the right 
thing to do.” On immigration, 
“One of the best things about 
Hillary is that she’s looking for a 
way to help immigrants come 
and become Americans. That’s 
been her goal all along.” About 
the death of Kate Steinle and 
similar cases of illegal alien 
crime, Wanderer said, “I don’t 

American people and for the 
climate.” Specific issues: “I want 
health care for all. I think that 
every American, every human 
being, deserves the right to qual-
ity health care. And this conven-
tion right here is sponsored by 
major Republican donors and 
anti-Obamacare lobbyists paid 
for the Democratic Convention 
and now – I’m speculating – but 
that’s how come we couldn’t get 
health care for all into the 
Democratic platform. I think 
Americans are pretty sure now 
when there’s money going into 
big politics that it is corrupting it, 
which I think this is one of those 
instances. … Now another issue 
I stand behind is climate change. 
This is a climate crisis, this is not 
just climate change. When any 
candidate is taking millions from 

It’s not there to go away.”
Back to your point about college 

costs. Nothing has gone up more 
than college costs. Could that be 
partly the fault of the colleges? 
“Well, I’ll give you an example. 
My oldest son is a physician. … 
When he started Yukon Medical 
School in 2004 the tuition was 
$10,000. When he graduated the 
tuition was $40,000. Now I don’t 
know what it is.” Well, maybe the 
university should answer for that. 
I believe that in California where 
I come from there are now more 
administrators in the University 
of California than teachers, and 
yet the University is begging for 
more money. “Well, this is why 
Bernie has proposed state col-
leges tuition free. There can be 
some restructuring. Money can 
be used differently and in other 
ways in order to serve the people.”

Nancy Wanderer, Falmouth, 
Maine, was a Hillary Clinton 
delegate. Why Hillary over Trump? 
“The first reason that most peo-
ple give is that we can’t possibly 
have Trump as President, and 
that is a good reason.” And the 
reason they say that? “Well, they 
say that because he is totally 
unsuited to be President. And I 
don’t think that he even intended 
to be President. I think he just 
wanted to get publicity and have 
a good time and get more pub-
licity for himself and then some-

things. She became our college 
government president, the sen-
ate president. And she gave a 
fantastic commencement speech 
that I think most people have 
heard of. … She followed Senator 
Edward Brooke, who was our 
official commencement speaker 
who said – this is during the 
Vietnam War, it was 1969 – he 
said everything is fine, and these 
young people who are protesting 
and demonstrating are just self-
ish, and they don’t even know 
how good they’ve got it. They 
should just home and get a job 
and cut it out. And, of course, we 
were all very upset to hear him 
say this, but what could we do? 
And Hillary got up – she was our 
student choice as a commence-
ment speaker and took him on 
and said – she had a speech pre-
pared and she did eventually give 
that speech – but she started 
with a direct rebuttal to what he 
said and how young people of 
the time – this was, you know, 
when we were in our 20s back in 
1969 – you know, that what we 
were doing was going to be mak-
ing a difference and that we did 
have something to contribute 
and that the world wasn’t so 
good right now.”

In regard to Hillary Clinton’s 
accomplishments as a diplomat, 
“I think the major thing that she 
did was to re-establish some 

think we have enough people to 
keep good track of what some of 
the immigrants are doing. It’s 
terrible when someone slips 
through the cracks like that, but 
it’s the exception, it’s not the rule 
– and the thousands and mil-
lions of immigrants who come 
and help build this country, and 
to cite one to two or ten or 100 or 
even 1000 is still a small fraction 
of the good people who come as 
immigrants, and we do have to 
allow them to come and wel-
come them.”

Robert Shearer, Humboldt 
County in Northern California: 
“I support Senator Sanders 
because he has brought forth all 
the issues that I have fought for 
my entire life. I’ve been an activ-
ist since I was 13 fighting for 
social and environmental justice 
and what Sanders has done is 
expose the intersectionality of 
countless economic, social, and 
environmental justice issues that 
are now united under the 
umbrella of the political revolu-
tion, and we’re going to carry 
that in the future by infiltrating 
the Democratic Party and taking 
over all of the positions from 
local level to the top, and we’re 
going to continue to fight in the 
streets, and we’re going to use an 
inside outside strategy to push 
the party to the left and reclaim 
American democracy for the 

the fossil fuel industry we cannot 
count on them to rein those 
industries in and to tax carbon and 
to ban fracking and the science is 
clear. We need to keep the oil in 
the ground or we’re going to 
push the climate over the limit. 
99% of scientists agree with that. 
I think even the Hillary delegates 
will agree we need to keep the oil 
in the ground.” 

Don Bye, delegate from Duluth, 
Miinnesota, supported Hillary 
Clinton: “She has the best chance 
to lead us. I support whoever is 
as far left as close to socialism as 
we have, as close to a labor party 
in Europe, who I think can win, 
and I think that she can win. … I 
vote as far left as can be elected.” 
What do you mean by ‘left’? 
“More socialized, more Demo-
cratic, more the common man. 
We are our brother’s keeper. 
Single payer, socialized medicine 
absolutely. I’d like to see some 
incentive, the remnants of capi-
talism, some incentive, but not 
corporate American that we have 
too much of, not money in poli-
tics.” He cited as models “the 
Northern European countries, 
Norway, Sweden, Finland. 
Denmark – it might be my 
Norwegian heritage. … We grew 
up with the Christian back-
ground.”
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No kreisās: Pēteris Grava, Mārtiņš Dīķis, Janeen Grava, Jānis 
Dīķis, Markus Zariņš, Elmārs Grava, Steve Langowski, Jānis 
Eglītis, Uģis Augenbergs, Inga Zadvinskis, Dāvids Zadvinskis (Turpināts 20. lpp.)

JĀNIS ROZENBERGS

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē
Ohaijo kausa

izcīņa golfā
32. gadu pēc kārtas

Ohaijo kausu izcīņa katru 
gadu, sacenšoties  Kolumbusas 
un Klīvlandes pilsētu latviešu 
golfistiem. Šogad sacīkstes noti-
ka 18. septembrī Mohican Hills 
golfa laukumā Mansfīldā jau 
32. reizi. Mansfīlda ir pusceļā 
starp Klīvlandi un Kolumbusu. 
Pirmo reizi sacīkstes notika 
1985. gada rudenī. Kopš tā laika, 
Kolumbusas latvieši uzvarējuši 
20, Klīvlandes vienība ‒ 12 reižu.

Sacensības notika Ryder kausa 
formatā.  Katra sasniegtā bedrīte 
(hole) dod vienu punktu. Jā 
spēlētājiem ir vienāds rezultāts 
uz vienu bedrīti, tad puspunkts 
tiek piešķirts katrai vienībai. Ar 
18 bedrītēm 18 punktus var 
iegūt katrā spēlē. Parasti katrā 

vienībā ir astoņi spēlētāji. Šogad 
piedalījās seši spēlētāji no Ko -
lumbusas un pieci no Klīvlan-
des. Pirmie divi katrā vienībā 
spēlēja parastā formatā. Pārejie 
spēlēja kopā scramble formatā, 
trīs no Klīvlandes, un četri no 
Kolumbusas. Markus Zariņš no 
Kolumbusa vienības uzsita vis-
labāko vienu spēlu seriju ar 76 
sitieniem. Starp Klīvlandes vie-
nības spēlētājiem vislabākais 
rezultāts bija Pēterim Gravam 
ar 84 sitieniem.   

Rezultāti. Kolumbusas vie -
nība ieguva 35, 5, Klīvlandes ‒ 
18,5 punktus. Kolumbusas vie-
 nības spēlētāji.1. Markus Zariņš 
‒ 12, 2. Jānis Dīķis ‒ 14, 3. Mār-
tiņš Dīķis,  Dāvids Zadvinskis, 
Inga Zadvinskis, Uģis Augen-
bergs ‒ 9,5 p. Klīvlandes vienī-
bas spēlētāji. 1. Pēteris Grava  ‒ 
6,  2. Janeen Grava  4, 3.  

Jānis Eglītis, Elmārs Grava, un 
Steve Langowski ‒ 8,5 p. 

Pēcpusdienā notika pikniks. 
Visi bija priecīgi par jauki pa -
vadīto dienu, bagātīgo maltīti 
un draudzību. Sacīkstes būs arī 
nākamajā gadā, 24. septembrī, 
kad mēs spēlēsim trīsdesmit 
trešo reizi!

 DĀVIDS ZADVINSKIS

  

2016. gada golfa 
scramble sacīkstes 

Lansingā
17. septembŗa rītā laiks tiešām 

izskatijās šaubīgs patīkamai 
golfa spēlei. Tomēr ieradās 
spēlētāji, kuŗi bija pieteikušies. 
Kopā sapulcējās 20 golferi, kam 
bija pārliecība, ka lietus aprims 
un tomēr parādīsies saule. Un 
tā arī vēlāk notika! Spēles sākās 
kādu stundu vēlāk, nekā bija 
paredzēts. Laiks vēl bija apmā-
cies, golfa laukumā dažās vietās 
vēl bija redzams ūdens, bet drīz 
jau tas pazuda, un spēles šajā 
skaistajā laukumā ritēja, kā bi -
jām vēlējušies.

Spēles rezultāti rādīja, ka pir -
mo vietu izcīnījuši brašie puiši 
no Grandrapidiem, ‒ katrs sa  ņē-
ma golfa kreklu un vīna pudeli.

Otrās vietas ieguvēji saņēma 
vīna pudeli un golfa bumbiņas, 
trešās vietas vinnētāji ‒ golfa 
bumbiņas.

7. septembrī Honolulu, ASV, 
93. mūža gadā viņsaulē aizgā-
jusi latviešu rakstniece Dzidra 
Zeberiņa Damerel. Viņa sauca 
sevi par salinieci, jo Havajās 
aizritējusi turpat puse no 
mūža, šajā laikā arī rakstījusi 
korespondences un ceļojumu 
iespaidus regulārā slejā laik-
rakstā “Laiks”. 

Bezgala sirsnīgs smaids, rota-
ļīgas acis, skaistās lokās ieveido-
ti sirmi mati, zaļa havajiešu 
kleita ar puķēm un tauriņiem, 
un dzintara krelles ap kaklu – 
tādu es Dzidru ieraudzīju 2000.
gada janvārī Honolulu, kad biju 
viņu uzmeklējis, lai intervētu 
Latvijas laikrakstam “Diena”. 
Pirms ceļojuma uz Havajām 
padzirdēju, ka brīnumainajās 
un tālajās Klusā okeāna salās 
dzīvo latviešu rakstniece Dzidra 
Zeberiņa, kuŗai esot neparasts 
dzīves stāsts. Kā vēlāk noskaid-
rojās – dažādu brīnumu pilns.

Brīnums bija arī mūsu satik-
šanās. Cerēju, ka Dzidras tālru-
ņa numuru uzmeklēšu biezajā 
uzziņu katalogā. Kad viesnīcā 
pie tāda tiku, viņas vārdu neat-
radu. Apbruņojos ar pacietību, 
rīta sauļošanos pie baseina ie -
mainot pret tālruņu kataloga 
šķirstīšanu. Izmēģināju visus 
tradicionālos latviešu uzvārdus, 
tomēr neveiksmīgi – nebija ne 
Liepiņu, ne Kalniņu, ne Bēr zi-
ņu… Negadījās neviens latviešu 
uzvārds, kādu atmiņā spēju 
atsaukt. Kad nolēmu meklēšanu 
mest pie malas, uzdūros bur-
tam ”G” un brīnumainā kārtā 

Atvadoties no Dzidras Zeberiņas
arī latviešu uzvārdam ”Gailītis”. 
Tomēr arī Gailīša kungu sazva-
nīt neizdevās, taču nākamajā 
dienā saņēmu ziņu, ka viņš ir 
pārbraucis mājās un gaidīs ma  nu 

zvanu. Viņš pazina rakstnieci 
un zināja arī tālruņa numuru. 
Vēlāk Dzidra vēstulē rakstīja, 
cik brīnumaini, ka atradu to 
Gailīti, jo esot vienīgais ar lat-

visku uzvārdu lielajā grāmatā 
no tiem latviešiem, kas Dzidru 
pazīst. ”Kad ceļoju pa Austrāliju, 
runāju par tādu tēmatu: Kā dzī-
vot brīnumu pasaulē. Bija daudz 
piemēru. Vēl mazliet tai brīnumu 
pasaulē turos, ievilku Jūs arī. 
Lai Jums daudz brīnumiņu!”, 
tagad pārlasu man adresētu 
viņas novēlējumu. 

Lielākais Dzidras dzīves brī-
nums bija tas, ka Havaju salās 
viņa beidzot atrada savas otrās 
īstās mājas un jauno dzīvi, un 
tās pieņēma ar prieku un aiz-
rautību. Dzidra nebeidza apbrī-
not brīnišķīgās salas, skaistos 
skatus, ziedus, zaļojošus kokus, 
dziedošos putnus un dažādos 
cilvēkus. Viņa prata novērtēt 
skaistumu, ne velti pirms tam 
bija aizrāvusies ar rožu audzē-
šanu, izcīnot starptautisku kon-
kursu godalgas. Viņā bija jauša-
ma neizsīkstoša ziņkāre par 
dzīvi. ”Mani vienmēr ir intere-
sējis okultais, nesaprastais – lie-
tas, ko nevar izskaidrot. Reiz 
draudzene mani aizvilka pie 
kādas melnas dāmas, kas bija 
iebraukusi no Tobago lasīt lek-
cijas par gaišredzību. Viņa pa -
skatījās manās plaukstās un 
teica: mīļā, tev nekas nav jāmā-
cās, tu jau visu zini. Un vai zinu, 
ka man ir dziedinātājas rokas?” 
stāstīja Dzidra. Viņai par lie-
liem brīnumiem, izmēģinājusi 
dzieninošās spējas un tās dar-
bojušās. “Tā kā pati esmu tāda 
neparasta, pieņemu visus cilvē-
kus, kādi viņi ir. Jo katrs savā 
dzīvē ir ar ko īpašu.” Pēc tam 
Dzidra strādājusi arī ar padomu 
došanu, izliekot brāļa sievas 
gleznotas kārtis ar puķēm un 
lidojošiem putniem. 

”Draugi man iedod kādu iz -
griezumu – 84 gadus vecs nezi-
nāms autors stāsta, kā viņš dzī-
votu, ja varētu savu dzīvi otrreiz 
dzīvot. “Apsveicam!” saka draugi. 
“Tu savu dzīvi dzīvo otrreiz – 
tieši tagad!” (..) 

Daži cilvēki, ar rūpju rievām 
ap muti un sāpīgi stīvu mugur-
kaulu, savas dzīves tik “pareizi” 
dzīvojuši, ka bīstas pat iedomā-
ties par tādām lietām kā viegl-
prātīga izrīcība un mazliet tra-
kuma. 

Daudzos pārtikas veikalos ta -
gad spēlē tīkamu mūziku. Reiz 
ar desmit mārciņu cukura maisu 
partneŗa vietā izdejoju ne vien 
Vīnes valsi, bet arī tango ailē 
starp papīra dvieļiem un ziepju 
pulveri. Viens īgns vecis ar cigāru 
glūnēja, pieci citi cilvēki smaidīja, 
nevainīgais trakums uzvarēja. 

Nākamo reizi, ja kur redzēšu 
karuseli, kāpšu dābolaina zirga 
mugurā un tad apkārt un apkārt 
vien – kā toreiz, kad man bija 
septiņi gadi.” *

Toreiz, pirms sešpadsmit ga -
diem, Dzidra man stāstīja arī 
par to, ka vēl pavisam pirms 
nedaudz gadiem varējusi izlēkt 
kankānu, bet laikam nav zinā-
jusi, kad vajadzētu apstāties. 
Tādēļ satiekoties, viņai pie rokas 
bija ikdienas sabiedrotais – 
spieķis. Taču viņā nebija ne mi -
ņas no rūgtuma, viņa tikai jaut-
ri smaidīja, stāstot par to, kā 
Havaju vasaras rekordkarstumā 
gājusi uz dejošanu – gluži kā uz 
pirti – ar dvieli rokā. Un kad 
neviens uz gludās dejas grīdas 

vairs nav dejojis, Dzidra viena 
pati solo Vīnes valsi! ”Tā es te 
vienos priekos dzīvoju, brīnumi 
ar mani notikuši nemitīgi.” 

Viņa priecājās par katru jaunu 
latvieti, kas kaut kādā veidā 
parādījās Havajās – vai nu iera-
dās mācīties, vai pārcēlās turp 
uz dzīvi, un, ja tāda iespēja 
radās, izmantoja izdevību iepa-
zīties. Toreiz, runājoties, radās 
sajūta, ka Dzidrai mazliet skum-
ji, ka lielākā daļa kādreiz salās 
dzīvojošo latviešu ir pārvāku-
šies atpakaļ uz kontinentu, un 
salā palikušo latviešu ģimeņu 
lielākā daļa vairs latviski neru-
nā. Savulaik latviskā rosība bija 
pat pārkāpusi likumus: ”Reiz 
kāda latvieša radi atsūtīja ozola 
zarus. Nezinu, kā viņi tos bija 
ievīstījuši, kā paslēpuši, jo salās 
ir aiziegts ievest jelkādus dzīvus 
augus vai sēklas. Lai nu kā, bet 
es tad biju galvenā vainagu 
pinēja. Citus gadus Jāņu vaina-
gus vijām arī no Havaju orchi-
dejām: visa laba jāņuzāle!”

”Atzīšos – esmu bijusi neuzti-
cīga.

(..) Aizbēgu uz siltām salām, 
kur mani sagaidīja ar skūpstu uz 
vaiga, ar ziedu vītni un aloha, 
kas havajiski nozīmē: labdien, 
mīļi gaidīta, es tevi mīlu. (..) 

Zinu, ka es mīlu šīs salas, kas 
audzē papardes kā kokus un kur 
puķes nekad nenosalst. Tomēr, 
tomēr – šis tālais pasaules stūrī-
tis, kas tik atšķirīgs no mūsu 
pašu zemes, cik tik var būt, bieži 
atgādina mājas. 

(..) To jau zinu, ka pati spēju 
būt visur – tai pašā mirklī un 
tomēr arī citā laikā un vietā. 

(..) man šķiet, ka arī Latvija ir 
visur. Kā jaukā sapnī, kā brīnu-
mā tā man seko un negaidot 
parādās. Atsūta varavīksni no 
Siguldas kalniem, nostiprina to 
Dimantgalvas virsotnē, noliek 
Gaujas senlejas gabaliņu Ha  va-
jas kalna pakājē, izkaisa Dzin-
taru jūrmalas smiltis Vaikiki plud-
malē, liek balsīm, kas izrunā 
katru burtu, dziedāt par zemes 
skaistumu un mīlestību, tad sa -
rīko dziesmu svētkus un atsūta 
vecmāmiņu ar visu Jāņu vainagu.

Priecīga atskārstu, ka nemaz 
neesmu bijusi neuzticīga: tiesa, 
man patīk sasildīties salu mūžī-
gajā vasarā, taču Havajā mīlu 
ne tik daudz svešo, bet to, kas 
tuvs, kaut sen, sen neredzēts. 

To gabaliņu no Latvijas, kas 
var parādīties negaidot, visur. 

Ja kādreiz atgriezīšos mājās, 
tad ierakšu rokas dziļi zemē – 
tai zemē, kas audzē rudzus, 
ievas un zāles Jāņu vainagiem, - 
un teikšu: ”Labdien, es tevi mīlu,” 
es teikšu “Aloha!” *

Rakstnieces literārais manto-
jums: pirmais stāsts ”Irisa” 
(publicēts 1944. gadā), bērnības 
atmiņu grāmata ”Kad es maza 
biju” (1969) un stāstu krājums 
“Es esmu visur” (1983). Ar vīru, 
rakstnieku Modri Zeberiņu ko -
pīgi tapis romāns ”Ūpji” (1952) 
un stāstu un noveļu krājums 
”Viesības ar spokiem” (1958). 
Dzidra Zeberiņa ir autore arī 
divām pavārgrāmatām – “Ģi -
me nes pavards” (1955) un ”Ce -
pumi kā vēl nekad” (1965). 

*Fragmenti no Dz.Zeberiņas 
stāstu krājuma “Es esmu visur”.
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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

Valsts prezidents  Raimonds Vējonis ar kundzi pozē italiešu  
mo  des žurnālam –  bija viena no visvairāk apspriestajām un arī 
vispretrunīgāk vērtētajām temām sabiedrībā, plašsaziņu līdzekļos  
un sociālajos tīklos.

Mūsu laikraksta lasītājiem sniedzam plaši pazīstamā polītisko 
notikumu komentētāja Juŗa Lorenca viedokli šajā jautājumā, kas 
publicēts Latvijas Avīzē.

Teikšu uzreiz – valsts pirmais pāris bildēs iz -
skatās eleganti un smuki, nu viss, kā nākas. 
Jautājums tikai – kam tas bija vajadzīgs? 
Mo  des māksliniecei – noteikti, jo šī publi kā-
cija ir lieliska reklāma. Žurnālam? Visdrīzāk 
jā. Vējoņu pārim un Latvijas tautai? Iespē-

jams. Bet vai Latvijas valstij? Diezin vai.
Tagad pajautāsim sev – vai mēs varam ie  do-

māties, piemēram, Angelu Merkeli, Fransuā Olan-
du, Vladimiru Putinu vai Baraku Obamu modes sesijā? Visdrīzāk 
ne. “Galma fotografijām”, kas patiesībā cilvēkiem ļoti vajadzīgas,     
ir citāds raksturs – Olands nogaršo vīnu, Putins zirga mugurā, 
Obama spēlē golfu, valsts pirmais pāris baznīcā utt.

Ja prezidents patiešām vēlas iekļūt kādā žurnālā ar fotosesiju,    
kas patiktu visiem – veciem un jauniem, vīriešiem un sievietēm, 
bagātiem un nabagiem –, tad es varu ieteikt vienu sev tuvu temu. 
Proti, vasarā, baraviku laikā, doties uz mežu un tur pozēt pie pil - 
n iem sēņu groziem. Runājot Mārtiņa Rītiņa vārdiem: “Kas var būt 
labāks par šo!” Cienījamo lasītāj, ticiet man, ar šo citātu es šoreiz 
nevēlos reklāmēt Rītiņa restorānu. Redz, cik viegli var iekrist.

Kā vērtēt valsts 
prezidenta “fotosesiju”?

Latvijas koŗiem jaunas uzvaras
Jūrmalā notiekošajā Pirmajā 

starptautiskajā Baltijas jūras ko -
ŗu konkursā triumfēja Latvijas 
kori. Grand Prix konkursā  pir -
mo vietu ieguva Latvijas Kultūras 
aka dēmijas jauktais koris Sōla 
(diriģents Kaspars Ādamsons).

Koris Sōla

Otro vietu ieguva jauniešu 
koris Balsis (diriģents Ints Tete-
rovskis), trešo vietu ‒ sieviešu 
kor is Balta (diriģente Māra Mar-
nauza), bet Kasparam Ādamson-
am ticis labākā diriģenta tituls.

Žūrija finālam bija  izvirzījusi  
piecus korus – bez trīs Latvijas 
koriem finālā iekļuva arī jaunie -
šu koris Ondrašek (Čechija, di -
riģents Jozefs Zaičeks) un sieviešu 
koris Timotei (Somija, diriģente 
Annele Julena).

***
Koris Kamēr... uzvar 
Haralda Andersena 

kamerkoŗu konkursā
Jauniešu koris Kamēr... uzvarē-

jis 5. Starptautiskajā Haralda An -
dersena kamerkoŗu konkursā, 
kas norisinājās Helsinku Mūzi-
kas centrā. Konkursā piedalījās 
devi ņi kori no Somijas, Latvijas, 
Igaunijas, Zviedrijas un Īrijas.

Koris Kamēr...

“Esam ļoti gandarīti par uzva -
ru šajā konkursā. Pirms diviem 
mēnešiem uzvarējām konkursā 
Japānā, tagad Helsinkos. Tātad tā 
nav nejaušība vai apstākļu sakri-
tība, bet katra Kamēr... dalībnieka 
mērķtiecīga un atdevīga darba 
saldie augļi,” sacīja koŗa māksli-
nieciskais vadītājs Jānis Liepiņš. 
Otro vietu konkursā diriģenta 
Bērnija Šerloka vadībā izcīnīja 
koris New Dublin Voices, trešo vie -
tu dalīja divi kori ‒ Igaunijas ko -
r is Collegium Musicale, kuŗa diri-
ģents ir Endriks Iksverevs, un 
Zviedrijas Sv. Jēkaba jauniešu 
koris (diriģents ‒ Mikaels Vēdars).

***
Latvija uz Oskara nomināciju 

virzīs filmu Ausma
Latvija uz ASV Kinoakadēmi-

jas balvas Oskars nomināciju ka -
tē go rijā Labākā ārzemju filma 
virzīs Lailas Pakalniņas spēlfilmu 
Ausma, 23. septembrī  paziņoja 
Nacionālā kino centra (NKC) 
izveidotā ekspertu komisija.

Atbilstoši ASV Kinoakadēmi-
jas balvas nolikumam, uz nomi-
nāciju katēgorijā Labākā ārzem -
ju filma (Best Foreign Language 
Film Award) var pretendēt piln-
metrāžas filma, kas pirmizrādi 
savā valstī piedzīvojusi laika pe -
riodā no 2015. gada 1. oktobŗa 
līdz 2016. gada 30. septembrim, 

ir vismaz nedēļu pabijusi kino-
teātŗu repertuārā un tās pamat-
valoda nav angļu valoda. Reži-
sores Lailas Pakalniņas spēlfilma 
Ausma šogad iekļauta Eiropas 
Kinoakadēmijas (EKA) veidotajā 
50 labāko spēlfilmu sarakstā, un 
tā ir pirmā reize, kad šajā presti-
žajā lokā ir nonākusi arī Latvi -  
jas pilnmetrāžas filma. Par godu 
šim notikumam septembrī tika 
rīkots filmas goda seanss.

***
Pasniegts apbalvojums 

ASV pulkvedim 
Džeimsam Endrjū Robertsam

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis 23. septembrī Lansingā 
bi  jušajam ASV vēstniecības Lat-
vijā aizsardzības sadarbības bi -
ro ja virsniekam, pulkvedim 
Džeim s am Endrjū Robertsam 
pasniedza Viestura ordeni (III 
šķira) par būtisku ieguldījumu 
Latvijas aizsardzības un drošības 
stiprināšanā (attēlā).

Pulkvedis Dž. E. Robertss savas 
darbības laikā Latvijā ir sniedzis 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas 
aizsardzības struktūras attīstībā, 
atbalstījis un koordinējis vairā-
kus sadarbības projektus, tai skai-
tā Baltijas valstu un ASV kopīgo 
militāro mācību organizēšanu 
Latvijā, Latvijai sniegtā atbalsta 
ko  ordinēšanu Starptautiskās mi -
litārās izglītības un apmācības un 
ASV Ārvalstu militārā financē-
juma programmu ietvaros. Pulk-
vedim Džeimsam Endrjū Robert-
sam ir bijusi liela loma ASV 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
un Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku veiksmīgajā sadarbībā, kas 
ļāvusi sekmēt Latvijas bruņoto 
spēku kaujas spēju attīstību un 
sniegusi nozīmīgu starptautisku 
pieredzi Latvijas kaŗavīriem.

***
Latviju darba vizītē apmeklē ASV 

armijas Eiropā komandieris
No 23. līdz 25. septembrim 

ASV armijas Eiropā komandie -
ris ģenerālleitnants Frederiks 
Bens Hodžs (Frederick Ben Hod-
ges) apmeklēja Latviju, kur tikās 
ar Nacionālo bruņoto spēku ko -
mandieri ģenerālleitnantu Rai-
mondu Graubi, lai pārrunātu 

div pusējo sadarbību un Varša -
vas  galotņu apspriedes (samita) 
lēmumu īstenošanu.

“Rēgulāri apmeklējot Latviju 
jau četru gadu gaŗumā, esmu re -
dzējis, kā pieaug Aizsardzības 
ministrijas un Nacionālo bruņo -
to spēku ieguldījums 3. panta 
īstenošanā, tas ir, gatavībā sevi 
aizstāvēt,” uzsver ģenerālleitnants 
Hodžs. “Latvijai ir profesionāli 
kaŗavīri, un ASV kaŗavīri vien-
mēr ir gandarīti par iespēju tre - 
n ēties kopā ar latviešiem, bet tagad 
es arvien vairāk redzu arī pie au-
gošu ieguldījumu infrastruktū -
rā, poligona attīstībā un moder-
nizācijā.” Vizītes laikā ģenerāl leit-
nants Hodžs apmeklēja Ādažu 
bazi, kur tikās ar Sauszemes spē-
ku kājnieku brigādes komandie -
ri pulkvedi Ilmāru Ati Lejiņu, kā 
arī ar ASV kaŗavīriem, kas ope-
rācijas Atlantic Resolve ietvaros 
pilda dienesta pienākumus Lat-
vijā.

***
Baltijas valstu un

 Islandes ārlietu ministri 
Reikjavikā vienojas par 
sadarbības stiprināšanu

Svinot 25 gadus kopš Islandes 
un Baltijas valstu diplomātisko 
attiecību nodibināšanas, ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs 26. sep-
tembrī apmeklēja Islandes gal-
vas pilsētu Reikjaviku, lai kopā    
ar Islandes, Igaunijas un Lietuvas 
ārlietu ministriem un Islandes 
valsts augstākajām amatperso - 
n ām pārrunātu reģionālās sadar-
bības aktuālitātes un svarīgākos 
starptautiskos jautājumus.

Tikšanās laikā ar Islandes ār - 
lie tu ministri Lilju Alfreds douti-
ru (Lilja Alfreðsdóttir)  Rinkēvičs 
pā r  runāja reģionālās sadarbības 
jautājumus un vērsa uzmanību, 
ka Baltijas valstu – Ziemeļvalstu 
sadarbība jeb NB8 formats jau-
najos polītiskajos apstākļos var 
spēlēt vēl nozīmīgāku lomu, ņe -
mot vērā tā neformālo raksturu, 
spēju fokusēties uz sarežģītiem 
starptautiskās dienaskārtības jau-
tājumiem, kā arī līdzsvaru starp 
polītiskās un praktiskās sadar bī-
bas komponenti. “Baltijas un Zie-
meļvalstu reģions, pateicoties 
augstajam ekonomikas un inno-
vāciju līmenim, kā arī kopīgajām 
vērtībām, ir viens no vadošajiem 
Eiropā. Šie sasniegumi līdz ar 
kopīgajiem centieniem labklājī-
bas un drošības situācijas uzlabo-
šanā reģionā nosaka mūsu atbil-
dību pašreizējā situācijā, kad ne -
pieciešams vairot sabiedrības 
paļaušanos uz stabilitāti,” sacīja  
Rinkēvičs.

Amatpersonas pārrunāja Eiro-
pas Savienības nākotni pēc Liel-
britanijas izstāšanās no ES jeb 
Brexit. “Ir jāsaprot, ka Brexit kon-
tekstā intereses ir visām dalīb -
valstīm, kā arī tām, kas nav Eiro-
pas Savienības dalībvalstis, bet ir 
integrētas, jo īpaši  Eiropas Savie-
nības vienotā tirgus darbībā. 

Mūsu interesēs ir panākt pēc 
iespējas ciešas turpmākās attiecī-
bas starp Eiropas Savienību un 
Lielbritaniju,  īpaši ekonomiskās 
sadarbības un drošības jomā,” 
sacīja E. Rinkēvičs.

***
Valmiera uzņemta 

UNESCO Izglītības pilsētu 
sadarbības tīklā

Valmiera ir uzņemta starptau-
tiskajā “UNESCO Izglītības pil-
sētu tīklā” (UNESCO Global Net-
work of Learning Cities), ko iz -
veidojis UNESCO Mūžizglītības 
institūts, lai kopīgi meklētu risi-
nājumus globalizācijas, urbani-
zācijas, demografijas un citiem 
21. gadsimta pilsētu attīstības 
izaicinājumiem. Valmiera ir pir-
mā pilsēta no Latvijas, kas darbo-
sies šajā tīklā.

***
Nora Ikstena ‒ pirmā latviešu 

literātūras vēstnese ASV
No Vašingtonas ASV atgriezu-

sies rakstniece Nora Ikstena.  
Viņa ir pirmā latviešu literāte, 
kuŗa pēc īpaša uzaicinājuma pie-
dalījās augsta prestiža Vašingto-
nas grāmatu festivālā. Ikstenai  
bija gods un atbildība nest latvie-
šu literātūru pasaulē, publiski 
lasot savus darbu fragmentus 
iespaidīgam anglofono skatītāju 
pulkam.

Nora Ikstena

“Vašingtonas grāmatu gadatir-
gus, kur es piedalījos Kongresa 
bibliotēkas paspārnē,  notiek jau 
16 gadus, bet visā šajā laikā ne -
viens baltiešu autors tur nav bijis 
aicināts. Sajūta bija sirreāla, ka 
blakusistabā lasa Salmans Rušdi, 
vēl citā blakusistabā ‒ Džoisa Ke -
rola Outsa, stāvu augstāk ‒ Stī  - 
v ens Kings. Tā kā tas konteksts ir 
milzīgs un šis Vašingtonas grā-
matu tirgus līmenis ir ļoti augsts, 
jo to atbalsta arī valsts polītika, 
prezidenti apmeklē šo sarīko-
jumu,” sacīja  Ikstena.

Lai varētu piedalīties šādā grā-
matu festivālā, autoram jābūt 
tulkotam angļu valodā. Tāpēc 
Nora Ikstena publiskajā lasījumā 
uzstājās ar fragmentiem no sa - 
v iem “Dzīvesstāstiem”, tulkoju -  
mā – Life stories, kā arī romāna 
“Mātes piens”, kas šobrīd jau 
Londonas izdevniecībā ir ceļā  
pie angliski lasošās sabiedrības. 
Kongresa bibliotēka vēlas tagad 
jau aicināt katru gadu vienu Lat-
vijas autoru, un nākamgad ir 
jāgatavojas vienam no mūsu au -
toriem un jābūt grāmatai.

***
Igaunijas pirmā lēdija 

tikusies ar Mišelu Obamu
Ņujorkā norisinājās ANO Ģe -

nerālās asamblejas 71. sesija, un 
Igaunijas prezidentu Tomasu 
Hendriku Ilvesu vizītē pavadīja 
arī viņa laulātā draudzene Ieva.

Ieva Ilvesa un Mišela Obama

Aina no filmas Ausma

Frederiks Bens Hodžs
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notika arī kopīga dziesmu dzie-
dāšana ģitaras pavadībā.

***
Taps apjomīgs darbs par 

Latvijas kino angļu valodā
Pēc Latvijas Institūta (LI) ielū-

guma,  Latvijā viesojās ASV pub-
licists un kinokritiķis Donalds 
Djūvijs, kuŗš strādā pie mono-
gra fijas par Latvijas kino. Ap -
mek lējuma programmā Djūvi-
jam  bija vairākas tikšanās un in -
tervijas ar Latvijas kinoindustri-
jas pārstāvjiem, notika kino 
pilsētas Cinevillas apmeklējums 
un publiska uzstāšanās “No Ei -
ropas līdz Holivudai un atkal 
atpakaļ”.

Donalds Djūvijs dzīvo Ņujorkā 
un ir vairāk nekā 30 daiļliterātū-
ras un dokumentālās prozas 
grāmatu autors. Viņš sarakstījis 
monografijas par Ziemeļvalstu 
kino un tādām kino nozares 
personībām kā Džons Stjuarts, 
Marčello Mastrojani, Lī Kobs un 
Džeimss Stjuarts Blaktons. 

***
Čechijā izrāda 

latviešu izcilā fotomeistara 
Gunāra Bindes darbus 

Prāgas vecpilsētas laukumā, 
Rātsnama Krusta galerijā, tika 
atklāta izcilu Baltijas fotografu 
izstāde Lietuviešu un latviešu     
fo  tomākslas izcilības, ko rīkoja 
Čech ijas fotomākslas federācijas 
vadītājs un žurnāla PhotoArt 
redaktors Gariks Avanesjans.

Latviešu izcilais meistars Gu -
nārs Binde ir pārstāvēts ar kla  - 
s iskām, tematiski pāri laikme-
tiem esošām fotografijām Nude 
un leģendāro ciklu Lidojošās 
sievietes. Binde ir gandarīts par 
viņa ra   došajā biografijā būtisko 
faktu, ka pirmās tālajā no  1959. 
līdz 1963. gadam tapušās mākslas 
foto grafijas pirmoreiz ārpus Lat-
vijas tika plaši publicētas 1964. 
gadā tieši Prāgā izdotajā intelek-
tuāli stiprajā čechu žurnālā Foto-
grafie. Lietuviešu fotomākslu iz -
stādē pārstāv slavenie fotografi ‒ 
Antans Sutkus, Romualds Požer-
skis, Aleksandrs Macijausks, Ro -
mualds Rakausks un Virgilijs 
Šonta, kuŗi savā radošajā dzīvē 
allaž uzturējuši sakarus ar saviem 
Latvijas kollēgām. 

***
Atklāta ceļojošā izstāde 

“Ar skatienu Somijā, 
ar sirdi Latvijā”

22. septembrī Helsinku pilsē -
tas Virka galerijā tika atklāta ce -
ļojošā foto izstāde Janis Rozentāls 
“Ar skatienu Somijā, ar sirdi Lat-
vijā” (Katse Suomessa, sydän Lat-
viassa). Izstāde veltīta Jaņa Ro - 
z entāla dzīves gadiem Somijā un 
mākslinieka saiknei ar šo valsti.

Izstādi veidoja Rozentāla bied-
rība, to atbalstīja Latvijas vēst nie-
cība Somijā, Helsinku pilsēta un 
Virka galerija. Izstādes atklāšanā 
klātesošos viesus uzrunāja Virka 
galerijas izstāžu direktore Kirsi 
Hasu, Helsinku pilsētas kultūras 
direktors Nikula Stuba, Latvijas 
vēstnieks Somijā Uģis Bambe, 
Rozentāla biedrības vadītājs Tero 
Savolainens un izstādes veido - 
tāja Jenni Kallionsivu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Svinīgā sarīko juma laikā vēst-
nieks pasniedza Latvijas Univer-
sitātes Akadēmis kās bibliotēkas 
sarūpēto dāvinā jumu – vairāk 
nekā 100 grāmatu un izteica pār-
liecību, ka tas būs lielisks palīg-
līdzeklis gan latviešu valodas ap -
guvē, gan papildu in  formācijas 
iegūšanā par Latviju. 

***
Vājdzirdīgo jauniešu grupas 

Alias koncerti Londonā
No 29. septembŗa līdz 3. oktob-

rim Londonā viesosies Rīgas        
8. Vakara vidusskolas jauniešu 
integratīvā grupa Alias, kas Starp-
tautiskās nedzirdīgo nedēļas ie -
tvaros sniegs divus koncertus 
Londonā.

29. septembrī būs dzirdams 
koncerts St.Sepulchre – without – 
Newgate Church Londonā (Hol-
born Viaduct, EC1A 2 DQ), bet 
30. septembrī jaunieši uzstāsies 
Eiropas Rekonstrukcijas un at -
tīstības bankā (ERAB). Abi kon-
certi ir bezmaksas, tomēr reģis - 
t rācija nepieciešama, ja vēlaties 
apmeklēt koncertu bankā (rsvp.
uk@mfa.gov.lv). Grupa Alias sa -
stāv no dzirdīgiem un ne  dzir-
dīgiem jauniešiem, kas rēgulāri 
koncertē Latvijā un ārpus tās. 
Alias ar mūzikas palīdzību integ-
rē jauniešus ar vajadzībām, ap -
zinoties, ka tie ar savu dažādību 
stiprina un veicina gan ģimenes, 
gan savas kopienas, gan pārējās 
sabiedrības izaugsmi. 

***
Literārs vakars ar dzejnieci 
un drāmaturģi Māru Zālīti
20. septembrī Oslo kultūras 

namā Fritt Ord’ notika Norvēģi-
jas – Latvijas kultūras biedrības 
organizēts literārs vakars ar lat-
viešu dzejnieci un drāmaturģi 
Māru Zālīti. Sarīkojumu  atbalstī-
ja Latvijas vēstniecība Norvēģijā.

Sakot ievadvārdus, vēstnieks 
Indulis Ābelis atzīmēja Māras 
Zā   lītes darbu ietekmi uz Latvijas 
tautas kustību neatkarības atgū-
šanas laikā un to nozīmi sabied-
rības izglītošanā. Tikšanās laikā 
ar Māru Zālīti notika atskatīša -
nās uz dzejnieces daiļradi gandrīz 
45 gadu gaŗumā, kā arī dzejniece 
lasīja dzeju. Tika runāts par dzeju 
un lugām, kā arī notika kopīga 
atskatīšanās uz Atmodas laiku ar 
rokoperu Lāčplēsis un uzrunu 
Tautas manifestācijā Par tiesisku 
valsti (1988). Sarīkojuma laikā 

kopienu pārstāvjiem pulcējās ar 
savu valstu karodziņiem solidā-
ritātes akcijā. 

Sarīkojumu  atbalstīja arī baltu 
tuvākie kaimiņi igauņi ‒ Igaunijas 
vēstniece Gita Kalmeta, vēst nie-
cības darbinieki un arī igauņu 
kopienas Kanadā pārstāvji. Sim-
boliskajā zibakcijā piedalījās arī 
Kanadas parlamenta deputāts 
Džeimijs Šmale, kas vada Kana-
das ‒ Ziemeļvalstu ‒ Baltijas par-
lamentāro draudzības grupu. Sa -
rīkojumā  piedalījās arī Baltiešu 
federācijas Kanadā un Latviešu   
na  cionālās apvienības Kanadā 
priekš sēdis Andris Ķesteris un 
Ota  vas Latviešu ev. lut. Miera 
draudzes mācītājs Ilmārs Zvirg z ds. 
Latvieši kopā nodziedāja arī 
Latvijas himnu!

***
Baltu vienības dienā 

Prāgā demonstrē filmu 
Tie, kas uzdrošinās

22. septembrī, svinot Baltu 
vienības dienu, Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas vēstniecības Prāgā 
rīkoja islandiešu režisora Olafura 
Rognvaldsona (Ólafur Rögnvalds-
son) un Kolfinas Baldvinsdotiras 
(Kolfinna Baldvinsdóttir) filmu 
Those who dare (“Tie, kas uzdro-
šinās”) par Baltijas valstu cīņu 
par neatkarības atjaunošanu pa -
gājušā gadsimta nogalē un par 
Islandes ārlietu ministra Jona 
Baldvina Hannibalsona (Jón 
Bald vin Hannibalsson) atbalsta 
braucienu uz Baltijas valstīm 
1991. gada janvārī. 

Vēstnieks Alberts Sarkanis uz -
svēra, ka līdz ar mūsu nesenās 
vēstures akcentētu dokumen tē-
jumu šī filma atgādina neaizmirst 
arī to, ka mazu valstu pārstāvji, 
konsekventi atsaucoties uz starp-
tautisko tiesībām un vēsturisko 
taisnīgumu, rīkojoties godīgi un 
pašaizliedzīgi, spēj kardināli ie -
tekmēt pat pasaules polītisko no -
tikumu gaitu.

***
Baltu vienības dienā dāvina 

grāmatas latviešu valodā
22. septembrī Budapeštā Etve -

ša Lorānda Universitātes Slavu 
un Baltu filoloģijas institūta tel-
pās sadarbībā ar Latvijas un Lie-
tuvas vēstniecībām tika svinēta 
Baltu vienības diena.  Latvijas 
vēst nieks Ungārijā Vilmārs He - 
n iņš, uzrunājot klātesošos viesus, 
augstskolas mācībspēkus un stu-
dentus, uzsvēra šīs dienas simbo-
lisko nozīmi Latvijai un Lie tuvai, 
kas apliecina abu tautu vēsturisko 
kopību un savstarpējo mijiedar-
bību visdažādākajās jomās. Vēst-
nieks arī informēja par plāno ta-
jiem Baltu vienības dienas sarī-
kojumiem Latvijā un novēlēja, lai 
Baltu vienības dienas svinēšana 
Ungārijā kļūst par skaistu tradi-
ciju.

Vēstnieks izteica pateicību par 
institūta ieguldījumu latviešu va -
lodas un Baltistikas studiju po -
pu lārizēšanā, atzīmējot, ka Lat -
vijā tas tiek augstu novērtēts. 

reģionālais instruments, ar kuŗa 
palīdzību var vērsties pret ārval-
stu terroristiem. 

***
Baltu vienības diena 
stiprina latviešu un 

lietuviešu kopības izjūtu
Baltu vienības diena vēstī par 

kopības izjūtu starp latviešiem 
un lietuviešiem, ko veido apzi -
ņa, ka esam pasaulē vienīgie, kas 
pārstāv baltu valodas, piedaloties 
Baltu vienības dienas svinībās 
Liepājā, uzsvēra Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece (VL/TB/
LNNK). “Mūs ‒ abas baltu tautas ‒ 
saista tuvās valodas, kultūra un 
tradicijas. Šeit, Liepājā, redzam 
dziļas lietuviskās pēdas. Liepājai 
ir pat sava Lietuvas kultūras 
biedrība un Lietuviešu iela. 
Mums ‒ latviešiem ‒ ir paveicies 
ar tādu kaimiņu kā Lietuva. Tā 
patiesi ir mūsu brāļu un māsu 
zeme,” klātesošajiem sacīja Mūr-
niece. Polītiķe arī akcentēja, ka 
abām tautām vissvarīgākā ir      
ko  pības un droša pleca izjūta.   
Baltu vienības dienas at  klāšanas 
ceremonijā uzrunu tei ca arī Lie-
tuvas Seima priekšsēde Loreta 
Graužiniene. Baltu vienī bas die-
na iedibināta, pieminot 1236. ga -
da 22. septembrī notiku šo Saules 
kauju, kuŗā zemgaļu   un žemaišu 
spēki sakāva Zoben brāļu ordeņa 
bruņiniekus.

***
Baltu vienības dienu 

svin arī Kanadā
22. septembra rītā Otavā pie 

Kanadas federālā Parlamenta 
pul cējās Latvijas vēstnieks Kārlis 
Eichenbaums ar dzīvesbiedri Inā-
ru un vēstniecības darbinie k iem. 
Kopā ar Lietuvas vēstniecības dar-
biniekiem pagaidu pilnvarotā 
lietveža Jūlija Rakitska  vadībā, kā 
arī mūsu ‒ latviešu un lietuviešu ‒ 

Starp plašās programmas sarī-
kojumiem bija arī valsts vadītāju 
otro pusīšu tikšanās ar ASV pre-
zidenta Baraka Obamas sievu 
Mišelu, un neilgi pēc tās Ilvesa 
kundze padalījusies ar foto, kuŗā 
iemūžināta kopā ar vienu no ie -
tekmīgākajām sievietēm pa  saulē. 
Pats Igaunijas prezidents pub-
liskojis foto, kuŗā viņi oficiālās 
pieņemšanas laikā redzami kopā 
ar ASV pirmo pāri.

***
Tiekas ar Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāru
Apvienoto Nāciju Ģenerālās 

asamblejas 71. sesijas ietvaros 
Ņu  jorkā, 21. septembrī, ārlietu 
mi  nistrs Edgars Rinkēvičs tikās 
ar Eiropas Padomes (EP) ģene-
rālsekretāru Turbjērnu Jaglannu 
(Thorbjørn Jagland), lai pārru-
nātu līdzšinējo sadarbību ar 
Eiropas Padomi.

Rinkēvičs pauda gandarījumu, 
ka EP loma ir pieaugusi terro-
risma apkaŗošanas jomā, kam 
spilgts piemērs ir Eiropas Pa  do-
mes Pretterorisma konvencijas 
Papildprotokola (Rīgas Proto ko-
la) parakstīšana un ratifikāci jas 
process. Ministrs arī pauda pār-
liecību, ka 2015. gada 22. oktobrī 
Rīgā 17 Eiropas Padomes dalīb-
valsts parakstītais Rīgas Proto-
kols, kuŗa mērķis ir novērst un 
ierobežot terrorismu, ir pirmais 
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Divi mācīti vīri, abi ‒ pareizticīgi, 
abiem sāp sirds par Krieviju, bet 
kāds kontrasts viņu spriedumos!

1952. gadā dzimušais vēstur  - 
n ieks, reliģiju pētnieks, polītiskais 
un sabiedriskais darbinieks And rejs 
Zubovs kļuvis slavens ar to,  ka div-
sējumu diždarbā “Krievijas vēstu-
re. XX gadsimts”, kas izdots Maska-
vā 2009. gadā un ko viņš rediģējis, 
pirmoreiz vispār nav minēta vārd-
kopa “Lielais Tēvijas karš”, bet ir ru  na 
par 1941. – 1945. gadu pa  domju-
nacistu kaŗu. Šis formulē jums, 
manuprāt, ir prof. Andreja Zubova 
nopelns, gaismas stars pu  tinisma 
imperiskās pro pagandas miglā. 

Prof. Andrejs Zubovs 13 gadus 
bija macībspēks daudzinātajā dip-
lomātu kalvē ‒ Maskavas valsts 
starptautisko attiecību institūtā ‒ 
MGIMO, no kuŗa viņš 2014. gada 
martā tika izslēgts, jo bija uzdro-
šinājies laikrakstā Vedomosti pub-
liski apgalvot, ka prezidents Pu -
tins, anektējot Krimu, rīkojies tā -
pat kā rīkojās Hitlers, iekļaujot 
Austriju Lielvācijas sastāvā. 

Kā uz Krievijas vēsturi raugās Andrejs 
Zubovs un Igors Frojanovs: kāds kontrasts!

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Būdams dziļi reliģiozs un uz -
turot ciešas saites ar Krievijas     
pa  reizticīgo Baznīcu, Andrejs Zu -
b ovs polītiskā ziņā ir izteikti libe-
rāls, piedaloties Tautas brīvības 
partijas (PARNAS) vadībā. Līdz-
tekus viņš kopš 2003. gada ir Krie-
vijas solidāristu nacionālās darba 
savienības (NTS) biedrs, uzskatot, 
ka ģenerālis Vlasovs nebija node-
vējs, jo vērsies nevis pret krievu tau -
tu, bet pret zvērisko Staļina režīmu.

Šī gada augustā, kad prof. Zu -
bovs izvirzīja savu kandidātūru 
Krievijas Valsts domes vēlēšanās 
kā minētās liberālās partijas 
PARNAS pārstāvis, izcēlās liels 
skandals, jo kļuva zināms, ka jau 
2015. gada martā, izteicoties kādā 
Svoboda raidījumā, viņš nožēloja, 
ka Staļins nebija zaudējis kaŗu  
pret Hitleru, “jo tik un tā sabied-
rotie mūs galu galā būtu atbrīvo-
juši, un tad angļi un amerikāņi 
ieviestu pie mums demokratiju, 
un tiktu izmēzts kanibāliskais 
Staļina režīms”. Tai pašā intervijā 
prof. Zubovs teicis: “Salīdzinot ar 

Staļinu, Hitlers ir Krievijas vēstu-
res eņģelis (!). Jo ar visu gribēšanu 
nav iznīcinājis tik daudz krievu 
cilvēku kā Staļins (..) Hitlers ir no -
ziedznieks un nelietis, bet mūsu 
tautai taisni Ļeņins un Staļins ir 
vienreizīgi bendes. Kas Hitlers bija 
ebrējiem, tas visām Krievijas tau-
tām bija Ļeņins un Staļins. Ja nu 
Jeruzalemē ierīkotu Hitlera māju-
mūzeju... Tas pats vien ir.”

Skarbs un paradoksāls savos 
izteikumos ir Andrejs Zubovs. 
Skarbs un katēgorisks savos iz  tei-
kumos ir cits vēsturnieks ‒ 80 g. v. 
Igors Frojanovs, arī pārliecināts 
pareizticīgs kristietis. Viņš arī ir 
profesors, mācībspēks Pēterbur-
gas valsts universitātē. Bet viņa 
skatījums uz Krieviju un tās lik-
teņgaitām ir diametrāli pretējs, 
turklāt visai tuvs mūsdienu im -
periskajam putinismam. 

Prof. Frojanovs devis plašu in -
terviju, kas publicēta Maskavas 
portālā Zavtra: viņaprāt, skarbais 
klimats piespieda “mūsu senčus” 
apstrādāt zemi vienkop; ģimene, 

dzimta, kolektīvs. Un šis kolek-
tīvisms no senlaikiem raksturīgs 
krievu civīlizācijai. Krieviskajiem 
slaviem bija jāpretojas nepār-
trauktiem uzbrukumiem no aus -
t rumiem ‒ mums uzbruka klejotāju 
tautas – huņņi, hazari, pečeņegi, 
tatāri. Lai noturētos, bija vajadzīga 
spēcīga valsts ‒ Kijevas Krievzeme 
(Ruse), kuŗas pamatā bijusi demo-
kratija (!), t. s. sobornostj, viss ticis 
izlemts tautas sapulcēs (veče) u.tml. 

Prof. Frojanovs norāda, ka pa -
reizticīgā Baznīca pilnībā atbils - 
t ot “krievu etnosa dziļākajiem   
vaibstiem. Līdz ar krievu ļaužu 
kristīšanu viņiem raksturīgais 
kolektīvisms ieguva metafizisku, 
mistisku, sakrālu raksturu”. 

Šis Pēterburgas profesors teic, 
ka jēdziens “kristīgais sociālisms” 
esot pilnīgi loģisks: “Un tas nav 
gadījums, ka pie mums ‒ pasvīt-
roju, tieši pie mums ‒ tika īstenots 
pirmais mēģinājums uzcelt so  ciā-
lismu nevis vispār, bet atsevišķā 
zemē. Staļins (!) lieliski saprata, 
cik ļoti krievu tautai atbilst so -

ciālistiskie esamības principi”. 
Lasām tālāk: “Sistēmatiska, 

mērķ tiecīga Rietumu cīņa pret 
Krieviju, kaŗš ar mērķi iznīcināt 
Krieviju sākās XV gadsimta no -
galē un kopš tā laika tiek neno-
gurstoši vests (..) Kāpēc Krievija 
nav pa prātam mūsu Rietumu 
kaimiņiem?  Tāpēc,  ka tur, Rietu-
mos, eksistē populācija (!), kuŗa 
no senlaikiem tiecas pēc pasaules 
kundzības. (..) Krievija ir pareizti-
cības un vispār kristietības nesēja, 
kamēr Rietumi kļūst par kaut 
kādu sātanisku (!) kopumu.”

Nobeigumā prof. Frojanovs cil-
dina caru Ivanu Bargo (t.i.,  Jāni 
Briesmīgo. – F.G.), “kurš mums ir 
paraugs, veidojot spēcīgu centra-
lizēto varu un plašu vietējo paš-
pārvaldi (?). Un, protams, mū -
su priekšā paceļas Josifs Staļins, 
kuŗš uzstājas kā krievu valstisku-
ma un krievu valsts nosargātājs”.

Nu mēs redzam, cik pamācoša 
ir komparatīvā jeb salīdzinošā 
pieeja, vērtējot kaut vai vēstur-
niekus, arī pareizticīgos.

Latviju pārsteigusi un gan    
kriet nu jautrību, gan sašutumu 
radī jusi kāda ziņa: svētdien, 25. 
sep tem brī, Aivaram Lembergam 
Vents pils pareizticīgo baznīca pie-
šķīrusi Svētā svētmocekļa Rīgas 
un Latvijas archibīskapa Jāņa 
(Pommera) ordeni! Kā zin āms, ar 
svētā svētmocekļa Rīgas archibī s-
kapa Jāņa ordeni apbalvo gan 
garīgās, gan laicīgās personas par 
izciliem nopelniem Pareizticīgās 
baznīcas stiprinā ša nā, par tādiem 
sasniegumiem baznīcas un laicī-
gās varas sadar bībā, kas vērsti uz 
saskaņas uztu rēšanu un miera 
stiprināšanu sa  biedrībā, par ievē-
ro jamu ie  gul dījumu starpbaznī -
cu un starp konfesionālā sadarbī-
bā. Latvijas Pareizticīgo baznīcas 
portāls raksta, ka ordenis tiek 
piešķirts par miera un draudzī bas 
stiprināšanu starp tautām, par 
nozīmīgu dalību Latvijas Pareiz ti-
cīgās Baznīcas dzīvē un tai snieg -
tu būtisku un regulāru palīdzību 
baznīcu, klosteru, ga  rīgo skolu 
atjaunošanā, celtnie cībā un restau-
rācijā, par žēlsir dības darbiem, 
bērnu un jaun iešu garīgi tikumis-
ku kristīgu izglītošanu un au  dzi-
nāšanu.

Izrādās, pašvaldība Ventspils 
pa  reizticīgo baznīcas restaurāci -
jai sniegusi financiālu atbalstu      
35 000 eiro architektūras piemi - 
n ekļa uzturēšanai, un par paš val-
dības naudas ziedošanu Aivars 
Lembergs tad arī saņēmis šo or -
deni. Jāpiebilst, ka pašvaldības 
Latvijā nereti atbalsta ar kultūru 
un baznīcu saistītus projektus – 
piemēram, arī Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētājam Alek - 
s and ram Bartaševičam no “Saska-

Latvijas polītika un svētmocekļi
ņas” piešķirts Svētā svētmocekļa 
Rīgas archibīskapa Jāņa III pakā-
pes ordenis par daudzpusīgu pa -
līdzību un atbalstu Rēzeknes 
Dievmātes piedzimšanas kated rā-
les kupola atjaunošanā. Tiesa gan, 
parasti šī ordeņa pasniegšana nav 
publisks pasākums, tomēr tas, cik 
daudz ziņot presei un vai publicēt 
fotografijas, ir ordeņa saņēmēja 
ziņā. Sociālajos tīklos jau izskanē-
jis ironisks atgādinājums, ka fo -  
 to grafijas ar Aivaru Lembergu un 
Pareizticīgās baznīcas Latvijas 
Metropolītu liek atcerēties par 
līdzīgām fotografijām ar Krievi -
jas prezidentu Vladimiru Putinu 
un Krievijas Pareizticīgās baznīcas 
patriarchu. Droši vien ir vērts 
atgādināt, ka pirms dažiem ga - 
diem Putins atzina, ka Pareizticīgo 
baznīca ir dabisks valsts sabied-
rotais Maskavas ietekmes izplatī-
ša nai bijušās PSRS territorijā. 
Tāpat arī daudzi atceras to, ka 
2012. gada rudenī Krievijas Pa -
reizticīgās baznīcas patriarchs 
Kirils Maskavā pieņēma Rīgas 
mēru Nilu Ušakovu un pateicās 
viņam par viņa nostāju valodu 
jau tājumā, jo Ušakovs aicināja 
balsot par krievu valodu kā valsts 
valodu Latvijā 2012. gada referen-
dumā.

Ar vārdu sakot, polītiķu un p a-
reizticīgās baznīcas laba sapraša-
nās tādēļ Latvijā ne vienmēr tiek 
vērtēta ar sajūsmu, it īpaši, ja 
“draudzībā” iesaistīti polītiķi, par 
kuru polītiskajām simpātijām var 
uzdot ne vienu vien jautājumu.

Jāteic, ka stāsts par ordeni un 
sociālo tīklu ironija par “svēt mo-
cekli Lembergu” raisa pārdomas 
par to, ka Latvijā ir ne viens vien 

polītiķis un ar polītiskiem balso-
jumiem saistītas amatpersonas, 
kas kļuvušas par tādiem kā “svēt-
mocekļiem”, ko laicīgā dzīve ar 
saviem likumiem neskar.

Šķiet, viens no tādiem “mocek-
ļiem”, ko sabiedrība, pēc viņa 
dom ām, nav pratusi novērtēt, ir 
bijušais polītiķis, Saeimas depu - 
t āts, ministrs un vairāku partiju 
vadītājs Ainars Šlesers. Ja klausījās 
viņa vārdos, tad ticība un nesav-
tīgas rūpes par tautu un valsti bija 
vienīgais, kas šo polītiķi ir inte-
resējis. Patiesībā viņa vārds ik pa 
laikam tika iesaistīts dažādos aiz-
domīgos darījumos un notiku-
mos, par viņu ne reizi vien ir in -
teresējušās tiesībsargājošās ie  stā-
des. Beigu beigās vēlētāji viņam 
zaudēja uzticību, bet neizskatās, 
ka Šlesers ir atmetis cerību vēl 
kādreiz mēģināt tēlot mesijas lo -
mu. Ilgu laiku diezgan pamanāms 
bija arī kāds cits polītiķis, kurš 
taču vienmēr visu esot darījis no 
sirds un ar tīrām rokām. Šobrīd 
Dzintars Zaķis ir Saeimas depu - 
t āts, ievēlēts no “Vienotības” sa -
raks ta, pēc skandāla un tiesas 
lietām par balsu pirkšanu viņa 
labā izstājies no partijas un ir 
pieklusis, bet ilgu laiku no partijas 
vadības puses tika atbalstīts un 
aizstāvēts. “Svēto” polītiķu saraksts 
Latvijā gan ir krietni garāks, bet, 
manuprāt, to, ka polītika bieži tiek 
uztverta kā biznesa veids, vis spilg-
tāk apliecina dažu amatpersonu 
“mūžības” statuss.

Jau sākts otrais kriminālprocess 
par pārkāpumiem Rīgas brīvostā. 
Iepriekš Valsts policijas Ekono-
misko noziegumu apkarošanas 
pārvalde (ENAP), pamatojoties 

uz Valsts kontroles (VK) secinā-
jumiem, sāka resorisko pārbaudi. 
Tagad ENAP sākusi krimināl pro-
cesu pēc Krimināllikuma no  da -
ļas “Noziedzīgi nodarījumi valsts 
institūciju dienestā”, Brīvostas 
pārvaldnieks Leonīds Loginovs 
mierīgi turpina strādāt. Kā zi - 
n āms, VK revīzijas laikā konsta - 
t ēts, ka Rīgas brīvostas pārvalde 
(RBP), noslēdzot līgumus ar ār   -
pa kalpojumu sniedzējiem un sa -
maksājot tiem par tādu uzdevu-
mu veikšanu, kas ir noteikti RBP 
darbinieku amata aprakstos, pre-
tēji normatīvajā aktā noteiktajam 
izlietoja finanču līdzekļus vismaz 
611 888 eiro apmērā. Un tas nav 
vienīgais pārkāpums, ko VK pēdē-
jos gados ir konstatējusi Rīgas 
brīvostā. Pēc Valsts kontroles 
domām, laiks no 2009. līdz 2011. 
gadam bijis pats izšķērdīgākais 
jeb, precīzāk, šajā laika posmā 
bijuši nelietderīgi un nelikumīgi 
tēriņi 41 miljona latu apmērā.

Vēl šonedēļ Rīgas brīvostas 
valdes sēdē kārtējo reizi spriests, 
vai ostu vajadzētu atzīt par cie -
tušo tās pārvaldnieka Leonīda 
Loginova krimināllietā, un valde 
vienbalsīgi vienojusies ar šo lēm u-
mu nesteigties, jo pastāvot pārāk 
daudz neskaidrību, piemēram, 
nav pierādīts, ka brīvosta Logino-
va iespējamo pārkāpumu dēļ cie-
tusi zaudējumus un cik lielā ap -
mērā. Patiesībā stāsts par pārkā-
pumiem, nelikumībām, aizdomī  -
g iem lēmumiem Brīvostā varētu 
būt nelielas grāmatas apjomā, bet 
Leonīds Loginovs joprojām mie-
rīgi strādā un saņem ļoti labu 
atalgojumu un prēmijas. Nesen 
kādā televīzijas sižetā Loginovs     

ar smaidu sacīja: “Es visiem pa -
tīku.” Un taisnība vien ir – ar Lo -
ginovu labi saprotas ne tikai paš-
reizējā Rīgas vadība Nils Ušakovs 
no “Saskaņas” un viņa tuvākais 
līdzgaitnieks un vicemērs Andris 
Ameriks no “Gods kalpot Rīgai”. 
Loginovs pārvaldnieka amatā ir 
jau kopš 1998. gada un ir strādā -
jis gan tad, kad Rīgu vadīja na -
cionālie spēki, gan tad, kad to 
darīja sociāldemokrāti. Ar Logi-
novu galā netika ne Einars Repše, 
būdams Ministru prezidents, ne 
jau pieminētais Ainars Šlesers 
satiksmes ministra amatā. Acīm-
redzot iespēja partijām tikt pie 
savas artavas ir pietiekami kārdi-
noša, lai balsojumos spēku sa -
mērs vienmēr būt par labu Logi-
novam, kurš savukārt zina, kā to 
artavu salūkot.

Vēl viens stāsts par “neaizvieto-
jamu” vadītāju ir Jaroslavs Streļče-
noks KNAB vadītāja amatā. Pro-
tams, te runa nav par miljoniem 
tiešā veidā, bet, visticamāk, par 
ietekmi un iespēju ietekmēt kā -
dus izmeklēšanas procesus. Savu 
pilnvaru laikā Streļčenoks patie-
sībā gandrīz pilnībā ir sagrāvis 
Korupcijas novēršanas un apka -
ro šanas biroju (KNAB), polītiķi ir 
pētījuši un sprieduši, secinājuši un 
aicinājuši, bet no amata viņu nav 
noņēmuši un pat ļoti neprotestē, 
uzzinājuši, ka viņš gatavojas pie-
dalīties konkursā uz kārtējo piln-
varu termiņu.

Protams, arī amatpersonu “svēt-
mocekļu” sarakstu var turpināt, 
un tas nav īss. Bažas raisa tas, ka 
atgriešanās “roka roku mazgā” iz -
pratnē par valsts pārvaldi pieņem 
aizvien draudošākus apmērus.
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Jauni cilvēki nereti cenšas jus-
ties un parādīties vecāki, nekā 
viņi īstenībā ir: puikas uzsmē ķē, 
meitenes smiņķējas. Kad man 
bija gadu četrpadsmit, iedomā-
jos pamēģināt kļūt par dzejnie-
ku.  Skolā tika “izņemti” un gal -
vā kalti visvisādi dzejoļi, tomēr 
kaut kā iedomājos, ka dziļam 
dzejolim jābūt sērīgam jeb ar elē-
ģisku noskaņu. Savu pirmo ga -
ra bērnu turklāt vēl izrotāju ar 
skumjajam saturam pielāgotu 
psei donīmu ‒ Viesturs Lapkritis ‒ 
un iesūtīju to Austrālijas Latvie-
tim. Redaktors  acīmredzot dze -
j oli novērtējis par nepietiekami 
kompetentu, to avīzē neievie to - 
ja, tikai viņa burtlicis, slavenā 
Friča Bārdas dēls Zigurds, aiz-
rādīja, ka mana pseidonima iz -
vēle jau nu necik laimīga neesot 
bijusi. Savu alošanos ar Lap kri -
ša vārdu atcerējos, reiz Austrijā 
ieraudzīdams afišu, kas vēstīja 
par kāda senioru koŗa uzstāša -
nos: koris sev bija devis nosau-

Virzība pretim vecumam
Valdis Grēviņš, Veca cilvēka dziesmas, izdevusi SIA VESTA-LK 2016. g., 360 lpp.

kumu Die Herbstzeitlosen, tādi, 
kas rudeni nepazīst. Kā jaunībā 
patīk justies vecākam, tā vecum-
dienās – jaunākam! 

Savu agrīno gadu gara radi -
nie ku bija prieks ieraudzīt dzej-
niekā Valdī Grēviņā (1895 – 
1968). Viņa Veca cilvēka dzies-
mu sākumā lasāmi dzejoļi, kas 
publicēti 1909. gadā, kad pui - 
s im palika tie paši četrpadsmit. 
Gluži vai grūtsirdība pārņem, 
lasot par vēja sēro klaigāšanu 
kai los zaros, par nemieru jaunā 
dzejnieka šaubu māktajā dvē -
selē, par līķu ratiem un bēŗu 
“meldiņiem” (tagad teiktu – mel-
dijām). Par vīstošām rožu lapi - 
ņ ām... Liekas, mums te darīšana 
ar īstu ercpesimistu: ja tāds viņš 
ar četrpadsmit gadiem, kāds tad 
būs, sasniedzis četrdesmit mūža 
gadus? 

Dzejoļu krājuma sastādītāja 
Marta Dziļuma paveikusi ievē-
rības cienīgu darbu, apzināda -
ma visu grāmatās, presē un pe -
riodikā  publicēto Valda Grē vi -
ņa dzejas ražu un sakārtodama 
to chronoloģiskā secībā. Tādā 
vei dā lasītājam dota iespēja pa -
sekot dzejnieka izaugsmei; tāda 
pasekošana būtu apgrūtināta 
tematiska sakārtojuma gadīju-
mā. Pasekosim tad vien.

Agrās jaunības dzejoļus ap -
grū tina deminutīvu pārbagātī - 
ba, archaiski valodas veidojumi 
(“Nāk pusnakts brītiņš iekš 
dziļākas dusas”), samākslotība 
un klišejiskums. Iz septiņpads mit-
gadnieka mutes jau “karsti mīlas 
vārdi” varētu patiesīgi plūst, to -
mēr ar sārta vīna liešanu kausā 
jāuzmanās. (42. lpp.) Grūti noti - 
 c ēt vientulībai un mokām deviņ-
padsmitgadnieka sirdī. (48.)

Marta Dziļuma grāmatas ie -

vadā pastāsta, ka pats dzejnieks 
par savu patieso literāta darbības 
sākumu uzskatījis 1915. gadu, 
kad viņam palikuši divdesmit. 
Šai gadā publicēts viņa pirmais 
ar īsto vārdu parakstīts dzejolis, 
pirms tam viņš izmantojis psei-
donimu Gaitnieks. Šai gadā viņš 
pārstāj pievērsties tikai savai 
iekšējai dzīvei un tās atspoguļo-
jumam dabā. Un viņa dzejā ie -
skanas, piemēram, Pirmā pasau-
les kaŗa tematika. (51.) Tomēr 
pārsvarā Grēviņš ir un paliek,   
kā saka, dabas un dvēseles dzej-
nieks, pat ja vārdu “dvēsele” viņa 
dzejā neatrast un viņa pasaules 
skatījumā vietas nav Dievam 
(skat. 67, 91).

Gadu gaitā paplašinās Grē viņa 
dzejas tematu loks un veiklāk 
rakstos ietērpjas doma. Viņa ga -
ra lidojums aiztiecas līdz Flo ren-
cei, Romai (102. – 103.) un pat 
Bagdādei (130. – 131.). Jaunos 
ga  dos ierastā tendence uz pesi-
mismu vietām gan turpina uz -
nirt: jau 31 gada vecumā viņa 
Sirds sajūt pirmo salu – Lēni 
dzīve iet uz galu. (111.) 1933. ga -
dā top paši spilgtākie un po -
pulārākie dzejoļi – Dona Kicho -
ta gals un B. Sosāra komponē - 
t ais un S. Lāgerlēvas romāna   
drā matizējumā kā latvisks pa -
pildi nā jums iekļautais Gesta 
Berlings. 

Formas ziņā, kā jau sava laik-
meta cilvēkam, Grēviņam visla-
bāk patīk turēties pie četrrindu 
pantiem, un visbiežāk viņš iz -
manto a b a b atskaņu sistēmu. 
Atskaņas nav tik pārsteidzošas 
un ekstravagantas kā Čakam    
vai Sudrabkalnam, tomēr tādi 
veidojumi kā vakaros – pakaros, 
strautā – nav tā vai strautiem – 
ļauj tiem, parāda arī Grēviņu kā 

gana asprātīgu. Viņa panti ir 
skanīgi. Kādā 1923. gada dzejolī 
viņš gan brīvā pantā atdarina 
ekspresionistus (76. – 77.) , bet 
citviet (104.) piesauc Pēteri Ēr -
mani, kas taču tāpat pakoķetēja 
ar ekspresionismu. 

Valdis Grēviņš bija kreisi no -
skaņots. Grūti pateikt, ar cik dzi-
ļu pārliecību viņš sacerēja savus 
1941. gada un pēc 1945. gada 
dze joļus, kas dzied slavas dzies-
mas Padomijai. Vai viņam nācās 
vieglāk nekā dažam citam rakstīt 
tā, kā toreiz lika? Godu viņam 
pašreizējā laikā, protams, nekā -
du nesagādā tādas rindas kā 

Kremļa zvaigznes spoži kvēl
Pāri visiem klajiem (240.) 
vai 
Lielais Staļins lai ir sveikts! (241.) 
vai
Bet, lielā Krievija, tu koks ar 

tūkstoš zariem  (254.)
Tomēr, ja ieskatāmies tādās 

grā matās kā Rolfa Ekmaņa  Lat-
vian Literature under the So v-
iets: 1940 – 1975  (1978) vai Ilgo-
ņa Bērsona  Auseklītis zem āmu-
ra un kāškrusta (2006.) , redzam, 
ka nekādi milzu grēki Grēvi - 
ņ am nav pierakstāmi: viņš pat 
prāvu gadu skaitu dabūjis nīkt 
padomju koncentrācijas nomet-
nē. Vai kādam ienāks prātā grā-
matas sastādītājai un izdevē  - 
j  iem pārmest par to, ka propa-
gandas dzejoļi krājumā vispār 
uzņemti? Atcerēsimies tomēr, ka 
kopš PSRS sabrukuma pagājusi 
jau gadu simta ceturtā daļa, bet 
kopš Valda Grēviņa nāves teju 
jau gadu simta puse. Jāsaka pal-
dies, ka mums dota iespēja ie -
pazīt Grēviņu visā pilnībā, gan  
ar viņa talantu un spējām, gan 
kļūdām un vainām, nevis kādu 
izcenzētu un izdaiļotu slavinā -

ša nas objektu. Jau kopš četrpa - 
d smit gadu vecuma Grēviņš taču 
nopūlējās dzejot, “kā vajag”!

Kāpēc krājumam dots virs-
raksts Veca cilvēka dziesmas un 
vēl palīgvirsraksts Pēdējā dzeju 
grāmata, ja tas patiesībā ietver 
visa mūža ražu no jaunības līdz 
dažām dienām pirms nāves? – 
Sakārtotāja skaidro, ka krāju mu 
ar tādu nosaukumu Grēviņš bijis 
iecerējis jau 1935. gadā, bet ie -
ce re nekad nav piepildījusies. 
Divi dzejoļu cikli ar gluži tādu 
no saukumu viņam tapuši mūža 
1939. – 1940. gadā un tad, kad 
autoram jau bijis 51. Kas nu tas 
par vecumu, mums vedas teikt. 
Tomēr savā pasaules izjūtā jau 
no pašiem jaunākajiem gadiem 
viņš bijis vecs, vecs. Šo laika ska-
tījumā veca un satrunējusi ir     
arī ideoloģija, kam viņš kalpoja 
padomju okupācijas sākumā. 
Dīvainā kārtā visatraisītāks un 
visjauneklīgāks mūsu autors ir 
vairākos mūža pēdējo gadu dze-
joļos. (341. – 343.)  Grēviņa vir -
zī ba pretī miesiskajam vecu - 
m am izskatās pēc garīgas atgrie-
šanās tādā jaunībā, kādu viņš 
neprata vai negribēja piedzīvot 
tad, kad bija patiesi jauns. 

Par skaisti izdoto krājumu  īpa-
ši priecāsies uz melancholiju no -
skaņoti cilvēki, jo autors atzīstas:

Varbūt jums paliek skumjāk,
Kad lasāt manas dziesmas. 

(207.)
Priecāsies gaidītāji un ilgotā -

jies pēc kā labāka un daiļāka: 
No rīta kuģim jāpienāk.
Es gaidu nakti, gaidu dienu... 

(166.)
Priecāsies no mūsdienām rak -

s turīgā brīvā panta nogurušie. 
Pa  mēģiniet Grēviņu palasīt kaut 
pusskaļā balsī! Patiks. Skanēs. 

Kopš Jāzepa Pīgožņa balvas 
“Par labāko latviešu ainavu glez-
niecībā” II izstādes atklāšanas 
Pē  teŗa baznīcā Rīgā martā jau 
aizritējis vesels pusgads. Tagad, 
vispirms piestājusi Jēkabpilī, iz -
stāde ir aizceļojusi uz Preiļiem, 
lai, kā solīts, 17. septembrī – di - 
v as dienas pēc Jāzepa Pīgožņa 
dzim šanas dienas – Preiļu Kul-
tūras namā pulcētos ļaudis un 
uzzinātu, kuŗš tad saņems šī ga -
da balvu un 3000 eiro lielo nau-
das summu. 

Visus klātesošos kā vienmēr 
saviļņoja mākslas zinātnieces In -
grīdas Burānes uzruna. Šīs uz -
runas nozīmība un dziļums ir 
par iemeslu, kādēļ šeit to at -
referēšu mazliet vairāk.

“Esmu pilnīgi pārliecināta”, 
runātāja uzsvēra, “ka daļa no tā 
posta, asarām, nelaimēm, var-
mā cības, kas tagad viļņiem veļas 
pāri zemeslodei, lielā mērā ir 
mākslinieka iztēles rezultāts.(..) 
Būt māksliniekam nozīmē pie-

Būt māksliniekam – radītājam
dzimt katru rītu no jauna. Katru 
rītu, kuŗā vairs nav nozīmes va -
kardienas aplausiem, cildinā-
jum iem, ordeņiem, populāritātei, 
recenzijām un visam citam, kas 
pieder pie mākslinieka dzīves. 
Tāpat kā pie tās pieder mūžīgā 
vientulība, dziļa, smeldzīga un 
neizstāstāma; jo bieži vien vis tu-
vākie ir vistālākie, kad esi viens 
pats savā darbā. Savas vientulī-
bas un atbildības dēļ māksli -
nieks ir apbalvots ar spēju redzēt 
tālāk un skaidrāk, just dziļāk un 
smalkāk, spēj atklāt mums pa -
gātni un atklāt mums nākotni. 
Tieši tāpēc mākslinieki ir īpaši 
un saudzējami, lolojami, atbal-
stāmi. Māksliniekam vienīgajam 
ir spēja un vara likt mums sa -
prast pašiem sevi un pasauli, 
kuŗā mēs dzīvojam. Ne jau velti 
viņi ir vienīgie, ko mēs uzrunājam 
tajā pašā vārdā, kādā mēs 
uzrunājam Augstāko – radītājs. 
Būt radītāj am nozīmē būt 
māksliniekam, būt cilvēkam savā 

vietā, būt cilvēkam savā zemē, 
savā laikā, būt cilvēkam ar to, kas 
mums cilvēkiem pieder spēka 
stundās un vājuma brīžos, bet 
būt kaut kam, kas ir drusciņ 

vairāk,” tā savu uzrunu beidza 
Ingrīda Burāne.

Viņa, kā man šķita, izteica visu 
mūsu, kas bijām tur klāt šajā 
nozīmīgajā brīdī, visdziļākās do -

mas un pārliecību. Tādas būtu 
varējis izteikt arī Jāzeps Pīgoz -
nis, kuŗš prata runāt, pacelt aug - 
s tākā pakāpē katru ikdienišķu   
no  tikumu, arī, piemēram, kārtējo 
izstādes atklāšanu. Šis notikums 
ir īpašs tāpēc, ka Jāzepa Pīgožņa 
vārdā nosaukta balva, un arī tā -
pēc, ka citādi varbūt necilie Prei ļi 
uzdrošinājušies iedibināt pir mo 
visas Latvijas balvu, kas ne  nāk   
ne no valsts iestādes, ne no lep - 
n ās, sa  vā visvarenībā uzblī dušās 
gal vaspilsētas, bet no provinces, 
ku ŗu dažkārt nievā, bet kuŗa jūt 
visas tautas ilgas un sapņus.

Vakara nobeiguma daļā izstā-
des žūrijas priekšsēdis profesors 
Roberts Muzis paziņoja, ka 2016.
gada balvu ieguvusi gleznotā -    
ja no Daugavpils Silva Linarte, 
kuŗ as pasaules redzējumā ir vieta 
drāmatiskajam un pat traģiska-
jam, un vienmēr jaušama har-
mo nija, cieņa pret cilvēku un 
pasauli, kas ne katrreiz parādās 
šodienas mākslā.

Jāzeps Pīgoznis
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Mūsu iepriekšējā saruna – in -
tervija laikrakstiem Laiks un 
Brīvā Latvija ‒ notika pirms trim 
gadiem. Kas jauns noticis jūsu 
dzīvē, profesionālajā un perso-
niskajā? 

Pirms diviem gadiem mana 
dēla Alekša (viņš dzīvo un strā -
dā Rīgā) ģimenē piedzima dēls 
Kriš jānis, oktobŗa beigās gaidām 
piedzimstam manu mazmeitiņu. 
Origonā gaidāms vēl viens maz-
bērns, un tas viss manos gados ir 
ļoti nozīmīgi. Profesionālajā dzī-
vē – esmu savu juridisko firmu 
savienojis ar lielu starptautisku 
firmu, tāpēc šajos gados daudz 
nācies strādāt Āzijā, kur man ir 
jauni klienti un jaunas attīstības 
iespējas. Joprojām daudz darba 
ir arī Eiropā. Nu jau ir izveidoti 
40 biroji dažādās pasaules valstīs, 
kur strādā aptuveni 1300 advo-
kātu. Tātad aizvadīto trīs gadu 
laikā ar savu praksi  esam izgājuši 
plašā starptautiskā laukā. 

Pie panākumiem pieskaitu arī 
to, ka nu jau abi mani dēli dzīvo 
un strādā Latvijā. Aleksis turpina 
vadīt Berga bazāru, jaunākais, 
Nikolajs, te vada būvdarbus, ir 
saderinājies ar latviešu meiteni, 
tātad ir cerība, ka te arī iesak - 
ņos ies. Meita joprojām dzīvo un 
strā dā Amerikā, Vašingtonā DC , 
viņas ģimenē aug divi bērni, un 
pārcelties uz Latviju meitas plā-
nos, šķiet, nav gan. Tiešām esmu 
gandarīts par dēlu izvēli, jo īste-
nībā tā ir mūsu investīcija Lat-
vijā. Nule izlasīju Ulža Gravas 
memuārus un nodomāju – esam, 
ko varējuši, paveikuši Latvijas 
labā no trimdas, nu jāskatās, ko 
darīt te, uz vietas... Trimdas “in -
vestīcijas” ir sarukušas, bet ceru, 
ka laika gaitā būs arvien vairāk 
to mūsu jauniešu, kas izvēlēsies 
dzīvot Latvijā. Aleksim ir diez-
gan kupls draugu un domu-
biedru pulks Rīgā, un šie cilvēki, 
šķiet, šeit ir uz palikšanu, – at -
šķirībā no tiem, kas 90. gadu sā -
kumā atbrauca un drīz devās 
atpakaļ. Šie jaunie ir par atsvaru  
tiem, kas aizbrauca, ienākuši te 
kā profesionāļi, tā personiski – 
nodibinājuši ģimenes, iedzī vo-
jušies. Tāds jauns kodols. 

Jūs teicāt – Nikolajs nodarbo-
jas ar būvniecību. Vai jāsaprot, 
ka Berga bazārs paplašinās?  

Nepaplašinās, taču vēl 25%  
nav izbūvēti, notiek pārbūve, 
vies nīca jāatjauno, arī koka būve 
Elizabetes ielā, kur Jāņasētas kar-
šu veikals. Prieks, ka Krišjāņa 
Ba   rona iela beidzot būs sakārto-
ta, un īpaši par to, ka te iekārtotas 
vietas koku stā dīšanai. Jau kopš 
90. gadu sāku ma te stādīju kokus 
un mēģinā ju pārliecināt, ka tas 
jādara. Man vispār ļoti patīk ko -
ki. Mūsu lau ku īpašumā Rūme-
nes muižā esam sastādījuši ap -
tuveni četr simt koku. 

Jūs bijāt viesis populārajā  
Latvijas televīzijas raidījumā 
“Viens pret vienu”, kur runājāt 
ļoti tieši un atklāti. Tostarp arī 
par bēgļiem – mūsu jauno un 
aktuālo problēmu. Un “nedzie-
dājāt vienotajā korī” attiecībā 
uz šo jautājumu, bet izteicāt 
savas domas.   

Eiropa nekad nav pārāk viegli 
uzņēmusi cilvēkus no citām kul-

Trimdas pienākumi pret Latviju, sapņi un reālitāte
Uzņēmējs Justs Karlsons intervijā Ligitai Kovtunai

tūrām. Un nu nākas uzņemt ļau-
dis no arabu valstīm, kas ir liels 
izaicinājums. Visai Eiropai, ne 
tikai Latvijai. Jo sevišķi Latvijai, 
kas visu laiku cīnījusies ar sa - 
v ām minoritāšu problēmām. Ta -
gad vēl klāt šie cilvēki no pavi - 
s am atšķirīgās kultūras patiešām 
ir liels izaicinājums. Joprojām 
uz  skatu, ka Vācijas kanclere An -
gela Merkele ir aizgājusi par tālu 
savā liberālajā  filozofijā, proti – 
visiem durvis vaļā! Eiropai ir jā -
saglabā sava kultūra un jāielaiž 
iekšā tikai tie cilvēki, kam pa -
tieš ām ir tiesības uz patvērumu. 
Es  mu pārliecināts, ka arī Latvijā 
attieksme pret tādiem būtu pre-
timnākoša. Nedrīkst tā vien -
kārši atvērt durvis un – nāciet! 
Šiem cilvēkiem ir jāsaprot savs 
pienākums – rēķināties ar to  
kul tūrvidi, kuŗā viņi ieradušies. 
Tei cu arī mūsu tautietim, eiro -
ko misāram cilvēktiesību jautā-
jumos Nilam Muižniekam, ka, 
būdams jurists, uzskatu ‒ ikvie -
nam patvēruma saņēmējam ir 
jā  paraksta dokuments, saskaņā 
ar kuŗu viņš apņemas ievērot tos 
nosacījumus, kas pastāv Eiropas 
valstu kultūrā  un sadzīvē. Un   
vēl – ir jāstiprina un jāsargā Ei -
ropas Savienības robežas.

Mūsu liberālajā kultūrā ir grū -
ti pateikt – dodies atpakaļ! Grūti 
arī izsijāt. Kuŗš gan nevēlētos 
doties dzīvot uz zemēm, kur 
augs tāk attīstīta ekonomika. Bet 
man jādomā arī par to, kas tad 
paliks, piemēram, Sīrijā, kad no 
tās aizbrauks prom visi jaunie  
un darbspējīgie iedzīvotāji? Lat-
vija taču jau izjūt grūtības, kas 
saistītas ar to, ka darbaspēks, 
kam būtu jāpiedalās valsts eko-
no miskajā attīstībā, ir devies 
prom. Jābūt prātīgiem! Es pār-
stā vu bēgļu paaudzi, kas sagai-
dīja, ka mums palīdzēs. Bet ne -
viens no mums taču nedevās uz 
Vāciju, Angliju, Ameriku, Aust-
rā liju, domājot, ka tur mēs dzī-
vosim tikai paši savā kultūrā, 
turklāt mūsējā no mītnes zemju 
kultūras nozīmīgi neatšķīrās. Bet 
nu Eiropā ienāk arabu kultūra. 
Mani draugi Vācijā, Bavārijā, 
stāsta, ka viņu ciemā ar 600 ie -
dzīvotājiem ienākuši 2000 sīrie-
šu, kas diezgan agresīvi paģērē, 
lai viņiem pielāgojas. Piemēram, 
skolā vairs nedrīkstēšot ēdināša-
nā iekļaut cūkgaļu. Nu, skaidrs 
taču, ka jābūt izpratnei par rī -
cības normām un jāpielāgojas 
videi, kuŗā esi ienācējs.

Kā zināms, patvēruma mek-
lētāji un saņēmēji no Latvijas 
jau lielākoties devušies prom – 
klimata un mazo pabalstu dēļ. 
Arī izpratne par to, kas ir 
strādāt, šķiet, atšķirīga...

Nekādā ziņā neņemšos ap -
galvot, ka bēgļi nebūtu strādīgi 
cilvēki. Taču ir skaidrs, ka Lat-
vijas saimnieciskā vide būtu tu -
vu tai, kāda tā ir, piemēram, 
Vācijā, Anglijā vai Dānijā. 

Runājot par saimniecisko jeb 
biznesa vidi Latvijā, – vai, jūsu-
prāt, gadu gaitā tā ir mainīju - 
s ies uz labo pusi?

 Manā laukā – juridiskajā jo -
mā – tiešām redzu pozitīvas pār-
maiņas: tiesas Latvijā sākušas  
ap  ņēmīgāk aizstāvēt gan cilvē-

kus, gan uzņēmumus. Taču, pie-
mēram, būvniecībā un restorā -
nu biznesā joprojām ir lielas 
problēmas, kas saistītas ar to, ka 
algas joprojām tiek maksātas bē -
dīgi slavenajās aploksnēs, līdz ar 
to nodokļi netiek maksāti. Tā -
dējādi šajos biznesos uzņēmēji 
“ietaupa” vismaz 30%, līdz ar to 
radot konkurenci tiem, kas go -
dīgi maksā. Savos Latvijas uzņē-
mumos to nepieļauju! Galu galā 
esmu šeit ieradies nevis tāpēc,  
lai “ietaupītu” uz nodokļu rēķi-
na. Vēl vairāk – esmu noskaņots 
cīnīties, lai nodokļu polītiku 
valstī padarītu taisnīgu. Domā -
ju, ka vislielākais šķērslis jopro-
jām ir mentālitāte, kas nāk līdzi 
no padomju laikiem – nemaksāt, 
ja vien var nemaksāt, nodokļu 
nastu tādējādi nogrūžot uz go -
dīgiem maksātājiem. 

Runājot par nodokļiem, – liela 
brēka sacēlās pēc ierosi nā juma 
ieviest tā saukto progre sīvo no -
dokli, t. i., bagātie maksā vairāk.

 Uzskatu, ka progresīvā nodok-
ļa ieviešana būtu taisnīga. Nevar 
pieļaut, ka Latvijā veidojas divi 
tik krasi atšķirīgi iedzīvotāju slā-
ņi attiecībā uz materiālo labklā-
jību. Pat ja šis nodoklis neizlabos 
valsts saimnieciskās problēmas, 
morāli tas būs ļoti nozīmīgi. Ir 
jāraida tautai signāls, ka tie,     
kam ir nauda, ir gatavi vairāk at -
balstīt valsts labklājības līmeņa 

celšanos. Tā taču notiek visās 
attīstītajās valstīs. Un vēl es ļoti 
ceru, ka beidzot Latvijā nāks 
polītiskā partija, kas nepaļausies 
tikai uz bagātniekiem, bet gan   
uz tautas interesēm. Kad radās 
Vienotība, tādas cerības bija, bet... 
drīz vien radās opozicija.

Man bieži jautā – kā tas nāk, 
ka Latvijā 70% pensionāru dzī-
vo no pensijas, kas nesasniedz 
300 eiro, bet veikali un auto-
stāvvietas pilnas, arī ielas pil-
nas ar lepnām automašīnām?  

 Pirmām kārtām ‒ bagātība ir 
relātīvs jēdziens, un nabadzība 
arī. Vai tad tas, ka cilvēks brauc 
ar lepnu auto, nozīmētu, ka viņš 
ir bagāts? Šaubos! Lielākoties tā 
ir izrādīšanās – vairāk par šo lep-
no auto cilvēkam bieži vien nekā 
īsti nav. Turklāt – Amerikā par 
savu mājasvietu cilvēki maksā  
ap trešdaļu no ienākumiem. Lat-
vijā ir citādi, ēdiens lielākai daļai 
cilvēku pieejams no laukiem. Un 
vēl – Latvijā vecie ļaudis tomēr 
var paļauties uz palīdzību no 
saviem bērniem. Jāņem vērā arī 
tas, ka atjaunotajā valstī 25% 
iedzīvotāju bija pensijas vecu -
mā, un valstij sākot savu attīstību 
no nulles, bija šie 25% jāuztur. 
Un vēl šodien ir aktuāls lielais 
jautājums – kur pirmām kārtām 
investēt: infrastruktūrā ceļos     
vai pensionāros. Līdzsvaru ir 
grūti atrast. 

Un tomēr – kādi tad ir tie 
motīvi, priekšnoteikumi, lai 
trimdinieku jaunā paaudze to -
mēr izvēlētos savu dzīvi saistīt 
ar Latviju? Kā jūsu dēli. 

Manuprāt, tas ir trimdas sa -
biedrības nopelns, jo trimda uz -
turēja ideju par brīvo Latviju un 
pienākuma apziņu. Latvietība 
līdz ar valodu viņos tika iedzī-
vināta. Esmu novērojis, ka šie 
jaunie cilvēki Latvijā turas ko - 
pā, jo pagātne viņus vieno. Gluži 
tāpat turas kopā, piemēram, po -
lītikā, Latvijas cilvēki, kas te uz -
auguši, kopā spēlējuši basket -
bolu utt. Līdz ar to “rietumnie - 
k iem” ieiet Latvijas polītikā ir 
zināmas grūtības. Taču vēroju 
arī, kā tas mainās – jaunie Latvijas 
latvieši ir izglītojušies Rietumos, 
zina valodas, ceļo, līdz ar to ir 
ieguvuši “pasaules elpu”, un abas 
sabiedrības vairs nav tik atšķi rī-
gas, kā tas bija 90. gados. Mani 
dēli jau te ir iedzīvojušies, ne  kā-
das plaisas vairs nav.

Un vēl man bieži nācies dzir  -
d ēt no trimdas tautiešiem – 
mēs bijām cerējuši, ka Latvija 
ātrāk tiks uz priekšu...

Jā, jā, zinu cilvēkus, kas jau 
1992. gadā, te ieradušies, sa  gai-
dīja, ka būs noticis brīnums, un 
pilnīgi nereāli raudzījās uz to, 
kas notiek. Bet padomājiet taču, 
ko tas nozīmē ‒ uzcelt pilnīgi 
jau nu valsti un “izaudzināt” to 
par demokratisku un attīstītu?! 
Es uzskatu, ka progress ir mil  - 
z īgs. Nu jau esam nonākuši pie 
gana saprātīgas valdības modeļa, 
trūkst vienīgi attīstības tālāk no 
domas, ka polītika kalpo sava la -
buma gūšanai. Jo vairāk cilvēku 
sapratīs, ka strādāt polītikā no  zī-
mē strādāt valsts labā, jo strau jāk 
progresēsim.

Es taču nemudinātu savus 
dēlus te, Latvijā, veidot savu dzī-
vi, ja nesaredzētu progresu!

Jūs mūsu sarunas laikā kon-
sekventi lietojat vārdus “mēs 
šeit”, “te, Latvijā”. Vai jūtaties  
kā latvietis vai kā amerikānis?

 Jūtos „abpusīgs”. Jo Amerikā 
tu vari būt gan latvietis, gan 
amerikānis. Tā jūtas ikviens 
mazās tautas pārstāvis. Es atbal-
stu Amerikas valsts intereses, 
taču skatos, kā tas ietekmē Lat-
viju. Ja kaut kas no tā, kas no - 
tiek Amerikā, skādētu Latvijai,   
es nevarētu to atbalstīt. 

Vai esat jau izvēlējies, par 
kuŗu ASV prezidenta amata 
kandidātu balsosiet? 

 Katrā ziņā ne par Trampu. Es 
nevaru balsot par cilvēku, kas 
sācis apšaubīt mūsu pēckaŗa pa -
nākumus, NATO, ES. Tramps ir 
nejaušs cilvēks polītikā, cilvēks, 
kas īsti nesaprot, ko saka, viņš 
nav piemērots valsts vadīšanai. 
Īstenībā – absurda cilvēks. Un 
man sāpīgi, ka tiem latviešiem 
Amerikā, kas gatavi balsot par 
Trampu, nozīmīgākas par Lat  -
vi jas, par Baltijas problēmām 
šķiet ASV iekšējās problēmas   
un to risinājumi. Uzskatu, ka ik -
vienam latvietim, īpaši trimdā,  
ir pienākums raudzīties, kā šie 
polītiķi, par ko balsojam, atbalsta 
Baltijas intereses. Jo tas taču ir 
turpinājums tam, par ko 60 gaŗus 
gadus esam cīnījušies. 

Justs Karlsons: “Es taču nemudinātu savus 
dēlus te, Latvijā, veidot savu dzīvi, ja ne  sa-
redzētu valsts progresu!”
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“Tēvuzemei grūti laiki, dēliem (un meitām) jāiet palīgā!”
jeb Stājies Latvijas Zemessardzē vai atbalsti to!

RITA LAIMA

(Turpināts no Nr. 35)

Dzejnieks Aleksandrs Čaks 
(1902 – 1950) savas tautas un 
Lat vijas aizstāvju ideālu(s) ie -
mū žināja savā poēmā Mūžības 
skartie, kas veltīta latviešu strēl-
nieku varonīgajām cīņām Pirmā 
pasaules kaŗa un Krievijas Pilso-
ņu kaŗa frontēs. Dzejniekam ka -
ŗa vīra dzīve nebija sveša: “Kā 
sar kano latviešu strēlnieku sani-
tārs (Čaks) izklaiņoja Krieviju.” 
(Arvēds Švābe, Latvju Enciklo pē-
dija). Latvieši kā dažādos laik-
me tos dažādu okupācijas varu 
apspiesta tauta karojuši svešās 
armijās. Spilgts piemērs šiem 
traģiskajiem apstākļiem ir 20. 
gad simts, kad latvieši karoja ca -
ris kās Krievijas, Padomju Sa  vie-
nības un Hitlera vācu armijās. 
Mēs,  “cīrulīši mazputniņi”,  jau 
gadsimtiem esam dzīvojuši 
krust celēs starp rietumiem un 
austrumiem, un Latvijas zeme 
neskaitāmas reizes bijusi kaŗa-
lauks. Divdesmitā gadsimta pir-
majā pusē latviešu strēlnieki iz -
karoja Latvijai tās neatkarību, un 
viņi vienmēr būs mūsu vienrei-
zējie tautas varoņi. Viņu devums 
attēlots arī Kārļa Zāles Brīvības 
piemineklī un no Litenes izsūtītā 
un Astrahaņā PSRS nošautā lat-
viešu virsnieka un rakstnieka 
Aleksandra Grīna (1895 – 1941) 
“varoņteiksmā” (Letonika.lv) 
Dvē  seļu putenis. Divdesmitais 
gad simts atnesa latviešiem gan 
brī vību, gan neskaitāmus upurus 
un ciešanas. Mūsu pienākums    
ir dzīvot tā, lai strēlnieku un citu 
upuri nebūtu bijuši veltīgi. Lat-
vija ir brīva,  un tādai tai jāpaliek. 
Nepieciešama pēctecība.

Latvijas 20. gadsimta  skaudrā 
vēsture un mūsu ģeopolītiskā si -
tuācija mums atgādina, ka mūsu 
neatkarība arvien ir apdraudē -
ta, kamēr mūsu kaimiņvalsts 
Krie vija izvēlas piekopt melīgu 
vēsturi un agresīvu ārpolītiku.  
Pastāv arī satraucošas iekšzemes 
problēmas, kā, piemēram, kor-
rup cija, kas apdraud Latvijas 
drošību un labklājību. Arī tāpēc 
Latvijas Zemessardze ir svarīga, 
jo piesaista Latvijas patriotus. 
Cilvēks, kurš patiesi mīl savu 
valsti, diez’ vai darīs tai pāri. Ik -
viens Latvijas pilsonis dienestam 
derīgos gados var būt Latvijas 
zemessargs, tādējādi kļūdams 
par dzīvu saikni ar mūsu priekš-
gājējiem ‒ Latvijas vēsturiska-
jiem aizstāvjiem. Parokoties dzi-
ļāk savas dzimtas pūralādē, dau-
dzi no mums atradīs stāstu par 
kādu latviešu kaŗavīru, Latvijas 
aizstāvi. Arī latviešu leģionāri, 
kaut spiesti karot okupācijas 
varas ietvaros, cīnījās par Lat -
viju: “Mēs sitīsim tos utainos, 
pēc tam tos zili pelēkos…”

Mūsu tautas cīņu vietas, varo-
ņu kapi, pieminekļi un pilskalni 
nav vis ASV, Kanadā vai Aust-
rālijā,  bet Latvijā. Latviešu tau -
tas svētvieta Brāļu kapi atrodas 
Rīgā, bet visā Latvijā atrodami 
pieminekļi latvju strēlniekiem, 
nemaz nerunājot par mūsu tau-
tas senču kapiem. Kas tos kopj 
un kops nākotnē, kas tos sargā 
un sargās nākotnē? Es par šo  
pie nākumu domāju bieži, dzīvo-

dama ārpus Latvijas. Latvija ir 
reāla vieta, kas jākopj un jāsargā. 
To dara Latvijas zemessargi un 
citi Latvijas patrioti.  

Latvijas zemessargs 
Veiko Spolītis: 

“Res publica mūsu “kopējā lieta””
Veiko Spolītis patlaban ir 12. Sa -

eimas tautas priekšstāvis (frak-
cija “Vienotība”). Viņš ir aktīvs 
Facebook un Twitter lietotājs un 
bieži šajos populārajos sabied ris-
kajos plašsaziņu līdzekļos pie-
vērš uzmanību Latvijas un Bal-
tijas aizsardzībai, NATO, Krie vi-
jas agresijai un citiem ar Lat vi - 
jas drošību saistītiem svarīgiem 
jautājumiem. Veiko ir augstākā 
izglītība: viņš ir studējis polītisko 
zinātni Tērbatas un Helsinku 
universitātēs (vēl nepabeigts 
doktora grads) un parallēli Saei-
mas darbam lasa lekcijas Rīgas 
Juridiskajā augstskolā. Veiko ir 
Latvijas Ārpolītikas institūta (Lat -
vian Institute of International 
Affairs) biedrs. Latvijas Zemes-
sardzē Veiko iestājās 2014. gada 
martā. Ir precējies un audzina 
dēlu Antonu.  

Vēl būdams Aizsardzības mi -
nistrijas parlamentārais sekretārs, 
biju nolēmis iestāties Zemessar-
dzē, jo redzēju, ka varu ar savām 
zināšanām un iemaņām dot savu 
pienesumu šai brīnišķīgajai brīv-
prātīgo kustībai. Zemessardze liek 
pašam rūpēties par savu fizisko 
sagatavotību, un pēc darba biroja 
apstākļos man tas bija svarīgi. 
Darbodamies polītikā, secināju, 
ka darbi skaidro labāk nekā vār-
di, tāpēc ar savu personisko pie  -
m ēru es ceru, ka spēšu izskaidrot 
tik nepieciešamās reformas un 
finan sējuma palielināšanu aiz-
sar dzī bas nozarei labāk, nekā 
vien kārši stāvot malā.

Caurmērā Zemessardzes mā -
cīb ām veltu 20 ‒ 30 dienas gadā. 
Atkarībā no darba noslogojuma 
un ģimenes prasību izpildes bie - 
 ž ums mainās. Nodarbības nodro-
ši  nājuma bataljona kājnieku ro -
tas zemessargam ir kā jau kāj-
niekam ‒ uguns un kustība, aiz-
sardzības, konvojēšanas, uzbru-

kuma, izdzīvošanas operācijas. 
Ložberiem, granātmetējiem, 
CIMIC, mediķiem un sakarnie  - 
k iem attiecīgi savu specifisko ie -
ma ņu slīpēšana un, protams, šau-
šanas nodarbības. Jau pirmajās 
Zemessardzes mācībās izšāvu kā -
das divas aptveres no sava zvied-
ru AK4, un cik dīvaini bija to 
salīdzināt ar tēva stāstīto par ka -
raklausību okupācijas PSRS ar -
mijā, kur triju gadu laikā viņš 
inženieru bataljonā neizšāva ne -
vienu lodi. Nodarbības nav vien-
kāršas, tās liek uzturēt sevi fizis -
kā formā, bet tas ir tas, ko pats 
vēlos.

Attiecības starp Zemessardzi 
un Aizsardzības ministriju kā 
jebkurā valstī ir resoriski labas,   
jo bruņotajos spēkos komandva-
dī ba tomēr ir vertikāli centra lizē-
ta. Šobrīd pēc NBS financēšanas 
likuma vienbalsīgas pieņemšanas 
Saeimā situācija ir strauji uzla-
bojusies. Var novērot, kā tiek uz -
labota NBS materiāltechnisko lī -
dzekļu (MTL) baze, un armijas 
vecais bruņojums kā citās valstīs 
nonāk Zemessardzes rīcībā, bei  -
dz  ot ir vētītas Zemessardzes rindas, 
un var novērot, ka patriotiskākie 
regulāri nāk uz mācībām.

Latvijas sabiedrībā šobrīd ir   
ļoti liela interese par līdzdalību 

Zemessardzē (kopš Krievijas ne -
likumīgās Krimas okupācijas ap -
mēram 2000 jaunu biedru), bet, 
lai sasniegtu aizsardzības nozares 
izvirzīto 8000 aktīvas Zemessar-
dzes biedru mērķi 2018. gadā, 
būtu nepieciešama vēl lielāka 
brīvprātīgo aktīvitāte. Noskaņo-
jums par Latvijas attiecībām ar 
Krieviju man nav mainījies (šis   
ir subjektīvs vērtējums, jo atka -
rīgs no ģimenes audzināšanas un 
izpratnes un iemaņām par starp-
tautiskās polītikas mainību), jo 
mēs esam ES un NATO robež-
valsts ar diktatorisku kaimiņu, 
tāpēc senais latīņu teiciens ‒ Si 
vis pacem para bellum (“Ja vē - 
l ies mieru, gatavojies kaŗam”) ‒ 
joprojām dienaskārtībā. Anali-
zējot neoboļševisma un fašisma 
dzīvelīgumu mūsu austrumu kai-
miņvalstī, mēs nevaram vien -
kārši dzīvot Francisa Fukujamas 
“liberāldemokratijas vēstures bei-
gās” (The End of History and the 
Last Man). Mums ir jāsadarbo -
jas ar saviem Baltijas, Ziemeļ-
valstu un NATO kaimiņiem un 
jānosargā savas demokratiskās 
vērtības!

Zemessardzei visvairāk trūkst 
laika un zemessargu pašu, tāpēc 
latvju puišus un meitas, kuri 
nezina, kā sevi realizēt, aicinu 

stāties zemessargos! Pēc Zemes-
sar dzes var turpināt NBS jeb     
citā jomā, jo tas ir labs pakāpiens 
turp mākajai karjērai. Studenti tā 
vietā, lai pavadītu vasaras darba 
meklējumos, varētu stāties Zemes-
sardzē, jo par to arī maksā, un 
mācības vēdera tiesa uz “kroņa 
rēķina”. Papildus tam, esot Ze  mes-
sardzē, iespējams nopelnīt arī lie-
lāku valsts pensiju, tāpēc Zemes-
sardze ir tiem, kuri par savu 
nākotni domā ilgtermiņā. Nakts 
redzokļi, kompasi, lauku feldše -  
ru ekipējums ir tas, kā pietrūkst, 
un pal dies www.zemessargam.lv      
or  ga   nizātoriem par iniciātīvu. Tā 
tik turpināt! Viena lieta, kas liku-
miski atšķir Zemessardzi no igau-
ņu Kaitseliit ir pilnīgā brīvprā-
tība, jo Zemessardze tomēr ir NBS 
organiska sastāvdaļa. Tomēr sim-
bolisku katra zemessarga 15 EUR 
gada dalības maksu (kura tiek 
lietota tikai bataljona vajadzī - 
b ām), līdzīgi kā tas ir Igaunijā, 
būtu lietderīgi apsvērt, jo tas pa -
darītu zemessargus vairāk pie-
saistī tus sava bataljona misijai 
(“becoming a stakeholder”).

Piedaloties Latvijas Zemes sar-
dzē, iegūstu gandarījumu no sa -
va brīvprātīgā darba, spēju dot 
atpakaļ Latvijai to, ko tā devusi 
man: brīvvalsti manu bērnu un 
bērnubērnu izaugsmei. Mēs bie-
ži lietojam vārdu republika, ne -
aizdomājoties par šī vārda latī-
nisko izcelsmi. Res publika jeb 
“kopējā lieta” ir mūsu kopējā 
lieta, un Raiņa vārdiem: “Katram 
sava roka jāpieliek, lai lielais 
darbs uz priekšu tiek.” Esmu dzi-
mis tajā laikā, kad (padomju) 
okupācijas armija karaklausībā 
vairs ņemt nevēlējās,  un atdzima 
Latvijas armija. Pēc studiju beig-
šanas tiku ieskaitīts rezervē, lai 
gan nebiju izgājis pamatapmā-
cības kursu. Šobrīd Zemessardzē 
esmu to apguvis, jo man ir svarīgi 
zināt, kā aizstāvēt savus tuvākos 
un valsti. Nevēlos pieļaut 1940. ga -
da notikumu atkārtošanos, jo   
pat savam naidniekam nenovēlu 
dzīvot uz ceļiem pakļautībā. Par 
savu brīvību, vērtībām un valsti 
ir jāstāv ikdienā sardzē. Brīvību 
nosargāt ir daudzkārt lētāk un 
vienkāršāk, nekā bezatbildīgi to 
zaudēt un atkal atkarot. Esam 
sardzē par saviem cilvēkiem un 
tēvzemi!

“Zemessargs nav algots karei-
vis, viņa pienesums valsts drošī-
bai ir brīvprātīgs. Viņš ziedo sa -
vu brīvo laiku, līdzekļus, miegu, 
spē ku, enerģiju un drosmi. Tu 
vari palīdzēt viņam sargāt Lat-
viju vienlīdz labi gan dienā, gan 
naktī, ziedojot 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

Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona brīvprātīgie 1915. gada 7. (20.) augustā // Foto: Wikipedia

Latvijas zemessargs Veiko Spolītis
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Būtu gribējies šo stāstu sākt,    
pie m ēram, ar frazi: “air Baltic gaisa-
kuģis mūs aizlidināja uz brīnišķī -
go Cīrichi, no kuŗienes ceļš tālāk 
veda uz Freiburgu pie turienes lat-
viešiem...” Tā gluži nenotika, jo... 
drīz pēc lidaparāta pacelšanās ap -
kalpe bija spiesta paziņot, ka tech-
nisku iemeslu pēc jāatgriežas Rīgas 
lidostā, veicot avārijas nosēšanos. 
Par notikušo stāstīšu nākamnedēļ, 
kad būšu tikusies ar pašu airBaltic 
šefu Martinu Gausu, kas laipni at -
vēlējis laiku intervijai mūsu avī - 
z ēm. Šoreiz tik vien, kā pateikšu 
lielu paldies visiem, kas, tīmeklī 

izlasījuši par manis un pazīstamās 
kinorežisores Dzintras Gekas ne -
ga dījumu, izteica sapratnes aplie - 
ci nā jumus un uzmundrinājumus!

Bet nu – pie lietas. Latvieši Šveicē 
un Vācijā, precīzāk – Daugavas Va -
nagu īpašumā “Bērzaine” Freibur-
gā bija uzaicinājuši mūs uz tikša-
nos. Dzintra Geka bija uzaicināta 
ar savām filmām – Freiburgā izrā-
dīja zināmos “Dieva putniņus” un 
jaunāko Sibirijas bērnu cikla filmu 
“Tēvi tur”. Es, protams, - lai vēstītu 
par to, kas notiek latviešu dzīvē 
svešajās zemēs. Un jo īpaši – vienā 
no nedaudzajiem saglabātajiem 
latviešu vēsturiskajiem īpašu -     
m iem “Bērzaine”, Vācijā.

Viss, ko līdz šim zināju par 
“Bērzaini” pēc bildēm un infor mā-
cijas: romantiskas kalnu ainavas 
ieskauts nams, kuŗu latvieši, par 
spīti grūtajiem laikiem, saglabāju -
ši un kuŗā turpinās rosība – tiek 
piedāvāti viesu namam raksturīgi 
pakalpojumi, kā istabas, brokastis, 
bet vēl arī ekskursijas pa tuvāko 
apkārtni un telpas sarīkojumiem. 
Kā teikts reklāmas prospektā, “tas 
ir viens no pēdējiem publiski pie-
ejamiem latviešu īpašumiem Ei -
ropā”. Un vēl: “Bērzaine” ir īsta 
mazā Latvija, kur iegriezties ik -
vienam ceļiniekam. Senā māja Cē -
ringenas pilsdrupu pakājē sākot-
nēji bija iekārtota kā latviešu kaŗa 
invalidu mītne. (..) Atrodas vietā, 
kur robežojas trīs zemes: Vācija, 
Francija un Šveice. Nepilnu trīs 
stundu autobraucienā iespējams 
sasniegt arī Italiju, Austriju, Lich-
tenšteinu, Luksemburgu un Beļ-
ģiju.”

Un nu – no vēstures. (Stāsts pa -
tapināts no V. Hāznera rediģētā 
“Laiks. Telpa. Ļaudis” 2. sējuma.)

“Doma par Daugavas Vanagu 
in  validu mītnes iegādi radās jau 
1948./49. gadā Bedburgas invali -
du pārskološanas centrā. Tur radās 
arī pirmie projekti par šādas mīt-
nes iekārtu un izmantošanu. Sa -
meklēts pat kāds objekts Holandes 
pierobežā. 1951. gada 2. decembŗa 
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sēdē DV RV (centrālā) valde izlē-
ma jautājumu par invalidu mītnes 
iegādi un tā paša gada 12. decembrī 
izsūtīja visām zemēm uzsauku -
mus ziedot līdzekļus šī mērķa 
īstenošanai.

Piemērota objekta meklēšanu 
vadīja DV Rietumvācijas valdes 
priekšsēža vietnieks V. Reimanis. 
Laikrakstos ievietoja attiecīgus slu-
dinājumus, kā arī uzdeva nodaļu 
valdēm ziņot zemes valdei par 
piemērotiem objektiem savos ra -
jonos.

1952. gada 2. un 3. augusta sa -
pulcē V. Reimanis ziņoja, ka sa -

ņemti pavisam 134 piedāvājumi, 
no kuŗiem 11 piemērotākie apska -
t īti. Par noderīgāko V. Reimanis 
atzina Freiburgas objektu. (..)

Iegūtā invalidu mītne atrodas 
Freiburgas priekšpilsētā – Cērin g e-
nā, pilsētas austrumu malā, Švarc-
valdes kalnu rietumu nogāzē. Tā 
sastāv no 2 ēkām – galvenās un 
saimniecības. Galvenajā ēkā ir       
15 istabas, 3 virtuves, 1 mazgājamā 
telpa pirmajā stāvā un plašas pa  g-
raba telpas, kur iekārtota kantīne, 
vannas istaba un telpa dažādām 
vajadzībām. Saimniecības ēkā ir 
trīs divistabu dzīvokļi, kūts un 
šķūnis.

No Bērzaines paveŗas plašs skats 
pāri pilsētas daļai Reinas līdzenu-
mā, sniedzoties līdz pat Vogēzu 
kalnu grēdām Francijā. Freiburgas 
pilsētā ir ievērojama universitāte 
un mūzikas augstskola. Francijas 
robeža ir 25 km un Šveices – 60 km 
attālu.

Īpašums ir 6,09 ha liels un veido 
plašu “gliemežvāku” ar lēzeno izeju 
uz rietumiem. Tajā ir augļu dārzs, 
ko kalnu pusē iežogo mežs. Īpa-
šums ir pēdējais ielas galā un ar 
savu noslēgtību un plašumu ļoti 
piemērots invalidu mītnei. Stāvās 
nogāzes gan vietām sagādā grūtī-
bas kāju amputētiem. (..)

Īpašums saucās “Birkenhof”, un 
tam bija sava vēsturiska pagātne. 
Tajā bija dzīvojis un strādājis viens 
no ievērojamākajiem vācu dzej-
niekiem – Emils Gets (Emil Gōtt), 
dzimis 1864. gada 13. maijā, miris 
1908. gada 13. aprīlī, tādēļ arī īpa-
šuma otrs nosaukums bija Emil 
Gött Haus. Īpašumu iegādājoties, 
DV priekšniekam bija par to runa 
Cēringenas un Breisgavas iestā -
dēs, jo priekšroka pirkšanā bija 
vie tējām pašvaldībām. Tās no tie-
sībām atteicās un, uzklausot DV 
projektu par invalidu mītnes ie  kār-
tošanu, bija pat priecīgas, ka nu 
viņu novada dzejnieka mājas uz -
turēšot labā kārtībā.

Otra vēsturiska persona, kas dzī-
vojusi DV iegādātajā mītnē, bija kā   -

da spāņu dižciltīgā donna Fabiola 
de Mora y Aragon, kuŗa savās bēr -
nu dienās šeit atradusi patvēŗumu 
no Spānijas pilsoņu kaŗa (1936 – 
1939). Vēlāk viņa kļuva Beļģijas 
karaliene, 1960. gada 15. decembrī 
apprecoties ar 1951. gada 17. jūlijā 
kronēto Beļģijas valdnieku Boduē-
nu (Baudouin). Arī karalis bija bijis 
trimdinieks (toreiz vēl būdams 
princis) Otrā pasaules kaŗā, gan 
citā zemē, un tā divi karaliski trim-
dinieki, gan pēc “Bērzaines” iegū-
ša nas, kļuva arī par latviešu trimdi-
nieku “likteņa biedriem”. Un kāda 
kuriozitāte: liela daļa “Bērzaines” 

iemītnieku bija bijuši gūstā Beļģijā!
“Bērzaine” pārgāja DV īpašumā 

1953. gada 1. janvārī. Pēc mītnes 
iegādes izsludināja kandidātu pie-
teikšanos dzīvei mītnē. Pieteicās 
192 kaŗa invalidi ar 160 ģimenes 
locekļiem. Pārcelšanos no nomet-
nēm visiem invalidiem izkārtoja   
ar visu iedzīvi, brīvu ceļu no dzīves 
vietām uz “Bērzaini”, ko samaksāja 
attiecīgās Vācijas zemju valdības. 
Vēl tā paša gada septembrī DV 
Rietumvācijā valde mītnei deva 
nosaukumu “Daugavas Vanagu 
invalidu mītne Bērzaine”. Pieņē -
ma pirmo pārvaldnieku, izstrādāja 
mītnes noteikumus, iecēla komi-

siju, kas uzraudzītu iemītniekus, 
pieņēma laukstrādnieku un dārz-
nieci ar mēnešalgu un brīvu dzī-
vok li.

Pirmie iemītnieki “Bērzainē” ie -
radās 1953. gada februārī. Tomēr 
telpu atbrīvošana no vācu iemīt-
niekiem ieilga, un tikai 1955. gada 
novembrī “Bērzaini” atstāja pē - 
dē jais vācu īrnieks.

DV invalidu mītne “Bērzaine” 
jau kopš paša sākuma bija mūsu 
trimdinieku vienības simbols, arī 
Dau gavas Vanagu gādības un drau-
dzī bas simbols un tāds arī paliks 
nā  kotnē.”

(Turpinājums nāk. nr.)

Latviešu nams “Bērzaine” šoruden

“Bērzaine” senā grafikā

Dzejnieka Emīla Geta stūrītis
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr.35) atrisinājums
Līmeniski.  7. Tautiska.   

8. Kautrīgs. 10. Bamako. 11. 
Abats. 13. Pasīvs. 14. Laso. 
15. Sava. 16. Kefale. 18. 
Smirna. 20. Skala. 23. Atis. 
25. Oulu. 27. Esene. 28. 
Parūkas. 29. “Trase”. 30. 
Torss. 33. Klasika. 34. Untas. 
36. Suns. 37. Sērs. 38. Paļas. 
40. Knīpas. 43. Saknes. 45. 

Polo. 47. Krāt. 48. Skanda. 49. 
Sfēra. 50. Aksels. 51. “Spartaks”. 
52. Pastelis. 

Stateniski.  1. Rucava. 2. Tirole. 
3. Sambo. 4. Skots. 5. Stīpas. 6. 
Dīgsti. 7. Traverss. 9. Savannas. 
11. Asis. 12. Sala. 17. Lote. 19. 
Malt. 21. Kārsava. 22. Leksika. 
23. Anīss. 24. Spēks. 25. Ostas. 
26. Urāns. 31. Oginskis. 32. Suga. 
34. Urga. 35. Auseklis. 38. Pols. 
39. Sūra. 41. Pandas. 42. Sparta. 
43. Starts. 44. Kasele. 46. Ofiss. 
47. Krape.            

Līmeniski.  1. Latviešu dzej-
nieks (1923-1989). 4. Upe Vid ze-
mē. 6. Aptuvens priekšstats. 7. 
Fe  derātīvas vienības Šveicē. 8. 
Ap  dzīvota vieta Madonas no  va-
dā. 10. Zviedru rakstniece, kuŗa 
sarakstījusi grāmatas par Karl-
sonu. 13. Apdzīvota vieta Mado-
nas  novadā. 15. Kazrags. 17. 
Ku  ģa kāpnes. 19. Mūžzaļš tropu, 
subtropu koks vai krūms ar 
ādain ām lapām un lieliem zie - 
d iem. 20. Vairāki viena fakta 
skaidrojumi. 21. Sievietes vārds 

(septembrī). 23. Budistu svētnī-
cas. 26. Decimāllogaritma daļa. 
29. Čemurziešu dzimtas garš-
augs. 30. Savrup, nomaļus. 31. 
Sa  traukums. 32. Balandu dzimtas 
dārzeņi. 33. Igauņu rakstnieks 
(1922-1971). 34. Sporta laiva. 

Stateniski.  1. Peldošu tiltu 
balsti. 2. Termins gramatikā. 3. 
Provinces centrs Spānijas zie-
meļ  austrumos. 4. Izmeklēti pie-
klājīgs. 5. Okulēšana. 7. Angļu 
dzej nieks (1795 – 1821). 9. Drais-
kules. 11. Greznu jātnieku grupa. 

12. Skarblapju dzimtas 
ārstniecības augs. 14. Pilsē -
ta ASV dienvidaustrumos. 
16. Atmaksa par zaudēju-
mu (kaŗā, spēlē). 17. V. 
Lāma romāns. 18. Parīzes 
piepilsēta. 22. Sanitārtech-
niska ierīce. 23. Labības 
augs. 24. Veca, nederīga bū -
ve. 25. Tiesiskais stāvoklis. 
26. Latviešu rakstnieks 
(1879 – 1918). 27. Latviešu 
gleznotājs (1925 – 1983). 
28. Latviešu rakstnieks, 
mežkopis (1886-1980).    

Salaspilī no 5. septembŗa sākās dzejnieka Knuta Skujenieka 80 
gadu jubilejas svinēšana. Dzejnieku un viņa dzīvesbiedri uz kul-
tūras namu Rīgava aizvizināja jātnieka pavadītos lepnos atsperra - 
tos. Apsveikumu jubilejā atsūtīja Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Māris 
Kučinskis, bet klātienē sveica un apbalvoja ar novada domes Goda 
rakstu priekšsēdis Raimonds Čudars un daudzi klātesošie. Savukārt 
kultūras namā Enerģētiķis 24. septembrī notika 16. Knuta Skujenieka 
dienas. 

Latgales vēstniecībā GORS 2. oktobrī plkst. 17 izskanēs Ņujor-
kas Mētropolitēna operas zvaigznes Kristīnes Opolais koncerts. 
Rēzekne ir viņas dzimtā pilsēta. Koncertā pie Latvijas Nacionālā 
sim foniskā orķestŗa diriģenta pults būs jaunais un talantīgais Sesto 
Kvatrīni, kuŗš bija Ņujorkas Mētropolitēna operas diriģenta, Grammy 
balvas ieguvēja Fabio Luisi asistents jauniestudējumā – Dž. Pučīni 
Manona Lesko, kur galvenajā lomā ir K. Opolais, kā arī citiem. 

Ogrē 21. septembrī, klātesot Saeimas priekšsēdei Inārai Mūr -     
nie cei, VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdis Edvīns Bērziņš 
noslēdza līgumu ar Ogres novada domi par dzelzceļa sliežu pārejas 
infrastruktūras uzlabošanu Mālkalnes prospektā, kas ir galvenā 
iedzīvotāju pārvietošanās vieta. 

Koncertzāle Cēsis 17. septembrī uzsāka savu trešo sezonu ar   
jaunumiem vizuālā mākslā – izstāžu zāle pārveidota par mākslas 
galeriju Insignia, kur atklāja britu fotomākslinieka Maika Pilking-
tona personālizstādi Going solo. Viņš dzīvo Dublinā un strādā at -
bildīgā amatā lielā starptautiskā kompanijā, bet ir arī Starptautiskās 
fotografu apvienības FIAP (La Fédération Internationale de I’Art 
Photographique) biedrs. 

Latvijā 21. septembrī notika Pasaules labāko ziņu diena, kuŗu 
rīkoja biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”.  Pasaules 
labāko ziņu dienas iniciātīva nākusi no Dānijas, kuŗā šogad piedalī-
jās visa Eiropa. Tās laikā attīstības sadarbības aktīvisti sabiedrībai 
vēstīja par progresīviem risinājumiem sadarbībā ar ES, valsts un 
pašvaldību iestādēm, nevalsts organizācijām un uzņēmumiem.

Liepājā pie koncertzāles Lielais dzintars 21. septembrī varēja 
apskatīt pasaules Ginesa rekordu ‒ lielāko no Lego klucīšiem veidoto 
kuģi “Jubilejas Jūras Ceļš” (Jubilee Seaways). Izmantojot vairāk nekā 
miljonu Lego klucīšu, tā būvniecībā piedalījās kompanijas DFDS 
7 000 darbinieku no visas Eiropas. Tā svinot uzņēmuma 150. gada-
dienu.  Ginesa rekorda kuģis apceļos Baltijas valstis. 

Latviešu eposa “Lāčplēsis” autoram Andrejam Pumpuram – 
175 gadi. 22. septembrī Andreja Pumpura Lielvārdes mūzeja darbi-
nieces kopā ar viņa dzimtās Birzgales, Andreja Pumpura Rīgas 11. 
pamatskolas, Latvijas Ordeņa brālības pārstāvjiem nolika ziedus 
viņa piemiņas vietā. Mūzejā notika literāra pēcpusdiena “Andrejam 
Pumpuram ‒ 175”. Sadarbībā ar apgādu Lauku Avīze atvēra eposa 
“Lāčplēsis” jaunizdevumu ar Lielvārdes mākslinieka Agŗa Liepiņa 
illustrācijām. 

Rēzeknē 23. un 24. septembrī norisinājās lielākā reģiona izstāde 
“Latgales uzņēmējs 2016”. Latgales vēstniecībā GORS bija iespēja 
iepazīties ar jaunākajiem pakalpojumu un preču piedāvājumiem, 
reģionā ražotās pārtikas produkciju un tūrisma iespējām. Ārpusē 
bija iespēja baudīt Latgalei raksturīgos gardumus mājražotāju un amat-
nieku gadatirgū, kā arī apskatīt Nacionālo bruņoto spēku techniku.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavas pilī drīz 
sāksies renovācijas darbi par gandrīz 6 miljoniem eiro. Pils ir Valsts 
nozīmes architektūras piemineklis. Tiks veikta logu un durvju no- 
maiņa, bēniņu siltināšana, atjaunota ēkas fasāde un ventilācijas 
sistēma. Tik būtiski ieguldījumi pilī nav bijuši kopš pagājušā gad-
simta. Glīti atjaunota,  tā 2018. gadā sagaidīs Latvijas valsts 100 gadu 
un Jelgavas pils 280 gadu jubileju. 

Rēzeknes Technoloģiju akadēmijā (RTA) 30. septembrī notiks 
“Zinātnieku nakts 2016”, kur tiks piedāvātas daudzpusīgas 
aktīvitātes par temu “Technoloģijas un dzīves kvalitāte”.

Vidzemes Augstskolai (ViA) Valmierā – 20 gadu. Svinības notiks 
1. oktobrī Valmieras Kultūras centrā. 

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā 1. oktobrī no plkst. 10 
pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” Jelgavas novada dome rīko “Ra - 
ž as tirdziņu”, kur būs iespējams iegādāties rudens veltes no dārza un 
lauka, krāšņus mārtiņrožu stādus, grozus un pinumus. 

Liepājas Latviešu biedrības namā 3. oktobrī atklās izstādi “At -
griešanās”, kuŗā būs apskatāmas fotoreportieŗu ‒ dokumentālistu 
Aigara Hibnera un jau aizsaulē aizgājušā Jāņa Lādīša fotografijas. 
Tās raksturo divu ideoloģiju sastapšanos vienā ēkā ‒ laiku kopš   
1935. gada, kad Ministru prezidents K. Ulmanis ierosināja celt namu 
un ielika pamatakmeni, līdz šodienai. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Šī gada 4. oktobrī plkst. 18     
Jā  zepa Vītola Latvijas Mūzikas 
aka dēmijā (JVLMA) izskanēs 
Pasaules latviešu kora mūzikas 
koncerts, kas tiek rīkots sadar -
bī bā ar Pasaules Brīvo latviešu 
ap  vienību (PBLA) un JVLMA, 
atzī  mējot PBLA darbības 60. 
gads kārtu un pasaulē dzīvojošo 
tautiešu ieguldījumu Latvijas 
attīstībā un kultūras dzīvē. 

PBLA Kultūras fonda priekš-
sēdis Juris Ķeniņš pauž ganda-
rījumu par uzsākto sadarbību ar 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju un tās rektoru Arti 
Sīmani, kas iesākusies 2014. ga -
dā, abām institūcijām kopīgi 
rīkojot kamermūzikas un sim fo-
niskās mūzikas koncertus PBLA 
Kultūras fonda “Latvija ārpus 
Latvijas” konferences ietvaros. 

Kā atzīmē J. Ķeniņš, trimdas 

4. oktobrī Rīgā 
izskanēs Pasaules latviešu 

kora mūzikas koncerts
latviešu komponistu darbi nav 
sveši Latvijā. Tie ir atskaņoti gan 
Vispārējos Dziesmu svētkos, gan 
iekļauti Latviešu kordziesmu 
antoloģijā. 4. oktobrī gaidāmajā 
Pasaules latviešu kora mūzikas 
koncerta repertuārā iekļauti 
kom ponistu darbi no piecām 
valstīm, kas pārstāv trīs latviešu 
komponistu paaudzes ārpus Lat-
vijas. To skaitā minami Iman ta 
Ramiņa, Anitas Kuprišas, Jāņa 
Kalniņa, Tālivalža Ķeniņa, Bruno 
Skultes, Daces Aperānes, Guntara 
Geduļa un citu komponistu dar-
bi. “Esmu sevišķi gandarīts par 
jaunāko jeb trešo komponistu 
paaudzi ārpus Latvijas, kuŗu vidū 
izceļama Ella Mačēna no Austrā-
lijas, kuŗas vecvecāki pameta 
Latviju Otrā pasaules kaŗa laikā, 
dodoties bēgļu gaitās,” skaidro     
J. Ķeniņš. Papildus citiem Latvijā 
jau pazīstamiem diasporas lat-
viešu komponistu darbiem kon-
certā tiks atskaņota E. Mačēnas 
komponētā dziesma “Ar Dievi-
ņu” ar viņas vecāsmātes Ainas 
Andersones dziesmu vārdiem.

4. oktobra koncertrepertuāru 

diriģēs Māris Sirmais, Mārtiņš 
Klišāns, Romāns Vanags, Jānis 
Baltiņš, Andris Veismanis, Sig-
vards Kļava, Jānis Zirnis, Juris 
Kļaviņš, Kaspars Ādamsons, 
Aira Birziņa, Edgars Račevskis 
un Edgars Vītols. 

“Mūzikā esam būvējuši sadar-
bības tiltus starp Latviju un ci - 
t ām valstīm, kur vien atrodas 
latviešu kopienas, darbojas lat-
viešu koŗi un komponisti, un  
top latviešu daiļrade. Šie tilti ir 
skaidri redzami,  un pār tiem var 
droši iet gan Dziesmu svētkos 
Latvijā un ārpus Latvijas, gan     
4. oktobrī Latvijas Mūzikas aka-
dēmijā gaidāmajā koncertā,” no -
rāda PBLA KF priekšsēdis. Bi -
ļetes būs iegādājamas koncerta 
norises vietā JVLMA 4. oktobrī 
stundu pirms koncerta. 

Svinot PBLA 60. darbības 
gads kārtu, šā gada 5. oktobrī 
Rī gā, Mazās ģildes Lielajā zālē,  
norisināsies konference, kuras 
uzmanības lokā būs PBLA ie -
gul dījums Latvijas neatkarības 
atjaunošanā un tās drošības un 
izaugsmes veicināšanā.
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Tālr: 973-746-3075

Latvijas laivu un karogu mastu
ražošanas uzņēmums
aicina uz sadarbību 
partneri – investoru

KAROGU MASTU ražotnes
straujākai attīstībai

 
www.amberlat.lv ; www.latkods.lv

www.facebook.com/AmberlatTechnology
Skype: Amberlattech, tālr.: +371 27831364

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

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

S A R Ī K 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 Man to-
juma fonds, sadarbībā ar biedrību 
TILTS. Visi laipni lūgti! Ieejai lūdz 
ziedojumus. Programmā Fondu 
darbība un nākotnes plāni. Pub-
likai būs iespēja uzdot jautā ju mus.

Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 
dr. baznīca (58 Irving St, Brook-
line MA).

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 skolas 
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 mēģi-
nājums.

8.oktobrī 19:00 Laimas Jan so-
nes kokles koncerts. Rīko Den-
ve ras 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 

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

21.oktobrī 19:30 Filadelfijas Sv. 
Jāņa bazn. (301 N Newtown Street 
Rd, Newtown Square PA) starp-
tautiski pazīstamā latviešu kom-
ponista Ērika Ešenvalda audio-
vizuālā lekcija ’’Mana mūzikas 
pasaule vārdos un skaņās’’. 

Filadelfijas latviešu koncert-
koŗa koncerts ar Springfield Town-
ship High School un Choir College 
dziedātājiem, diriģentu Guntas 
Plostnieces un Andrew Puntel 
vadībā. Programmā: Ē.Ešenvalda 
koŗa dziesmas. Ieeja: $25, stu-
dentiem $15, bērniem – brīva.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļā 31.c. filistre

SKAIDRĪTE KUŠĶIS,
dzim. LEJIŅA

Dzimusi 1913. gada 1. februārī Burtnieku pagastā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 14. septembrī Ņujorkā, ASV

 Sērojot piemin
 KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Rīko Filadelfijas Sv. Jāņa drau dze 
un Ņujorkas latv. kult. Biedrība 
TILTS ar ALA atbalstu. Info: 
M.Buka, tālr.: 610-383-5972.

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

balle. Spēlēs rokgrupa ’’Testos-
tertones’’.

23.oktobrī 11:30 Rudenīgais 
azaids. Lūdzam pieteikties pa 
tālr: 416-759-4900.

5.novembrī 9:00-16:00 Mār-
tiņu tirdziņš un azaids.

18.novembrī – Diena Latvijai! 
Vesela diena veltīta Latvijai.

 KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. dr.

zāle (1385 Andrews Ave, Lake-
wood OH).

15.oktobrī 19:00 komponista 
Ērika Ešenvalda audiovizuālā 
lekcija ’’Mana mūzikas pasaule 
vārdos un skaņās”. Koncertēs 
Ņujorkas latviešu koris diri ģen-
tes Lauras Padegas Zamuras 
vadībā. Pie klavierēm autors. Rīko 
Klīvlandes latviešu koncertap-
vienība. Info: Anda Sūna Cook, 
tālr.: 216-651-0486.

LINKOLNA
Apv. Linkolnas dr. sarīkojumu 

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

nes kokles koncerts. Rīko Lin-
kol nas 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.

MANČESTERA (CT)
Mančestera (21 Garden St, 

Man  chester CT 06040).
15.oktobrī 12:00 diak. Lindas 

Sniedzes-Taggart cimbala (dulcimer) 
koncerts. Pļaujas svētku sarīko-
jums ar rudens ražas loteriju.

6., 8., 11. Un 13.oktobrī pipar-
kūku cepšana draudzes lejas zālē. 
Visi laipni gaidīti!

MINEAPOLE (MN)
St. Paulas latv. ev. lut. baznīcā 

(3152 17th Ave, Minneapolis).
16.oktobrī 16:00 komponista 

Ērika Ešenvalda audiovizuālā 
lekcija ’’Mana mūzikas pasaule 
vārdos un skaņās’’. Koncertēs 
Mineapoles un Saint Paulas drau-
 dzes koris un latv. skolas bērnu 
koris, diriģentes Gunas Kalmītes 
Skujiņas vadībā, pie klavierēm 
Biruta Spruds. Ieeja $23, studen-
tiem $5, bērniem līdz 16 g. v. brīva. 
Rīko Minesotas latviešu koncert-
apvienība un Latviešu kultūras 
biedrība TILTS ar ALA atbalstu. 
Info: Benjamin. Alle@gmail.com, 
tālr: 847-732-0945. Visi sirsnīgi 
aicināti!

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

25 gadu jubilejas balle – koncerts, 
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 pazemināta 
– $150. Pēc tam – $ 175. Čeks 
rakstāms: uz LNOG vārda un 
nosūtāms: LNOG c/o A.Padegs, 
2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, 
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, diriģentes 
Lauras Padegas Zamuras va -
dībā. Programmā Ē. Ešenvalda 
koŗa dziesmas autora klavieŗ pa-
vadījumā. Ieeja $15, bērniem – 
brīva. Rīko: Ņujorkas latviešu kul -
tūras biedrība TILTS un Ņujorkas 
latv.ev.lut. draudze ar Amerikas 
latv.apvien. atbalstu. Info: D.Ape-
rāne, tālr.: 914-234-3339, E-pasts: 
aperanscrd@aol.com. Visi sir snī gi 
aicināti!

PORTLANDE
Oregonas latv. centrs (5500 SW 

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

so nes kokles koncerts. Rīko Ore-
gonas 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 
Vašingtonas štata Latv. biedrība. 
Info: Sarmīte Davidson, Tālr.: 
206-232-6813

8.novembrī 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

12.-13.novembrī Zie  mas s vēt-
ku tirdziņš. Sestdien 10:00-
17:00; svētdien 12:00-16:00.

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 grā-
matas lasīšanai, lūdzu, zvanīt 
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.

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

8. oktobrī 10:00 DV apvienības 
Floridā rīkotais gadskārtējais 
pikniks. ’’War Memorial Park’’ 
(9600 Bay Pines Blvd, N nojume #4). 
Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam azaidam. Par 
ceptām desiņām, sutinātiem skā-
biem kāpostiem un vēsu dzērienu 
gādās Vanadzes un Vanagi.

5. novembrī 17:00 sezonas 
atklāšanas sarīkojums – Mārtiņu 
vakars. Viesi tiek aicināti ieras-
ties ķekatnieku tērpos, ķekatnieku 
noskaņojumā. Vakara viesus Bied-
rības saimnieces cienās ar īsti 
latviskām siltām vakariņām. Par 
danču priekiem gādās Ilmārs 
Dzenis. Loterijā 3 lieliski dāvanu 
grozi! Jautrību veicinoši dzērieni 
līdzi jāņem pašiem. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $ 15.

18.novembrī 15:00 LV dibi-
nāšanas 98. gadadienai veltīts 

svinīgs vakars ar ALAs kultūras 
nozares vadītājas Līgas Ejupes 
svētku uzrunu, kas būs veltīta 
Latvijas simtgadei. Uz Latvijas 
veselību varēs pacelt pa glāzei 
vīna un baudīt svinību kliņģeri. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

LASL paziņojums! – 15.ok -
tobrī 13:30 – 15:00 Biedrības 
namā tiks savākti saiņi sūtīšanai 
uz Latviju. 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.
9.oktobrī 11:00 Pļaujas svētki 

un mielasts.
16.oktobrī sezonas slēgšana.
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, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; 
E-pasts: cianasdraudze@gmail.
com; www.facebook.com/Čikā-
g a s - C i ā n a s - d r a u d z e -
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. 2.ok -
tobrī Pļaujas svētku dievk. Drau-
dzes bazārs. 16.oktobrī dievk. un 
draudzes mācītājas amatā ieve ša-
nas un 15.ordinācijas gadadienas 
svinības. 30.oktobrī reformācijas 
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 Folk-
mane Gibbs, e-pasts: folkmane@
hotmail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 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. 23.ok   tobrī 
11:00 dievk. ar dievg. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. 30.oktobrī 11:00 
laju vadīts dievk.

• 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. 2. oktobrī dievk. ar Sv.
vak. Pļaujas svētki, bazārs, pusdi-
enas.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Pēc dievk. kafijas galds. 2.oktobrī 
10:00 Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg. 7.oktobrī 11:00 lūgšanas 
grupa ’’Aka’’bazn.lejas telpās. 9.ok -
tobrī 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 svēt brī-
dis Riverside kapsētā. 26.oktobrī 
11:00 Bībeles stunda bazn. lejas 
telpās. 30.oktobrī 10:00 Refor-
mā cijas 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 Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un 
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis 
(529 Linden Place, Cresco PA 
18326-7248), tālr.: 570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net

• 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-
nāru saiets katrā otrajā ceturt-
dienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 15.oktobrī 
11:00 Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg. Diak. Linda Sniedze-Tagg-
art. Sekos diak. Lindas dulcimer 
koncerts un rudens sarīkojums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības 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-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:00. Pēc dievk. sadrau-
dzība. 2.oktobrī Pļaujas svētku 
dievk. ar Sv. vak. Piedalīsies dr.
koris un būs bērnu uzruna, 
svētdienas skola, mielasts, māc. 
Dāga Demandta prezentācija par 
projekta ’’Mīlestība mammām’’ 
izdali. 9.oktobrī dievk. Sadrau-
dzība. 16.oktobrī dievk. Sadrau-
dzība. 20.oktobrī 11:00 Bībeles 
stunda. 27.oktobrī 18:45 Svecīšu 
vakars Crystal Lake kapsētā. 
Sekos Jātnieku ģimenes gatavo-
tas vakariņas baznīcā, par labu 
’’Pakāpieniem’’. 23.oktobrī dievk. 
Sadraudzība. 25.oktobrī 19:00 
Bībeles stunda bazn. bibl.telpās. 
30.oktobrī Reformācijas svētku 
dievk. ar Sv. vak. Sadraudzība. 
4.-6.novembrī LELBA Vidienes 
apgabala konference mūsu baz-
nīcā. 5.novembrī LELBA sadrau-
dzības vakars. 6.novembrī dievk. 
ar Sv. vak. sadraudzība. Lūdzu 
ievērot, ka pulkstenis’’ jāpagriež’’ 
1 st. Atpakaļ, sakarā ar Daylight 
savings time’’ beigām!

• 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! 16.oktobrī 15:00 
dievk. Viesosies māc. Zvirgzds. 
30.oktobrī 14:00 Reformācijas 
dievk. 20.novembrī 15:00 Mi  rušo 
piemiņas dievk. Māc. Zvirgzds. 
4.decembrī 14:00 Otrā adventa 
dievk. 24.decembrī 16:00 Nor-
vēģu bazn. Svētku vakara dievk.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 2.oktobrī 13:30 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. Pusdienas. 
16.oktobrī 13:30 dievk. 30.ok -
tobrī 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).
2.oktobrī 10:30 Salas bazn. 

dievk. Sekos Pļaujas svētku sa -
rīkojums. Izrādīs Latvijā godal-
goto dokumentālo filmu ’’Ručs un 
Norie’’. Siltas pusdienas, kafija un 
izloze ’’Uz kārā zoba’’. Laipni ie  lūdz 
Salas novada Dāmu komiteja.

10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar 
dievg. Māc. Saivars.
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D I E V K A L P O J U M I

Pēc ilgām ciešanām mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte,
vecmāte, un krustmāte

ANNA ZIDS,
dzim. AKERMANIS

Dzimusi 1921. gada 22. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 21. septembrī Morristown, New Jersey

Mūžīgā mierā aizgājusi mana mīļā māte
rakstniece

DZIDRA ZEBERIŅA,
dzim. NĀRUNS

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

Viņu mīļā piemiņā un pateicībā paturēs
MEITA VITA FERLANTI, MAZMEITA DINA UN MAZDĒLS ERIKS

KRUSTMEITA ILZE LEDVIGS
RADI LATVIJĀ, DRAUGI AMERIKĀ

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA DACE AR VĪRU

MAZDĒLS ĒRIKS
UN VISA NĀRUNU ĢIMENE

Tavas sāpes, Tavas ilgas
Kapa malā izbeidzas.
Tavi darbi, Tava balss
Mūsu dzīvē atskanēs!

Kas to lai zina, cik vēl ir to 
cilvēku, kuŗi atceras ievērojamo 
latviešu pirmskaŗa balerīnu Tat-
janu Vesteni. Pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados viņa bija 
viena no spožākajām Latvijas 
baleta zvaigznēm, kas mirdzēja 
ne tikai uz Latvijas Nacionālās 
operas skatuves, bet ar sajūsmu 
tika uzņemta arī Eiropas liel pil-
sētās. Tuvojoties Otrā pasaules 
kaŗa beigām, Tatjana, tāpat kā 
daudzi latvieši, devās bēgļu gaitās 
uz Vāciju un pievienojās šeit 
jaundibinātam Latvijas baletam, 
kas uzstājās gan bēgļu nometnēs 
gan sniedza priekšnesumus vācu 
un sabiedroto mākslas cienī tā-
jiem. Vācijā Tatjana iepazinās ar 
Dr. Visvaldi Ziediņu. Tiklīdz bija 
iespējams Vāciju atstāt, abi pār-

Tatjanas Vestenes- 
Ziediņas piemiņai

kundzi, kuŗa bijusi balerīna, 
skatījās uz viņu ar cieņu un ap -
brīnu. Pēc vīra nāves, 2000. gadā, 
Tatjana sabiedrībā parādījās ar -
vien retāk, un pēdējos dzīves 
gadus viņai nācās pavadīt aprūpes 
namā. Tāpēc arī šeit balerīnu 
Tatjanu Vesteni daudzi nepazīst. 

Šā gada 2. septembrī dejotāja 
atskatījās uz saviem 103 nodzī-
votiem gadiem, no kuŗiem liela 
daļa nodejotu. Tikai piecas die-
nas vēlāk, 7. septembrī, Tatjanas 
sirds, piekususi no lielās gadu 
nastas, apstāja pukstēt uz visiem 
laikiem. Viņas vēlēšanās esot 
bijusi, lai viņu pārpelno un pel-
nus izkaisa jūrā. Tādējādi viņa it 
kā tiktu atpakaļ uz Latviju, uz 
Rīgu, kas bija viņas jaunības 
pilsēta, kur viņa sasniedza baleta 

Ar Arturu Piķieri

Tatjana Vestene- Ziediņa 100 gadu jubilejā

cēlās uz dzīvi ASV, kur salaulājās. 
Tatjana turpināja dejot arī šai 
zemē un atvēra pat savu baleta 
skolu Binghamtonā, Ņujorkas 
pavalstī. Kopš astoņdesmitajiem 
gadiem Ziediņu pāris dzīvoja 
Floridā, kur iekļāvās St. Pēters-
burgas latviešu sabiedrībā. Šeit 
Tatjanu visi pazina kā Dr. Ziediņa 

augstāko meistarību, kur viņu 
atceras baleta aprindās. Par to, ka 
viņa Latvijā nav aizmirsta, liecina 
skaista Tatjanas Vestenes foto-
gra fija Operas nama telpās. Pa -
turēsim arī mēs šeit, Amerikā, 
balerīnu mūsu gaišās atmiņās!

GUNDEGA VILEMSONE

9.oktobrī 12:00 Kapu svētki 
Katskiļos (414 Bloomer Rd, Tan-
nersville NY). Prāv. emer. Sniedze.

16.oktobrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. Māc. Saivars.

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

22.oktobrī 14:00 Manhatenā 
dievk. Māc. Saliņš.

23.oktobrī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk. Māc. Saivars.

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

13:30 St. Andrew bazn. dievk. 
ar dievg. Māc. Saivars.

30.oktobrī 10:00 Jonkeru bazn. 
Reformācijas svētki ar dievg. 
Māc. Saivars.

10:30 Salas bazn. Reformācijas 
svētki ar dievg. Māc. Saliņš.

• 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 takt-
persona Mary Beth Dzirnis: 989-
781-1163,e-pasts: dzirnis@char-
termi.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 Rube-
nis. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. 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 2.ok -
tob rī Pļaujas svētku dievk. Dāmu 
Komitejas aicinājums uz pusdie-
nām. 9.oktobrī 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 Refor-
mācijas svētku dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 12308). 
16.oktobrī 14:00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg., dz. grāmatas. 
Diak. L. Sniedze-Taggart.

• 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. 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. Svē-
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. 
8.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Māc. Daina Sal-
nīte. Svētku mielasts. Visi laipni 
lūgti un ar mīlestību gaidīti!

• 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.
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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

Maratonu pieveic
92 gadu vecumā!

Bijušais Saeimas deputāts un 
publicists Visvaldis Lācis 92 
gadu vecumā Valmierā piedalījās 
Latvijas meistarsacīkstēs mara-
tonā. 42,195 km gaŗodistanci 
viņš, skrienot un soļojot, veica 
astoņās stundās 13 minūtēs un 
51 sekundē. 

Ēriks Petrovskis. Arnis Tupurīts, Atis Līzenbergs, Pēteris Lazdiņš

Spēlētāju grupa kas piedalījās un nebaidījās no lietainā laika 
spēles sākumā: Atis Līzenbergs, Arnis Tupurītis, Pēteris Lazdiņš, 
Ģirts Austriņš, Jānis Māliņš, Vija Markovs, Valdis Vītols, Ligita 
Ķepītis, Pēteris Oade, Ēriks Petrovskis, Māra Stīvens, Juris Moruss, 
Andris Runka, Ēriks Ziediņš, Kārlis Druva, Ēriks Antons, Dwight 
Mikelsons, Ēriks Smith, Uģis Augenbergs, Atis Markovs nav re  dzams

Godalgas (vīna pudeles) arī 
tika izsniegtas kā sievietēm tā 
vīriešiem par garākiem sitie-
niem (longest drive) un tuvākiem 
sitieniem pie bedrītes (closest to 
the pin).

Šogad,  tāpat arī kā citus ga -
dus,  pēc godalgu izsniegšanas 
visi piedalījās put-off sacensībās. 
Katrs varēja izrādīt savu stra tē-
ģiju un taktiku,  lai ievirzītu vai 

pievirzītu bumbiņu pie bedrītes. 
Visiem sitieni bija ieteicoši, bet 
vistuvākais sitiens izrādījās Ar -
nim Tupurītim, par ko viņš god-
algā saņēma konjaka pudeli.

Spēlētāji, kuŗi piedalījās šeit 
pirmo reizi,  izteica pārsteigumu 
par skaisto laukumu un pateicās 
par labi organizētām sacen sī bām. 
Nākamgada sacīkstēm datums 
ir jau rezervēts – 16. septembris.

ĢIRTS AUSTRIŅŠ

Visvaldis Lācis uz goda pjedestala

Atšķirībā no citiem dalībnie-
kiem, kuŗi distancē devās plkst. 9, 
Lācim starts bija plkst. 7 no rīta. 
Tādējādi Lācis cerēja iekļauties 
sacensību kontrollaikā – proti, 
līdz plkst. 15 visiem maratona 
dalībniekiem bija jāfinišē. Lācis 
finišēja nedaudz pēc plkst. 15. 
Visu distanci Lāci pavadīja divi 
velosipēdisti, kas uzmanīja sirmo 
kungu. Pēc finiša Lācis paziņoja, 
ka vēlas kefīru un gribētu soļot 
maratonu arī 2017. gada septembrī.

Visvalda Lāča sasniegums va -
rētu pretendēt uz ierakstu Ginesa 
rekordu grāmatā.  Tādējādi Lācis 
ir kļuvis ja ne par visvecāko, tad 
vismaz par vienu no vecākajiem 
skrējējiem – soļotājiem, kas fi  ni-
šējuši leģendārajā maratona dis -
tancē. Sporta vēstures pētnieki 
secinājuši, ka par visvecāko mara-
 tonistu pasaulē nav īstas skaid-
rības. 2011. gadā Toronto mara-
tonu 100 gadu vecumā astoņās 
stundās un 11 minūtēs pabeidza 
indiešu izcelsmes Lielbritanijas 
pilsonis Fauža Singhs. Tomēr nav 
pārliecības, ka Singhs patiešām 
bijis 100 gadus vecs, jo viņa dzim-
šanas dati dzimtajā Indijā varētu 
būt kļūdaini. 92 gadu un 65 dienu 
vecumā 2015. gadā Sandjego ma -
ratonā finišēja amerikāniete He -
riete Tompsone, savukārt 2010. gadā 
Honolulu maratonu 92 gadu un 
65 dienu vecumā pieveikusi cita 
amerikāniete ‒ Gledisa Barila. 
Savukārt 1924. gada 12. martā 
dzimušais Lācis Valmieras mara-
tonu pieveica brīdī, kad viņš bija 
92 gadus un 191 vienu dienu vecs.

Kopumā Valmieras maratonā 
uz starta izgāja 155 dalībnieki, no 
kuŗiem pieci nefinišēja. Vien lai-
kus ar startu maratonā distancē 
devās arī pusmaratonisti, kuŗu 
vidū bija pat vairāki cienījamos 
gados esoši skrējēji vai soļotāji: 
80 gadus vecais Ervīns Kaļass un 
viņa vienaudze Nadežda Kavtas-
kina, kā arī 70 gadus vecais Juris 
Bērziņš. Viņi finišēja.

Divi latvieši airu 
laivā šķērsojuši 

Atlantijas okeanu
Divi Latvijas piedzīvojumu 

mek lētāji – Kārlis Bardelis un 
Gints Barkovskis – airu laivā pāri 
At  lan tijas okeanam no Namībijas 
pil sētas Lidericas uz Riodežaneiro 
devās šā gada maija sākumā. Viņi 
uz Namībiju brauca ar velosi pē-

diem un tur nokļuva šā gada aprīlī.
Piedzīvojumu meklētāji no Lat-

vijas iepriekš cerēja 6000 kilo-
metru gaŗo ceļu pāri Atlantijas 
okeanam mērot 90 dienu laikā, 
lai nokļūtu uz Riodežaneiro 
Olimpisko spēļu atklāšanu, taču 

Ar Gintu Barkovski (no kr.) un 
Kārli Bardeli Riodežaneiro ti  kās 
LTV žurnālists Sandijs Sem jo novs 
// FOTO: Sandijs Semjonovs

ceļojums ievilkās. Barkovskim un 
Bardelim bijis pietiekoši daudz 
pārtikas krājumu arī gadījumā, 
ja ceļojums ievilktos. Viņi rak-
stīja, ka ceļā pāri okeanam satikto 
kuģu ekipāžas palīdzējušas ar 
ēdienu – svaigiem augļiem, kon-
serviem, maizi un pat sieru.

Abi Latvijas piedzīvojumu mek-
  lētāji jau iepriekš piedzīvojuši 
gana ekstremālus braucienus. 
Viņi pieveica 6000 kilometru 
gaŗu ceļu ar skrituļslidām, ar 
velosipēdu  +25 gradu karstumā 
mēroja 2800 kilometrus no Rīgas 
uz Sočiem, brauca ar slēpēm 
Ziemeļpolā.

Māŗa Štromberga 
BMX klubs 

“Valmieras puikas”
Šoruden “Māra Štromberga 

aģen tūras” paspārnē izveidots 
BMX klubs “Valmieras puikas” 
ar mērķi veidot pēctecību šī 
sporta veida tradicijām un sas-
niegumiem Latvijā, kā arī prak-
tiskā darbā izmantot gandrīz 20 
gados uzkrāto pieredzi no BMX 
pirmsākumiem līdz uzvarām 
olimpiskajās spēlēs. Tāpēc sa  dar-
bībā ar Valmieras Bērnu sporta 
skolu klubā jau tiek veidotas 
apmācības grupas bērniem.

Divkārtējais olimpiskais čem-
pions Māris Štrombergs sacīja: 
“Vienmēr esmu lepojies ar to, ka 
esmu no Valmieras, un šādā veidā 
varu palīdzēt savai pilsētai, lai arī 
turpmāk BMX ir tās neatņemama 
daļa. Kad es sāku braukt ar riteni, 
daudz kas bija citādāk. Tas bija 
mūsu pašu un vecāku entuziasms, 
kas virzīja uz priekšu. Taču tagad 
vēlamies dot puikām un meite-
nēm sakārtotu vidi un sistēmu, 
kuŗā augt no pirmajiem soļiem 
šajā sporta veidā līdz pat visaug-
stākajiem sasniegumiem. Mēs, 
Valmieras puikas, esam varējuši 
tikt līdz pašai BMX virsotnei, un 
ticu, ka mēs atkal to varam 
piedzīvot.”

Jaunizveidotais klubs jau saņē-
mis no “Māra Štromberga aģen-
tūras” 12 jaunus Haro ražojuma 
BMX riteņus, un tos varēs izman-
tot ikviens, kuŗš vēlēsies izmē ģi-
nāt savus spēkus trasē un uzsākt 
treniņus. Riteņu modeļi būs pie -
mērojami dažāda vecuma un 
auguma bērniem. Savukārt tre-
neŗa pienākumus pildīs Kristers 
Taims – sertificēts speciālists, 
kuŗš pats savulaik trīsreiz uzva-
rējis Eiropas BMX meistar sa cīk-
stēs. Grupas tiek komplektētas 
sadarbībā ar Valmieras Bērnu 
sporta skolu (VBSS), un no  dar-
bības notiek atpūtas kompleksa 
Avoti trasē. 

Ilmārs Bricis 
atgriezies un pārspēj 

jaunākus konkurentus
Pieredzējušais Latvijas biatlo-

nists Ilmārs Bricis atgriezies sa -
censībās un vēlas palīdzēt valsts 
komandai Pasaules kausa izcīņā, 
aģentūrai LETA sacīja Latvijas 
Biatlona federācijas (LBF) ģene-
rālsekretārs Krišjānis Meirāns.

// FOTO: LETA

Bricis, kuram pašlaik ir jau 46 
gadi, pagājušajā sezonā bija viens 
no Latvijas izlases treneriem, taču 
šajā starpsezonā viņš nopietni 
gatavojies, lai atgrieztos kā biat-
lonists. “Esam iesnieguši akre di-
tāciju Starptautiskajai Biatlona 
savienībai (IBU), lai Bricis tiktu 
apstiprināts arī kā sportists. Šo -
brīd viņš nopietni gatavojas un 
vasarā ir sasniedzis atzīstamus 
rezultātus,” izteicās Meirāns, kurš 
gan piebilda, ka tālāko lēmumu, 
vai Bricis tiešām atgriezīsies 
sportā, pieņems pats atlēts un 
treneri. “Nupat Ilmārs atgriezās 
no vasaras biatlona sacensībām 
Baltkrievijā, kur viņam indivi-
duā lajā distancē izdevās izcīnīt 
piekto vietu. Kopumā rezultāti 
bija apmierinoši. Visticamākais, 
ka Bricis atgriezīsies. Viņš mums 
būtu ļoti noderīgs stafetē.”

Bricis starpsezonu ir aizvadījis, 
aktīvi sportojot, jo vēl nesen 
Igaunijas meistarsacīkstēs va  sa-
ras biatlonā bija trešais iedzīšanā, 
kā arī teicami startēja Latvijas 
meistarsacīkstēs rollerslēpošanā.  

Nesen notikušajās Latvijas meis-
tarsacīkstēs vasaras biatlonā Bri cis 
apsteidza krietni jaunākus kon-
kurentus. Sacensībās ar roller slē-
pēm 15 km distancē viņš  šautuvē 
pieļāva divas kļūdas, finišējot pēc 
41 minūtes un 38 sekundēm. 
Divas minūtes un 11 sekundes 
22 gadus vecākajam Bricim finišā 
zaudēja otrās vietas ieguvējs Dau -
mants Lūsa, kuŗš arī veica divus 
soda apļus. Tikmēr trešo vietu ar 
četriem soda apļiem ieņēma vēl 
gadu jaunākais Aleksandrs Pat-
rijuks, kuŗš Bricim zaudēja četras 
minūtes un 41 sekundi.

Sporta ziņas sakopojis
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