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SILVIJA LĪCE

APSVEICAM!
Nacionālā filmu festivāla „Lielais Kristaps” svinīgajā atklāšanas
ceremonijā 6. oktobrī kinoteātrī
Splendid Palace Jānis Streičs saņēma Mūža Balvu, pēc tam Goda
seansā tika izrādīta tikko restaurētā, viņam sevišķi dārgā filma
„Svešās kaislības”(1986).
Daudzi Jāņa Streiča kinodarbi
pieder pie latviešu kultūras zelta
fonda. No Meistara radītajām
pāri par divdesmit filmām, šķiet,
tautā visiemīļotākās ir „Limuzīns
Jāņu nakts krāsā”, „Teātris”, „Cilvēka bērns”, „Mans draugs nenopietns cilvēks”. Apbrīnojama ir
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Mūsu izcilajam režisoram
Jānim Streičam 80 gadu jubilejā
balva par mūža ieguldījumu kino mākslā
Jāņa Streiča prasme atklāt uz
ekrāna dzīvi un cilvēku raksturus mākslinieciski interesantos
savdabīgos un reizē tik tuvos, atpazīstamos tēlos, pie tam ar neizsmeļamu cilvēkmīlestību.
Meistara 80. dzimšanas diena
viņa jubilejas nedēļā tika svinēta
vērienīgi – ar koncertiem, filmām, izstādēm. Latvijas Televīzijas 1. programmā izrādīja jubilāram veltītu jaunu dokumentālu
filmu „Mans draugs – Jānis
Streičs”. Režisors svinēja dzimšanas dienu ar lielkoncertu koncertzālē „Gors” Rēzeknē, savā
dzimtajā pusē – Latgalē. Jubilejas

svinības aizrautīgi vadīja režisora
meita Kauņas Mūzikālā teātŗa
primadonna Viktorija Streiča un
populārais aktieris Artūrs Skrastiņš. Viktorija kopā ar jubilāra
znotu Kestuti Jakštas, lietuviešu
aktieri un režisoru, bija veidojuši
jubilejas vakara režiju kā dāvanu
tēvam. Koncertu pārraidīja radio
un televīzija.
Jānis Streičs ir apveltīts arī ar
talantu rakstniecībā un glezniecībā; Sv. Pēteŗa baznīcā ir atvērta
izstāde „Jānis Streičs un Draugi”.
Bet pāri visam – mūsu Jubilārs
dziļi un patiesi mīl cilvēkus, mīl
dzīvi, mīl Latviju.

Pēteris Blumbergs: "Darbs turpinās!"

No ALA valdes priekšsēža ziņojuma
2016. gada PBLA valdes sēdē Rīgā 5. oktobrī

Aizvadītajā gadā notikušas četras ALAs valdes sēdes un veiksmīgi aizvadīts 65. ALAs kongress Losandželosā. Šobrīd Amerikas latviešu apvienībā ir vairāk
nekā 120 biedru organizāciju un
aptuveni 5000 individuālo biedru. Organizācijas finanču stāvoklis ir labs.
Lai personīgi satiktu ALAs
biedrus un lai viņi iepazītos ar
mūsu darbu, šogad ALAs valdes
sēdes rīkojām Amerikas abos
krastos, kā arī vidienē – Ņujorkā
2015. gada decembrī, Čikāgā
2016. gada martā un Kalifornijā
maijā, bet pēc tam – septembrī
atkal mūsu “mājas pilsētā” Vašingtonā, DC. Nākamajā darbības
gadā plānota valdes sēžu norise
Sanfrancisko un ALAs 66. kongress Čikāgā 2017. gada 5. – 7.
maijā.
ALA turpina ar lieliem ziedojumiem atbalstīt svarīgākos ASV
latviešu pasākumus. Vairāk nekā
10 000 dolaru ziedosim, lai atbalstītu XIV Vispārējos latviešu
dziesmu un deju svētkus Baltimorā, ar 5000 dolaru ziedojumu
Gaŗezera un Katskiļu nometnes,
kā arī izsniedzām stipendijas
Gaŗezera vidusskolniekiem 20 000
apmērā, kā arī atbalstu Kursas
vasaras vidusskolai. Ar 200 000

dolaru atbalstīsim Latvijas Bērnu fondu caur ALAs nozari
“Sadarbība ar Latviju”. Turpinām
atbalstīt „Sveika, Latvija!” programmu un jauno praktikantu
programmu „Pavadi vasaru
Latvijā”.
ALAs birojā, Vašingtonā, DC,
šobrīd strādā divi pilna laika un
trīs daļēja laika darbinieki. Biroja
vadītāja un ģenerālsekretāra pienākumus jau vairāk nekā 15 gadus veic Raits Eglītis, biroja lietvede ir Dace Eglīte, informācijas
laukā palīdz Ilze Garoza, finanču
lietas un grāmatvedību kārto
Baiba Dolinska, bet ceļojumu
programmas – Anita Juberte.
ALAs valdē ir pārstāvēti 11 valdes
locekļi no dažādiem ASV latviešu
centriem, ALA priekšsēža vietnieks ir Andris Ramāns, sekretāre
Nora Muižniece Steel, kasiere
Dace Spanier, kasieŗa palīgs Jānis
Grāmatiņš, biedrzinis – Filips
Andersons, Taira Zoldnere no Kalifornijas vada Informācijas nozari.
Polītiskais darbs joprojām ir
ALAs prioritāte, īpaši tagad, kad
Krievija turpina īstenot savas
imperiālistiskās ambīcijas. Esam
bijuši aktīvi, sekojot līdzi ASV
prezidenta priekšvēlēšanu kampaņai.
Pagājušajā gadā divas reizes

Pēteris Blumbergs sniedz interviju Latvijas televīzijas 1. programmā, rīta ziņu raidījumā 4. oktobrī

tikāmies ar ASV Valsts departamenta Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu (Nordic-Baltic Affairs) biroja vadītāju Nathaniel Dean un
uzklausījām, kādas ir departamenta prioritātes Baltijas reģionā.
Apvienotā baltiešu komiteja
(JBANC), kuŗa ir ALAs biedrorganizācija, ļoti aktīvi piedalās
sarunās ar ASV Kongresa un
valdības pārstāvjiem. JBANC
veicina Baltic Caucus abas Kon-

gresa palātas, kur individuāli
biedri izteikuši savu atbalstu
Baltijas valstīm. Kopā ar JBANC
arī katru ceturksni piedalāmies
Embassies meeting, kur sanāk visi
trīs Baltijas valstu vēstnieki, viņu
padomdevēji un baltiešu aktīvisti, lai pārrunātu prioritātes un
turpmākos plānus.
Esmu ticies ar Latvijas ministriem un polītiķiem. Pagājušajā
gadā satikāmies Vašingtonā, DC

ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani, Eiropas Savienības komisāru Valdi Dombrovski, Saeimas priekšsēdētāju Ināru
Mūrnieci, Ārlietu ministrijas
valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, Ārlietu ministrijas revidentu Māri Riekstiņu, ārlietu
ministru Edgaru Rinkēviču un
Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimšēvicu.
(Turpināts 3. lpp.)
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KĀPĒC PASŪTINĀT LAIKU?!
Neļausim pārtrūkt saiknei!

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00;
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Savulaik, kad kārtoju staŗptautisko informāciju “Rīgas Balss 8.
lappusei, reiz nācās iegriezties t.s.
kultkomā – čekas iestādē “kultūras
sakariem ar tautiešiem”: gribēju
izmangot no tās darbinieka Rimjāna, kādreizējā licejnieka, kādu

dzījis mani, Zakenfelds satrūkās
un aši salocīja avīzi, slēpjot to no
manām acīm...
Nu jau kopš 1977. gada esmu
šīs avīzes un pēdējos gados arī
“Brīvās”, slejinieks, kam ik nedēļu
jānāk klajā ar kārtējo pienesumu.

Franks Gordons
“Le Monde” eksemplāru. Gaitenī
uzdūros šīs iestādes “dūzim” –
biedram Zakenfeldam, kuŗš turēja
rokās kādu liela formāta avīzi: tās
nosaukumam “Laiks” vijās cauri
tāda kā latviska prievīte. Ierau-

Mainoties – paldies Dievam! –
laikiem, mainās arī, var teikt, virsuzdevums: būt saiknei, kas savieno atjaunoto Latvijas Republiku ar mūsdienu latviešu diasporu, kas globālizācijas ap-

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

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: ____________________________

stākļos skaitliski jau krietni
pārsniegusi trimdu, kuŗai tradicionāli piederīga nu jau trešā
paaudze.
Neļausim pārtrūkt šai saiknei,
vēl vairāk – rūpēsimies, lai “Laiku” un “Brīvo Latviju” iepazītu
un ar abām šīm avīzēm sadarbotos mūsdienu “atvērto robežu
diaspora”! Būtu jāmodina šīs jaunās diasporas interese par “vecās
trimdas” ieguldījumu cīņā par
Latvijas neatkarības atgūšanu.
Un abām – “Laika” un “BL” lasītāju grupām, šķiet, allaž nāk par
labu ne tikai Latvijas notikumu
chronika, bet arī atziņas, ko skaidro,
piemēram, Sallija Benfelde ar
trāpīgām, reizumis paskarbām,
Latvijas iekšpolītisko norišu analīzēm un Kārlis Streips, kuŗš pamatīgi pazīst gan “dzimtās Amerikas”, gan “atgūtās Tēvzemes”
Latvijas komplicēto būtību visās
niancēs. Viņš dažam šķiet kontraversāls, bet patiešām “labi lasās”.
Vērtīgas ir intervijas ar valsts un
sabiedriskiem darbiniekiem, kuŗās īpaša vērība veltīta ārzemju
latviešu rūpēm un problēmām.
Lai nu saikne nepārtrūktu!

L A S Ī TĀ J U BA L S I S
“Te nu mēs
esam” – balzams
dvēselei!
Tā bija skaista vasarīga septembŗa diena, saulītes apmīlēta.
Ņudžersijas Priedainē latviešu
biedrības nama zāle sen nebija
tik piepildīta ar skatītājiem kā
šoreiz, visi ar lielu interesi gaidīja
multimediju uzvedumu “TE NU
MĒS ESAM”.
Tas bija dinamisks, lirisks, patriotisks un emocionāls mūziķu
sniegums, kuŗā ietverta gan dziesma, gan deja un aktieŗmāksla.
Fantastisks baudījums sirdij un
balzams dvēselei! Ar nepārtrauktiem aplausiem sajūsminātie skatītāji novērtēja šo izrādi.

Manī viss redzētais un dzirdētais uzjundīja dziļu emociju
vilni, skatot uz ekrāna vēsturisko
notikumu ainas Latvijā, kuŗos
esmu piedalījusies es un mana
ģimene.
Pati Amerikā esmu nesen, man
nebija ne jausmas par Amerikas
latviešu aktīvitātēm tādā mērogā.
Tas bija negaidīts pārsteigums.
Jums šī izrāde noteikti ir jāparāda Latvijai. Esmu pārliecināta, ka triumfēsiet tāpat kā savulaik “Čikāgas piecīši”. Mēs
klausījāmies viņu vēsturisko
koncertu 1989. gadā Ogrē un
sapratām, ka nu tās pārmaiņas,
par kuŗām tauta sapņoja, beidzot
nāks.... Jūs esat jaunā paaudze ar
savu pasaules redzējumu. Milzīgs
paldies par Jūsu grandiozo darbu,
kas ir ieguldīts šinī izrādē! Kā

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Bezmaksas telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Lolita Ritmane saka: mīlestības
pilnais projekts. Man bija prieks
baudīt izrādi kopā ar cienījamo
bijušo latviešu skolas skolotāju
Valdu Putenis, kuŗa 98 gadu vecumā ar sajūsmu novērtēja šo
lielisko koncertu. PALDIES!
Uz tikšanos atkal!
REGĪNA RŪSIŅA

Viva, Sōla!
Biju silti iepriecināta, bet ne
pārsteigta, lasot par koŗa Sōla uzvaru starptautiskā Baltijas koŗu
Grand Prix konkursā Jūrmalā,
kuŗā piedalījās astoņas valstis.
Kad pirmo reizi lasīju jaunā koŗa
Sōla vārdu, biju gan pārsteigta, jo
tam bija dots tāds vārds kā
Gunara Janovska romānam. Tā
nozīmi jau izsenis mazliet
kritizēja lasītāji Latvijā, jo gaŗā
burta ō latviešu alfabētā nav.
Aizrakstīju koŗa dibinātājiem,
un man rakstiski atbildēja jauna
koriste. Korim vēl neesot bijis
nosaukuma, un visiem dziedātājiem bija uzdots tam izvēlēties
piemērotu vārdu. Kāda meitene
agrā rudens dienas rītā, kad
vajadzējis katram iesniegt savu
izvēli, gājusi uz mēģinājumu pāri
Daugavas tiltam. Izbaudījusi rudens vieglo miglu virs ūdens un tā
priecīgo, bet arī smeldzīgo noskaņu, viņai ienāca prātā rakstnieka romāns. Bez tam arī saistība ar notīm so un la. Šo savu
domu viņa izteica izvēles konkursā, un ar to arī jaunais koris
tika nokristīts. No tā brīža vienmēr esmu izjutusi tuvību ar kori
Sōla un vēlējusi koristiem un
diriģentam panākumus. Līdz šim
viņi nav pievīluši.
SARMĪTE JANOVSKIS
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Komponista Ēriks Ešenvalda lekciju turneja
un koŗmūzikas koncerti ASV
DACE
APERĀNE
Latviešu kultūras biedrība
TILTS rīko starptautiski pazīstamam latviešu komponistam
Ērikam Ešenvaldam lekciju turneju ASV vidienē un austrumkrastā no 15. līdz 23. oktobrim.
Turneja ir iekļauta Latvijas simtgades ASV norisē un tiek rīkota
sadarbībā ar vietējām organizācijām Klīvlandē, Mineapolē, Filadelfijā, Bostonā, kā arī Ņujorkā;
Amerikas latviešu apvienība
(ALA) ir atbalstījusi turnejas rīkošanu. Katrā latviešu centrā
Ērika Ešenvalda lekciju papildinās
viņa koŗmūzikas koncerts, kuŗā
piedalīsies vietējie – un atsevišķos centros – koŗi vai skolas
bērnu koŗi.
Komponists Ēriks Ešenvalds
trīs reizes saņēmis Lielo mūzikas
balvu – par spilgtu jaunradi koŗa
mūzikas jomā (2005), par operu
„Augļu koks ir Jāzeps” Latvijas
Nacionālajā operā (2007) un
multimediālo simfoniju „Ziemeļu gaisma” (2015).
Starp viņa jaunākajiem darbiem
– Bostonas, Birmingemas pilsētas
un Jūtas simfonisko orķestŗu
pasūtinājumi un opera „Iemūrētie” Latvijas Nacionālajā operā.
Plašu populāritāti Ēriks Ešenvalds iemantojis kā koŗmūzikas
komponists, viņš sadarbojies ar
koŗiem visā pasaulē – no Lielbritanijas līdz Japānai, no Dienvidafrikas līdz ASV, Austrālijai
un Kanadai. Jaunākais Ē. Ešenvalda koŗmūzikas albums tapis
sadarbībā ar Kembridžas universitātes Trīsvienības kolledžas kori;

“MANA MŪZIKAS PASAULE – VĀRDOS UN SKAŅĀS”

šajā kolledžā Ēriks Ešenvalds kā
mākslinieks rezidencē pavadīja
divus auglīgus gadus (20112013). Ē. Ešenvalda koŗmūziku
rēgulāri atskaņo un pasūtina visi
ievērojamākie amerikāņu koŗi
un kamerkoŗi. Viņa opusi tiek
bieži atskaņoti amerikāņu koŗmūzikas festivālos un universitātēs, kur komponists piedalījies
kā vieslektors. Informācija par
Ērika Ešenvaldu un viņa mūziku
lasāma: www.eriksesenvalds.com
Ērika Ešenvalda audiovizuālā
lekcija “Mana mūzikas pasaule –
vārdos un skaņās” sniegs vērtīgas
atziņas par komponista dzīvi un
mācību gaitām, radošo procesu
un viņa koŗa un simfoniskās
mūzikas darbiem. Doma par
Ērika Ešenvalda lekciju turnejas
rīkošanu radās Klīvlandes latviešu koncertapvienības valdei, un
tādējādi turnejas sākums ieplānots Klīvlandē, sestdien, 15. oktobrī (plkst. 19.00). Ņujorkas latviešu koris, diriģentes Lauras
Padegas Zamuras vadībā, piedalīsies sarīkojuma otrā daļā, dziedot Ērika Ešenvalda koŗa dziesmas, ar autoru pie klavierēm.
Koris atkārtos savu koncertprogrammu Ē. Ešenvalda turnejas
noslēgumā, svētdien, 23. oktobrī
(plkst. 11:30) Jonkeru baznīcā,
Ņujorkā. Par izjūtām, mācoties
Ērika Ešenvalda koŗa dziesmas,
Ņujorkas latviešu koŗa dziedātāja
un vijolniece Silvija Padega
Grendze stāsta: “Jau kopš pirmā
mēģinājuma korim veiksmīgi
gāja, mācoties un dziedot Ērika

Ešenvalda dziesmas, Viņa dziesmām ir liela dažādība: liriskas,
garīgas un iedvesmojošas; āķīgas
un humorpilnas; ritmiskas un
„atmosfēriskas”. Dziesmas notur
mūsu interesi, un ir prieks tās
dziedāt!”
Mineapoles un Bostonas pilsētās latviešu skolas bērni dziedās
līdzi vietējiem jauktiem latviešu
koŗiem, ievadot Ērika Ešenvaldu

tautasdziesmas vārdiem “Šķind
zemīte, rīb zemīte”, kas skanēs
XIV Vispārējo latviešu dziesmu
un deju svētku Kopkoŗa koncertā
Baltimorā 2017. gada 3. jūlijā.
Bostonas latviešu koŗa diriģente
un Dziesmu svētku Mūzikas nozares vadītāja Krisīte Skare,
stāsta: “Bērniem ļoti patīk dziedāt
“Dvēseles dziesmu”, kā arī “Šķind
zemīte, rīb zemīte”, ko viņi jau

lekciju ar komponista koŗa dziesmām – 16. oktobrī (plkst. 16.00)
Mineapolē un 22. oktobrī (plkst.
14.30) Bostonā. Mineapoles un
Saint Paulas draudzes koŗa diriģente Guna Kalmīte-Skujiņa
raksta: “Koristi uzskata ka tas ir
kolosāli un burvīgi, ka pie mums
viesosies Ēriks Ešenvalds un ka
dziedam viņa koŗdziesmas!” Bostonā bērni un pieaugušie dziedās
komponista origināldziesmu ar

iemācījās uz Latvijas Valstssvētkiem 2015. gadā. Mazākie skolēni
(no 4 līdz 7 gadu vecumam) ir
sajūsmināti par iespēju ritmiski
piesist akmentiņus dziesmā
“Sanākam, saskanam.”.
Kopš augusta sākuma Filadelfijas latviešu koncertkoŗa diriģente Gunta Plostniece ir iestudējusi Ērika Ešenvalda koŗa
dziesmas kopā ar latviešu koristiem un amerikāņu koristiem no

iecienītās Vestminsteras koŗa kolledžas, kā arī vietējās Springfield
pilsētas vidusskolas, gatavojoties
komponista lekcijas sarīkojumam. Piektdien, 21. oktobrī
(plkst. 19:30), pēc Ērika Ešenvalda lekcijas apvienotais amerikāņu un latviešu dziedātāju koris,
Guntas Plostnieces un Springfield
vidusskolas koncertkoŗa diriģenta Andrew Puntel vadībā,
sniegs Ērika Ešenvalda koŗmūzikas koncertprogrammu. Gunta
Plostniece priecājās par latviešu
un amerikāņu koristu sadarbību:
“Tā ir ārkārtīgi jauka. Īpaši mani
iepriecina latviešu izbrīna par to,
ka amerikāņu dziedātāji ir tik
sajūsmināti par mūsu pašu latviešu komponistu. Visus koristus
ļoti iespaido Ērika mūzika. Izdziedam kādu dziesmu, un vienmēr kāds izsaucas – vai, cik tā ir
skaista! Filadelfijas latviešu koncertkoŗa dziedātāji labi pazīst
Ēriku, un esam priecīgi, ka viņš
ir sasniedzis tik ievērojamu vietu
plašākā mūzikas pasaulē!”
Latviešu kultūras biedrības
TILTS Mūzikas nozare, Klīvlandes latviešu koncertapvienība,
Minesotas latviešu koncertapvienība, Filadelfijas latviešu ev.
lut. Sv. Jāņa draudze, Latviskā
Mantojuma fonds Bostonā un
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudze
sirsnīgi aicina latviešu koŗmūzikas
un kultūras cienītājus apmeklēt
Ērika Ešenvalda lekcijas un
koŗmūzikas koncertus!
Sīkāka informācija par Ērika
Ešenvalda turneju: www.tilts.org

Pēteris Blumbergs: "Darbs turpinās!"

No ALA valdes priekšsēža ziņojuma
2016. gada PBLA valdes sēdē Rīgā 5. oktobrī

(Turpināts no 1. lpp.)

Esam uzsākuši labu sadarbību
ar jauno vēstnieku Andri Teikmani un vēstniecības diplomātiem.
Esam sekojuši līdzi ASV prezidenta vēlēšanu kampaņai jau
kopš pagājušās vasaras, un kopš
tā laika Apvienotā baltiešu komiteja ir sagatavojusi un izplatījusi dokumentus attiecībā uz
kandidātu nostāju. Sakarā ar rakstu New York Times šī gada 20.
jūlijā, kuŗu uzskatījām kā izaicinošu, jo tajā republikāņu izvirzītais kandidāts uz ASV prezidenta amatu bija apšaubījis transatlantisko attiecību svarīgumu,
22. jūlijā izplatījām paziņojumu,
kuŗā uzsvērām šo attiecību svarīgumu, Latvijas devumu NATO.
Bijām pārsteigti, saņemot kritiku
ar citu viedokli, proti, ka ALAi
jāieņem stingrāka nostāja un
jāatbalsta viens konkrēts kandidāts. Uz šo prasību atbildējām ar
vēl vienu paziņojumu, kuŗā paskaidrojām mūsu organizācijas
statusu un tā svarīgumu, turklāt
norādījām iemeslus, kāpēc aktīvāka rīcība nebūtu iespējama.

Apzinājāmies, ka mums būs jāstrādā kopā turpmāk ar jebkuŗu
ASV vēlētāju iebalsoto prezidentu.
Aizvadītajā gadā ALA sarīkoja
trīs augsta līmeņa polītiskos
seminārus. šogad. Ņujorkā bija
seminārs, ko rīkojām sadarbībā
ar JBANC 2015. gada decembrī
un kas bija domāts vairāk
amerikāņu auditorijai. Tā tema
– “Baltijas un Ziemeļvalstu
polītiskā un ekonomikas drošība
un sadarbība”.
Otrais seminārs bija domāts
Čikāgas latviešu sabiedrībai un
tas notika ALAs valdes sēdes
ietvaros Čikāgas latviešu biedrības namā. Semināra diskusijā
piedalījās LR vēstnieks ASV Andris Razāns, PBLA priekšsēdis
Jānis Kukainis un Latvijas Goda
konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs. Diskusiju vadīja ALAs
Informācijas nozares vadītāja
Taira Zoldnere, un tā galvenokārt bija veltīta Latvijas drošības
un ekonomikas jautājumiem.
Trešais seminārs notika septembrī Vašingtonā, DC, kur aplūkojām ASV prezidenta vēlēšanu
gaitu un polītiķu nostāju. Seminārā piedalījas JBANC vadītājs

Karl Altau, ALJAs polītikas vadītājs Andrejs Lazdiņš un ALAs
priekšsēdis Pēteris Blumbergs.
Izglītības nozari vada Andra
Zommere. ASV darbojas 19 latviešu skolas, mācību gadu uzsāka
590 skolēni. ALAs apgāds palīdz
skolām sameklēt un iegādāties
mācību vielu un rīko skolotāju
kursus.
Izglītības nozares paspārnē
turpina aktīvi darboties ALAs
ceļojumu programma “Sveika,
Latvija!”, kuŗā šogad piedalījās
45 jaunieši divos braucienos,
tostarp divi Austrālijas un četri
Kanadas jaunieši. Aizvadītājā
vasarā notika arī Heritage Latvia
brauciens, kuŗā piedalījās 13 latviešu izcelsmes jaunieši, kas pagaidām nerunā latviski. Hello,
Latvia!/Sveika, dzimtene! ceļojumā piedalījās 20 pieauguši
cilvēki.
ALAs Kultūras nozari vada
Līga Ejupe no Čikāgas. Aizritējušajā gadā paplašinājām vasaras praktikantu programmu
Pavadi vasaru Latvijā un piedāvājām stipendijas 14 ASV jauniešiem. Programmā piedalījās
arī jauniete no Kanadas un pirmo

gadu – trīs jaunietes no Austrālijas, kopā 18 jaunieši. Sadarbojoties ar Kultūras ministriju,
tie strādāja astoņās Latvijas
kultūras iestādēs.
Nopietni strādājam pie Latvijas simtgades sarīkojumu plānošanas. ALAs loma būs palīdzēt
koordinēt, atbalstīt un izplatīt
informāciju par plānotajiem notikumiem un sarīkojumiem.
Sadarbībā ar Kultūras ministriju
un LV vēstniecību ASV ALA arī
plāno īpašus sarīkojumus, kas
tiks rīkoti visās ASV pavalstīs.
ALAs valde šogad piešķīrusi 35
ALAs Atzinības rakstus ASV
latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem. Pie ALAs arī darbojas
Kultūras fonds (KF), ko vada
Sanita Šūmane un kas ik gadu
vāc līdzekļus un atbalsta latviešu
kultūras projektus. Aizvadītajā
gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra atbalstu divām radošajām
stipendijām, un ziedotāju līdzekļi
deva iespēju ALAs Kultūras fondam 2015. gadā piešķirt 22 472
dolarus deviņiem kvalitātīviem
un daudzpusīgiem projektiem.
Sporta nozari vada Toms
Trautmanis. Plānojam ASV lat-

viešu sportistu braucienu uz
Latviju 2018. gadā, kad tiks
rīkotas Vispasaules latviešu sporta spēles. Jau oktobrī ASV notiks
63. ALAs latviešu sporta meistarsacīkstes. Izmantojam sportu,
lai turpinātu uzrunāt un ieinteresētu par ALAs darbu arī
jaunākās paaudzes.
“Sadarbība ar Latviju” nozare
par tautiešu saziedotajiem līdzekļiem 2016. gadā caur “Drošā
tilta” programmu nosūtījusi
vairāk nekā 200 000 dolaru pabalstu uz Latviju trūcīgu daudzbērnu ģimeņu atbalstam un
mācību stipendijām. Kopā 26
daudzbērnu ģimenes un trīs
smagas slimības piemeklēti bērni
saņems mūsu tautiešu palīdzību.
2016. gadā uzsākti jauni projekti
– 11 jaunas daudzbērnu ģimenes
un 16 augstskolu studenti –
bāreņi vai studenti no daudzbērnu ģimenēm saņems ALAs
stipendijas. Projektu kopsumma
207 8000 dolari. Vairāk nekā 20
gadu laikā šī nozare pārsūtījusi
uz Latvijas Bērnu fondu gandrīz
trīs miljonus dolaru.
Darbs turpinās, un paldies
ikvienam par atbalstu!
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2016. gada 8. oktobris – 14. oktobris

Uz priekšu – uz Baltimoru!
XIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku
Rīcības komitejas priekšsēde Marisa Gudrā
sarunājas ar Ligitu Kovtunu

Kā rit darbi, gatavojoties
Baltimoras dziesmu svētkiem,
kā pildās budžets, kā piesakās
dalībnieki un viesi?
Darbi rit ļoti raiti, tiek slēgti
līgumi ar sarīkojumu zālēm, tautasdeju lieluzveduma un kopkoŗa pragrammas jau ir sastādītas.
Esam vienojušies ar pazīstamiem
viesmāksliniekiem no Latvijas
par dalību mūsu svētkos (koris
Sōla, Latvijas Nacionālā teātŗa
trupa, post-folkloras grupa Iļģi
un Daumanta Kalniņa kvintets).
Arī svētku sarīkojumu kalendārs
ir gandrīz pabeigts.
Pirms apstiprinājām budžetu,
mēs daudzus mēnešus debatējām
par to, analizējām iepriekšējo
svētku budžetus, apspriedām paredzētās izmaksas un ienākumu
iespējas. Pašreiz budžeta izpilde
rit kā iecerēts, bet tas nenozīmē,
ka mūsu līdzekļu piesaistes darbs
ir beidzies. Ienākumi no biļešu
pārdošanas segs tikai daļu no
dārgām sarīkojumu zāles izmaksām, tāpēc nesen iegūtais bezpeļņas organizācijas statuss, kas
dod nodokļu atlaides likumā
noteiktajā kārtībā visiem ziedotājiem, gan individuālajiem, gan
juridiskajiem, ir mums ļoti būtisks notikums.
Par viesu ieinteresētību svētku
sarīkojumu apmeklēšanā zināsim vairāk pēc tam, kad uzsāksim
biļešu pārdošanu. Šobrīd zinām
tikai to, ka svētku viesiem paredzētie viesnīcu istabu bloki visās
trijās viesnīcās ir jau norezervēti.
Tas nozīmē, ka svētku viesi jau ir
rezervējuši vairāk nekā 500 istabu.
Īpaši lepni esam par dalībnieku
aktīvo pieteikšanos – ir pieteikušās vairāk nekā 20 deju kopas
(tātad – apmēram 360 dejotāji),
interesi ir izrādījuši vairāk nekā
15 koŗi. Šie skaitļi neietveŗ vismaz 100 Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņus, kas arī pieda-

līsies svētkos gan tautas deju lieluzvedumā, gan kopkoŗa koncertā. Gatavošanos šiem svētkiem
viņi uzsāka jau šovasar.
Tomēr mēs ceram uz vēl lielāku
dalībnieku atsaucību un, ja deju
kopas vai koŗi vēl nav paspējuši
pieteikties, lūdzam nepalaist gaŗām šo vienreizējo kopā būšanas
iespēju! Šīs ir mūsu kopīgās
svinības, šī ir mūsu dāvana Latvijai tās simtgadē.
Vai un kas būs jauns šajos
svētkos, ņemot vērā ASV latviešu dziesmu svētku ilggadīgās
tradicijas?
2017. gada dziesmu svētki Bal-

timorā būs gan ASV latviešu
dziesmu svētku tradiciju atcere,
gan nākotnes svinēšana, gan
jaunu virzienu meklēšana. Kā
jaunumus varu minēt latviešu
filmu demonstrāciju triju vakaru
gaŗumā un slavena Rīgas restorāna šefpavāra, kurš klājis galdu
gan prezidentiem, gan pasaules
šovbiznesa spīdekļiem Rīgā, dalība svētku banketā ar tam speciāli sastādītu un gatavu ēdienkarti. Jauninājums ir arī tas, ka
izmantojam visas jaunākās technoloģiju iespējas, lai varētu sazināties ar darbinieku pulkā uzaicinātiem talantīgiem koordinātoriem, kas dzīvo pilsētās, kas
atrodas patālu no Vašingtonas

rajona. Tautasdeju lieluzvedumu
koordinē Astrīda Liziņa, kuŗa ar
visiem saviem palīgiem mīt Filadelfijā. Krisīte Skare no Bostonas
vada Mūzikas nozari, bet sazinās
ar palīgiem Ņujorkā un Vašingtonā. Jaundeju koordinātore arī
dzīvo Bostonā.
Vēl viens jauninājums ir saistīts ar līdzekļu piesaisti. Proti,
svētku individuālajiem atbalstītājiem ir izveidots īpašs piedāvājums, ko varat aplūkot mūsu
mājaslapā, kā arī ērtāka iespēja
ziedot izmantojot mūsdienu technoloģijas. Lūdzu nepalaidiet garām iespēju arī financiāli atbalstīt
dziesmu svētkus Baltimorā!
Kas šobrīd visvairāk nodarbina un kas rūp Rīcības komitejai? Kā mēs – katrs individuāli,
organizācijas, ārzemju latviešu
preses izdevumi – varam palīdzēt?
Laika un līdzekļu trūkums ir
tas, kas šobrīd visvairāk uztrauc
Rīcības komiteju. Sākumā mēs
visi bijām gatavi veltīt šim projektam ievērojami daudz enerģijas, bet, man šķiet, daži no
mums neiedomājās, cik daudz
darba un laika tas no mums
prasīs. Dziesmu svētku organizēšanas darbam parasti tiek veltīti
vismaz pieci gadi, bet mēs to
mēģinām paveikt pusotra gada
laikā. Debatējam, sazvanāmies,
sarakstāmies, lemjam visas dienas gaŗumā, lai gan lielākā daļa
no mums strādā ar pilnu slodzi
savā „maizes darbā”.
Tiešām izjūtam lielu sajūsmu
par svētkiem, un morāls atbalsts
tiek izteikts no visām pasaules
malām, un tas liek mums justies
lepniem un gandarītiem par
uzsākto projektu. Un viens no
veidiem, kā jūs varat atbalstīt
šos svētkus, ir tajos piedalīties
– gan kā skatītājs, gan kā
dalībnieks. Mēs jūs gaidām

Baltimorā 2017. gada jūnijā,
mēs gribam jūs redzēt mūsu
rīkotajos koncertos, izstādēs,
teātros, filmu vakaros un vakara ballēs. Jūs visi esat mīļi
gaidīti!
Kas tevi pārliecināja uzņemties šo ļoti atbildīgo pienākumu?
Cik ASV dziesmu svētkos pati
esi piedalījusies, ko darījusi?
Tāpat kā citiem, arī man ir savs
saraksts ar dzīves mērķiem un
sapņiem, un tajā ir minēts, ka es
kādreiz vēlētos darboties Amerikas latviešu dziesmu un deju
svētku Rīcības komitejā. Ceru arī
kādreiz būt Latvijas dziesmu
svētku organizētāju vidū. Esmu
piedalījusies trijos latviešu dziesmu svētkos ASV (gan tautasdeju
lieluzvedumā, gan kopkoŗa koncertā), latviešu dziesmu svētkos
Kanadā un ar Vašingtonas tautas
deju kopu Namejs piedalījos
dziesmu svētkos Latvijā.
Kad pagājušā gada rudenī sapratām, ka nevienas ASV pilsētas
latviešu sabiedrība nav gatava
uzņemties rīkot nākamos Vispārējos latviešu dziesmu svētkus,
viens mans draugs, kuŗš tagad
arī ir Rīcības komitejā, ieminējās
par ideju rīkot svētkus Vašingtonas apkārtnē (varbūt tas toreiz
bija domāts vairāk kā joks). Es to
ideju vairs nevarēju izmest no
galvas un nolēmu, ka nedrīkst
šādu iespēju palaist garām. Kādēļ
es uzņēmos svētku rīkošanu?
Tāpēc, ka tas bija mans sapnis.
Esmu nesen beigusi studijas
Mākslas menedžmentā un zinu,
ka rīkot šāda veida svētkus un
festivālus būs mans ideālais maizes darbs. Tāpēc – kāpēc nesākt
to darīt jau tagad?
Pastāsti, lūdzu, tuvāk par
sevi! Un par savām aktīvitātēm
ALA!
Es uzaugu Bostonā, gāju Bostonas Trimdas draudzes latviešu

skolā un Gaŗezera Vasaras vidusskolā. Dziedāju draudzes korī,
darbojos draudzes padomē un
tad darba dēļ pārcēlos dzīvot uz
Vašingtonu. Piecus gadus strādāju par ekonomisti valdības
iestādē pirms aptvēru, ka gribu
atgriezties savā profesijā, kas ir
saistīta ar mūziku un mākslu
(man ir bakalaura grads mūzikā).
Vēlējos arī izmantot sarīkojumu
organizēšanas prasmi, ko ieguvu,
vairākus gadus organizējot Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) pasākumus, un
nolēmu uzsākt studijas Mākslas
menedžmentā.
Trīs gadus biju ALA valdes
sekretāre, bet nolēmu šo darbu
pamest, lai veltītu visu savu brīvo
laiku dziesmu svētku sagatavošanai. Es patiešām apbrīnoju
katru ALAs valdes locekli par
viņu lielo laika un darba ieguldījumu, lai nodrošinātu to, ka
latviešu valoda, kultūra un sakari
ar Latviju turpina pastāvēt ASV
latviešu sabiedrībā.
Esmu arī ļoti pateicīga ALAs
valdei par financiālo atbalstu
Baltimoras dziesmu svētkiem, kā
arī par personīgo morālo atbalstu, it īpaši no Kultūras nozares
vadītājas Līgas Ejupes. Ja nebūtu
ALAs izglītības un kultūras programmu, ja nepastāvētu ciešā
sadarbība ar Apvienoto baltiešu
komiteju (ABK), tad Amerikas
latviešu sabiedrībā arī nebūtu tā
pamata, uz kuŗa ASV latviešu
dziesmu un deju svētki vispār
var pastāvēt. Un ja nebūtu svētku,
tad tas būtu milzīgs zaudējums
nu jau vairākām latviešu paaudzēm, kas ir dzimušas un uzaugušas šeit. Nu, kā tad tā?! Es to
nemūžam nenovēlētu nevienam
latvietim, kam sirds alkst pēc
dziesmām un kājas pašas kustas
deju taktī!

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Porziņģis jau
iejūtas jaunajā
sezonā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas
Knicks latviešu spēlētājs Kristaps
Porziņģis starpsezonā vairāk strādājis, lai uzlabotu kāju spēku,
amerikāņu žurnālistiem pirmssezonas mediju dienā pastāstīja
Kristaps.

Porziņģis iepriekšējā sezonā debitēja pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Tās laikā viņš 72
spēlēs caurmērā guva 14,3 punktus, izcīnīja 7,3 atlēkušās bumbas
un bloķēja 1,9 pretinieku metie-

nus. “Ja salīdzina ar iepriekšējo
sezonu, mana bumbas kontrole
ir kļuvusi labāka. Tagad jūtos
komfortabli ar bumbu, līdz ar to
jaunajā sezonā redzēsiet no manis ko jaunu, cerams, arī vairāk
put-back metienus,” solīja Porziņģis. Pirms savas debijas sezonas
viņš un treneŗu kopa pieļāvuši
kļūdu, liekot uzsvaru tikai uz
ķermeņa augšdaļas treniņiem un
svara palielināšanu. “Šajā starpsezonā vairāk strādājām, lai uzlabotu ķermeņa apakšdaļu, kāju
spēku un iekšējo muskulatūru.
Tas man palīdzēs noturēt savu
poziciju gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Manas kājas ir kļuvušas stiprākas,” uzsvēra Latvijas basketbolists. Starpsezonā Knicks
sastāvs ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas, jo to pastiprinājuši tādi
pazīstami basketbolisti kā Deriks
Rouzs, Žoakims Noā, Brendons
Dženingss un Kortnijs Lī.

Porziņģa divas
tautības...

“Viņš ir latvietis!” Porziņģa vārds
gan sižetā netiek minēts, tomēr nav
jābūt lielam analītiķim, lai seciPopulārajā tīmekļa filmu vietnē nātu, ka runa ir tieši par latvieti.
Netflix radīts jauns seriāls Luke
Cage (Lūks Keidžs), kuŗā jau seSaeimā pateicās
riāla pirmās epizodes pirmajā
olimpiešiem par
ainā tiek runāts par populārāko
latvieti Ziemeļamerikā Kristapu
pašaizliedzību un
Porziņģi. Jādomā, ka Luke Cage
neatlaidību
izpelnīsies populāritāti arī Latvijā, jo šajā seriālā tiek uzsvērts
Pateicībā par sasniegumiem
amerikāņiem tik grūti saprota- un Latvijas vārda nešanu pasaulē
mais fakts, ka Latvija neatrodas Saeimas namā tika sveikti Latvijas
Krievijā.
olimpieši un paraolimpieši.
Tomēr uz animācijas giganta
Saeimas priekšsēde Ināra MūrMarvel komiksu pamata veidotā niece (VL/TB/LNNK) sportistiem
seriāla pirmās epizodes sākumā pateicās par pašaizliedzību, sportiek runāts par Ņujorkas Knicks tisko neatlaidību un par to, ka ar
basketbola komandu un Kristapu saviem panākumiem sportisti
Porziņģi, kur frizētavā frizieris iedvesmo arī apkārtējos un ļauj būt
saviem klientiem cenšas iegalvot, lepniem par savu valsti. “Šodien
ka jaunais basketbolists esot no vēlamies apliecināt – mēs apbrīKrievijas. Kāds no frizētavas ap- nojam jūs visus – Latvijas olimmeklētājiem gan uzreiz palabo pisko komandu, Latvijas parašo kļūdu, darot to ļoti precīzi: olimpisko vienību! Mēs jums

Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece un daudzu godalgu laureāts
Aigars Apinis
ticam un saprotam, cik daudz
darba, neatlaidības un cerību jūs
esat ieguldījuši katrā savā startā.
Mēs ļoti augsti vērtējam to, ko
jūs darāt!”
(Turpināts 20. lpp.)
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OĻĢERTS CAKARS
Sestdiena, 24. septembris, Čikāgas latviešu saimei bija liela
svētku diena. Viesojās Latvijas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu, Latvijas
sūtnis ASV Andris Teikmanis un
pavadoņi, kuŗi jau pēc deviņiem
no rīta ieradās Ciānas ev. lut.
draudzes īpašumā, kas aptveŗ
dievnamu, lielo sarīkojumu zāli,
Kr. Barona skolas telpas divās
ēkās, kā arī Čikāgas Radio komitejas studiju, LELBAL archīvu un
Čikāgas Daugavas Vanagu mītni.
Kr. Barona skolas, lielākās latviešu skolas ASV, 101 skolēns,
skolotāji un vadība, pulcējoties
dievnama telpās, pirmie priecīgi
sagaidīja un apsveica Valsts prezidentu un viņa dzīvesbiedri
Ivetu, kuŗa ir uzņēmusies latviešu
diasporas skolu patroneses pienākumus. Viņa, tāpat kā prezidents, sasveicinājās un aprunājās
ar atsevišķu klašu skolēniem, gan
grupās, gan divatā. Bija iespaids,
ka bērni un augstie viesi ir ieinteresēti šai mijiedarbē. Iveta Vējone
arī teica: “Paldies, ka jūs, tautieši
Čikāgā, tik kuplā skaitā dodaties
uz sestdienas skolu, lai mācītos
latviešu valodu un uzturētu latviskās tradicijas! Tādējādi ikvienā
bērnā tiek stiprināta pārliecība,
ka ir pamats justies lepnam, ka
esi latvietis.”
Viesi tālāk devās uz Radio komitejas studiju, kur tos sagaidīja
komitejas priekšsēde Valija Galeniece un iknedēļas raidījuma
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Latvijas Valsts prezidenta viesošanās Čikāgā
Skolēniem dodoties uz klasēm,
lai turpinātu mācības, solos vietu
ieņēma vairāk nekā 200 čikāgieši
un arī tālumnieki. Bija prieks
redzēt archibīskapi Laumu Zušēvicu – milvokieti, ar viņas vīru
Ivaru Čikāgas vīru koŗa saimē.
Valsts prezidentam Raimondam Vējonim ar dzīvesbiedri
Ivetu baznīcā ienākot, devām
godu un piecēlāmies, lai sveiktu
augstos viesus.
Nezin, ko domāja prezidentam

mies, mēs gribam būt svētīta
tauta, arī dzīvojot svešumā, cieši
turamies pie latviešu valodas un
dzīves ziņas. Mēs visi esam vajadzīgi Latvijai. Lūdzam, lai Dievs
svētī mūsu tautu un dod mūsu
prezidentam gudrību un mīlestību, vadot Latvijas valsti!
Čikāgas Latviešu Organizāciju
apvienības priekšsēdis Jānis Vilciņš savā uzrunā norādīja uz Čikāgas latviešu sabiedrības veikumiem: pirmie Dziesmu svētki

šī jubileja ir apliecinājums tam,
ka mēs esam stipra tauta. Neatkarība tika izcīnīta grūtās un pašaizliedzīgās cīņās, 20. gadsimts ir
nesis daudz traģisku brīžu. Tomēr, pateicoties latviešu sīkstumam un ticībai, mēs šobrīd varam dzīvot brīvā zemē.”
Valsts prezidents izteica cerību,
ka 100. gadadiena kopš valsts dibināšanas būs vēl viena iespēja
ikvienam apliecināt savu piederību mūsu valstij un būt vieno-

(J. Sirmbārža dzeja) ar Sarmu
Aļļi pie klavierēm.
Apbalvošanas ceremonijā Valsts
prezidents pasniedza Atzinības
krusta IV šķiras ordeni ilggadējam sabiedriskam darbiniekam,
ČLOA priekšsēdim Jānim Vilciņam par nopelniem latviešu
sabiedriskās dzīves uzturēšanā
un veicināšanā, par latviskās
kultūras un vēstures populārizēšanu pasaulē. Sirsnīgie klausītāju
saimes aplausi liecināja, ka apbalvojums ir īstā vietā un laikā.
Visi pieceļoties dziedājām Jāņa
Mediņa “Tev mūžam dzīvot,
Latvija” (V. Plūdoņa dzeja), Mārai
Vārpai pie klavierēm pavadot.
Dziesma tik labi izteic mūsu
ilgas, mūsu cerības, mūsu lūgšanu
šai sadrumstalotajā, naida un
netaisnības pārņemtajā pasaulē.
Šī bija piektā Latvijas Valsts
prezidentu viesošanās Čikāgas
latviešu saimē: prezidenti Ulmanis, Vīķe-Freiberga, Zatlers, Bērziņš un tagad Vējonis, visi viesojās Čikāgas latviešu lielākajā un
vieglāk pieejamā vietā – Ciānas
ev. lut. draudzes telpās. Paldies
draudzei un tās vadībai, kas šo
vietu ir izveidojusi par tik nozīmīgu centru Čikāgas latviešiem!
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis atstāja patīkamu
un draudzīgu iespaidu, tāpat ne
vēsts no kundzības vai pārākuma
apziņas viņa dzīvesbiedres Ivetas
Radio studijā. No kreisās: Roberts Blumbergs, Valija Galeniece, Raimonds Vējonis, Armands stājā un tērpā. Čikāgieši viņu
Birkens, Silvija Kļaviņa-Barshney
ciemošanos atcerēsies ar prieku

24. septembrī, pēc tam, kad mūsu Valsts prezidents bija runājis ANO asamblejā, viņš
tikās ar Latvijai svarīgo aizsardzības partneri – Mičiganas Nacionālo gvardi. Vakarā
augstos viesus savā mājā laipni uzņēma Latvijas Goda konsuls Ilinojā Roberts Blumbergs. Attēlā no labās: namatēvs, Raimonds Vējonis, vēstnieks Andris Teikmanis, Raimonds Vējonis un Iveta Vējone parakstās Ciānas draudzes viesu gramatā
Iveta Vējone un Roberta krustmeita Emīlija Blumberga // FOTO: Edvīns Erkmanis
sagatavotāji un runātāji Armands pierīkotie četri ASV slepenā die- ASV, draudzes, biedrības, rosīga tiem nozīmīgajos svētkos Latvijā un apmierinājumu. Starp preziBirkens un Silvija Kļaviņa-Barsh- nasta apsargi, dzirdot, ka ASV latviešu kultūras dzīve, 64 gadus un ārpus tās robežām.
denta pavadoņiem bija arī jauney. Ja jau studijā, tad jāstājas pie himnu dzied visi – arī šie svešie, latviešu radio raidījumi, 41 gadu
Tad bija laiks klausītāju jautā- nais Latvijas vēstnieks ASV
mikrofona. Tā prezidents atbil- kas runā nesaprotamā valodā, Čikāgas Ziņas. Neatlaidīgs darbs jumiem Latvijas Valsts prziden- Andris Teikmanis, un, protams,
dēja uz Armanda Birkena jau- bet dzied un prot ASV himnu tā, cīņā pret komūnismu un par tam. Protams, neiztika bez jautā- fotografi un video ierakstītāji, jo
tājumiem un uzrunāja Čikāgas kā paši, šeit ilgi dzīvojušie, Latvijas neatkarības atgūšanu. juma, kas bija minūti gaŗš, bet, jāgādā par vēstures saglabāšanu.
latviešu valodas raidījumu klau- nejaudā…
Pēc neatkarības atgūšanas, – cī- gods prezidentam, viņš uzklausīja
Klāt bija arī četri ASV slepenā
sītāju saimi, pateicoties par latDziedājām mūsu Latvijas himnu. ņas ASV kongresā, lai Latviju visus sešus jautātājus un, reizēm dienesta apsargi, kas, Prezidenta
viešu valodas saglabāšanu jaunajā Tā nav bravūrīga, lai arī ieņemam uzņemtu NATO saimē, lai pie- lietojot vieglu humoru, centās drošības dēļ, bija noteikuši apmekaudzē un atbalstu Latvijas atdzim- miera stāju. Tā ir lūgšana par val- ņemtu rezolūciju, atzīstot Latvijas viņiem atbildēt.
lētājiem diezgan apgrūtinošu rešanā. Viņš aicināja gatavoties sti un tautu – Dievs, svētī Latviju! okupāciju.
Valsts prezidents dāvināja Či- žīmu, tā ilgu laiku kvernējām
Latvijas simtgades svinībām, lai
Latvijas goda konsuls Čikāgā
“Pēc 66 gadiem mūsu latviskais kāgas latviešu saimei īpašu grā- ēdamzālē, kur gan varējām dabūt
tās notiktu visās pasaules malās, Roberts Blumbergs ievadīja sa- kodols Čikāgā ir vēl stingrs un, matu, kuŗā līdz valsts simtgadei labu roku gatavotās sviestmaizītes.
kur ir latviešu kopības. Lai esam nāksmi, iepazīstinot prezidentu prezidenta kungs, mums ir liels 2018. gadā ierakstīt idejas un Salīdzinot ar četru iepriekšējo
stipri un uzticīgi Latvijai.
ar Čikāgas latviešu sešpadsmit prieks šodien sveikt jūs Čikāgā!“ priekšlikumus Latvijas attīstībai prezidentu ciemošanos, kad divi
Viesi arī apskatīja LELBAL galveno organizāciju vārdiem, – nobeidza runātājs, ČLOA nākamajos gadu desmitos un apsargi bija vairāk formālitāte,
archīva telpas un krājumus, bet norādot, ka mūsu galvenās rūpes priekšsēdis Jānis Vilciņš.
simtos. Dāvanu pieņēma ČLOA redzam, kā laiki mainījušies, un
Čikāgas Daugavas Vanagu mītnē ir par bērnu un jauniešu patuValsts prezidents savā uzrunā pārstāvji Jānis Vilciņš un Inese pasaule, arī ASV, ir kļuvusi nevisus sagaidīja un apsveica DV rēšanu latvietībā, novēlot Prezi- priecājās būt tautiešu vidū Či- Stokes. Apdāvinātie savukārt pa- drošāka.
apvienības priekšnieks Ivars dentam spēku un izturību viņa kāgā. Viņš aicināja Latvijas simt- sniedza Valsts prezidentam mēSarīkojumu izkārtoja ČLOA,
Kēlers ar palīdzēm, sekretāri darbā un uzdevumos.
gades svētkos apmeklēt Latviju, nešraksta Čikāgas Ziņas kom- un to vadīja tās priekšsēdis Jānis
Rūtu Veitmani un kasieri Ināru
Svētbrīdi vadīja Ciānas ev. lut. kā arī iesaistīties svētku organi- plektu.
Vilciņš ar palīgiem. Šķiet, ka RaiGrigolati.
draudzes mācītāja Gundega Puidza, zēšanā latviešu kopībās svešatnē.
Čikāgas kultūras dzīvi pārstā- monds Vējonis ar savu personību
Tad bija laiks Tautas sanāksmei, un sāka ar nozīmīgajiem 33. psal- R. Vējonis teica: “2018. gadā ap- vēja Čikāgas vīru koris, kas, un atsaucību iekaŗoja Čikāgas
kā to vēstīja sagatavotās program- ma vārdiem: “Svētīta tauta, kam ritēs Latvijas valsts 100. gadskārta. Māras Vārpas vadīts, pievilcīgi latviešu sirds siltumu… Priecāmas lapiņas, atkal baznīcas telpās. Kungs ir Dievs...” – Mēs tieca- Lai gan kā valsts vēl esam jauni, nodziedāja V. Kaminska “Latvijai” jamies!
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Par vienu neparastu Latvijas mīlētāju

Latvijas Goda konsuls Rodailendā
Reti man iznāk satikt tik inte- mītne atradusies Maskavas forresantu cilvēku, kāds ir 30 gadus štatē. Tur apmetušies LU Erasmus
vecais Harijs Merits – angļu un īru programmas studenti no visas
izcelsmes puisis, kuŗš ir iemīlējis Eiropas. Lingua franca bijusi
Latviju. Mūsu tikšanās sanāca angļu. Kaimiņi runājuši tikai
pavisam nejauša. Pavasarī mana krieviski, latviešu valodu Harijs
meita Māra man pārsūtīja Harija dzirdējis ļoti reti.
e-pastu, kurā viņš meklēja kādus
Arī ar vienu LU vēstures prolatviešus, lai satiktos un trenētos fesoru bijuši kumēdiņi. Akadēlatviešu valodas lietošanā. Mārai miķis pa visu cenu gribējis paHarijs bija rakstījis tāpēc, ka abi
kādreiz bija studējuši Džordžtaunas universitātes ārlietu dienesta
skolas maģistrantu fakultātē.
Lai gan es un mana sieva Valda
droši vien nebijām tie labākie
kandidāti, toties bijām Harijam
tuvākie, jo šogad viņš ir Providences Brauna universitātes aspirants.
Sarunājām tikšanos. Harijs atbrauca. Stalts puisis ar kuplu bārdu.
Izskatās kā Kronvaldu Atis jaunības laikos. Labā latviešu valodā
viņš smejas: „Līdz pusaudža gadiem es vispār nezināju, ka tāda
Latvija eksistē. Tikai vidusskolā
satiku latviešu meiteni un tā
uzzināju, kur ir Latvija.”
Viņš audzis kādā Vašingtonas Harijs lasa Laiku
priekšpilsētā, tēvs bijis Centrālās
izlūkošanas pārvaldes (CIA) ana- rādīt savas angļu valodas zināšalītiķis, māte ASV valdības ierēdne. nas. Tā Padomju Savienību viņš
Ekerda kolledžā studējis krievu bieži apzīmējis kā terrific. Harijs
valodu un vēsturi. Kā to mēdz brīnīdamies aizgājis ar profesoru
darīt daudzi ASV studenti, arī privāti aprunāties; vai tiešām
Harijs izlēma vienu studiju gadu komunisti bijuši tik terrific? Propavadīt ārzemēs. Viņš izvēlējās fesors apjucis un nosarcis. Īsteprogrammu Rīgā, Latvijas Uni- nībā esot domājis teikt terrible.
versitātē (LU). Tur viņš studēja
Ar prieku un sajūsmu Harijs
Latvijas polītiku, Latvijas vēsturi stāsta, kā pirmo reizi staigājis pa
un mācījās latviešu valodu. Va- Rīgu, apskatīdams Livonijas orlodas mācīšanās sākums neesot deņa laika ēkas, skaistās baznīcas
bijis optimāls. LU studentu kop- un grezno jūgendstila architektūru.

Viņš esot sajutis, kā Rīgā vēsture
vēl arvien ir dzīva, kā paliekas no
vācu, zviedru, un krievu laikiem
apvienojas ar mūsdienu kosmopolītisko Eiropas pilsētu. Tūlīt
skaidri apzinājies, ka izvēlējies
pareizi. Harijs saka: „Lai gan Rīga
atrodas krustcelēs starp Rietumu
un Austrumu Eiropu, es arī apzinājos, ka latviešu tautai ir sava
vienreizēja un bagāta kultūra. Es
svinēju Jāņu svētkus laukos un
iepazinu tradicionālās dziesmas
un dejas. Es ceļoju pa Latviju un
esmu apmeklējis Vidzemi, Kurzemi, Zemgali, un Latgali. Es lasīju latviešu dainas un biju pārsteigts, ka šī folklora ir vēl joprojām
ļoti populāra XXI gadsimtā.”
Tikai vēlāk Harijs atzinās, ka
Jāņu svinēšana faktiski sagājusi
dēlī. Viņš esot tā saēdies Jāņu
sieru, ka nevarējis padejot. Bijis
paredzēts deju konkurss, un viņa
dāma, kuŗa cerējusi konkursā
uzvarēt, sadusmojusies un visu
vakaru ar Hariju nerunājusi.
Pēc kolledžas Harijs, kā jau
teikts, ieguva maģistra gradu
Džordžtaunas universitātes ārlietu dienesta skolas fakultātē.
2008. gada vasarā viņš atgriezās
Latvijā un strādāja Amerikas vēstniecībā Rīgā. Tur viņam bija iespēja uzzināt vēl vairāk par Latvijas valdību un iepazīties ar polītiķiem un personībām no pilsoniskās sabiedrības. Viņš priecājies
atkal dzirdēt latviešu valodu. Tanī
laikā viņš arī uzrakstīja zinātnisku
rakstu par Tobāgo kā latviešu
nacionālās identitātes un lepnuma simbolu.

Pēc tam viņš pārcēlies uz Ņujorku un dažus gadus strādājis
kādā bezpeļņas organizācijā, turpināja mācīties latviešu valodu.
Viņš sapņoja par Latviju un par
doktorantūru. 2013. gadā viņš tika
uzņemts Brauna universitātes
doktorantūras programmā, koncentrējoties uz Centrālās un
Austrumeiropas vēsturi XX gadsimtā, īpaši sakarā ar Otro pasaules kaŗu.
Harijs atzīst, ka, pateicoties jau
publicētiem autoriem, kā, piemēram, Timotijam Snaideram (Timothy
Snyder) un viņa grāmatai Asinszemes, lasītāji jau daudz zina par
Otrā pasaules kaŗa vācu un
krievu nežēlību viņu okupētajās
valstīs. Bet Harijs ir pārliecināts,
ko pētīt par Otro pasaules karu
vēl ir daudz.
Šoruden Harijs jau ir Latvijā un
ir iesācis savu pētniecības darbu.
Kā viņš pats saka: ”Pieredze latviešiem Otrā pasaules kaŗa laikā
bija ļoti grūta un traģiska, bet ļoti
interesanta tādiem pētniekiem
kā man. Latvijā es gribētu lasīt
vēsturiskos avotus, kuŗi rakstīti
pirmā personās, piemēram kaŗavīru dienasgrāmatas, vēstules,
intervijas, memuārus. Mums,
kuŗi studē Eiropas (arī Latvijas)
vēsturi Otrā pasaules kaŗa laikā,
tagad ir svarīgi jautājumi par
kaŗavīru motīvāciju un identitāti.
Kāpēc un par ko viņi cīnījās? Kā
latviešu leģionāri, tā latviešu sarkanarmieši bieži atbildēja: “Par
Latviju.” Varbūt labāks jautājums
būtu: “Par kādu Latviju viņi cīnījās?” Tātad, nākamajā akadē-

miskajā gadā es Rīgā veikšu pētījumus Latvijas archīvos, lai atklātu vairāk par Latviešu kaŗavīriem Otrajā pasaules kaŗā.
Vēl viens no manas karjeras
mērķiem ir uzlabot zināšanas un
interesi par Latviju Amerikā.
Šogad es tiku ievēlēts kā AABS
(Association for the Advancement
of Baltic Studies) aspirantu pārstāvis. Šinī amatā es mēģināšu
AABS organizācijā iesaistīt studentus, kuŗiem interesē Baltijas
valstis un Latvija.”
Ar Hariju ir vērts satikties, un
to mēs darījām vairākkārt. Tā kā
sarunas bija saistītas ar Harija
disertācijas tematu, mēs viņam
arī iedevām lasīt vēl saglabātās
mana tēva leģionāra sūtītās vēstules mātei no Kurzemes frontes
un vēlāk no okupētās Rīgas, kuŗas māte saņēma bēgļu nometnēs
Vācijā.
Manuprāt, Harijs ir īsts retums:
jauns puisis, kuŗa vecāki nav
latvieši, kurš varētu mācīties
vienalga kādu valodu un pētīt
vienalga ko visā pasaulē. Taču,
viņš iemīlējis mūsu mazo Latviju,
izvēlējies runāt latviski un pētīt
Latvijas vēsturi.
Pirms Harijs šoruden aizbrauca uz Rīgu, mūsu pēdējās tikšanās
reizē ASV viņš ar prieku stāstīja,
ka šovasar pat Ņujorkā viņš esot
dēvēts par latvieti. Gājis pa ielu
ar savu ZVAIGZNES grāmatnīcas somu rokā. Pretim nākusi
skaista meitene un skaļi uzsaukusi „Sveiks, letiņ!”. Harijs tikai
nožēlo, ka meitene tūlīt aizsteigusies prom.

Atvadu vārdi Evaristam Bērziņam
1. oktobŗa rīts atausa tāds pats
kā daudzi citi šoruden – saule
rotājās Bastejkalna zeltītajās liepās, ielās, savās gaitās steigdamies, aizdunēja tramvaji un Brīvības pieminekļa trīs zvaigznes
sniedzās oktobŗa tik neparasti
zilajās un tieši torīt tik skaidrajās
debesīs. Viss it kā bija tāpat kā
citurīt. It kā tāpat, tomēr daudz,
daudz citādāk... Un tieši tas šķiet
vissāpīgāk un netaisnāk – dzīve
rit savu gaitu, taču kāda cilvēka
mūža gājums ir stājies. Un nekad,
nekad vairs nebūs tāpat...
Evarista Bērziņa sadarbība ar
Vītolu fondu aizsākās 2005. gadā,
kad Vītolu fonds jūlija mēnesī
saņēma vēstuli no ASV. Bērziņa
kungs bija iepazinies ar fonda
darbību laikrakstā Laiks un rakstīja: ,,Esmu nolēmis pievienoties
Vītolu fonda atbalstītāju saimei
un nodibināt Evarista un Mārītes
Bērziņu stipendiju.” Tā sākās sadarbība un daudzu gadu patiesa
un sirsnīga draudzība, un Vītolu
fondam Evarists Bērziņš kļuva
par īpašu cilvēku.
Evarists un Mārīte satikās emigrācijā, un abus dzīve aizveda uz
ASV. Viņu mūžu raksturo mērķtiecīgas vēlmes iegūt izglītību un
apzinīgs, radošs darbs katram
savā specialitātē. Evarists Bērziņš
ilgus gadus strādāja bērnu un
pieaugušo psīchiatrisko slimnīcu
pārvaldē un pētījumu darbos
Jeila universitātē, Mārīte – par

sekretāri, vēlāk par kvalitātes
kontroles speciālisti pulksteņu
rūpnīcā Timex.1996. gadā Mārīte
un Evarists aizgāja pensijā un
atrada sev mīļas nodarbes: fotografēšanu, orchideju audzēšanu,
ogu dārziņa apkopšanu. Tika apmeklēti kultūras pasākumi, apceļota pasaule, arī Latvija. 2005. gada

1. septembrī Latvijā tika nodibināta Evarista un Mārītes Bērziņu
stipendija, bet jau 2006. gada februārī Mārīte aizgāja Mūžībā.
Ierastā dzīve apstājas, un iesāktie
darbi Evaristam bija jāturpina
vienam – bija nepieciešams tik
daudz izturības, spēka un vīrišķī-

bas. Taču tikpat krāšņi turpināja
ziedēt Mārītes orchidejas, ar
svētku pusdienām ciemos tika
gaidīti bērni un mazbērni, sirsnība un uzmanība tika veltīta
arī Evarista Bērziņa stipendiātei,
kuru viņš vēstulēs dēvēja par
,,savu meitiņu”. 2006. gadā Evarists viesojas Latvijā un tikās ar
studenti. Viņš bieži rakstīja saturīgas, humora pilnas vēstules,
un ikkatra no tām Vītolu fondā
tika īpaši gaidīta, jo bija zināms,
ka pēc tās izlasīšanas netrūks pozitīvu emociju. 2007. gadā pēc
divu gadu sadarbības Evarista un
Mārītes Bērziņu dibinātā stipendija pārtapa par Mūža stipendija.
Arī ar savu vaļasprieku – fotografēšanu – Evarists prata iepriecināt daudzus – savulaik viesnīcas
,,Radi un Draugi’’ izstāžu zālē
bija skatāma fotografiju izstāde
,,Ģimenes albums’’– tajā atainoti
brīži no Dziesmu svētkiem daudzu desmitu gadu garumā, kuŗi
notikuši gan Latvijā, gan latviešu
mītnes zemēs. Saņemtie līdzekļi
toreiz tika ziedoti Vītolu fondam.
Bez atbalsta Latvijas jauniešiem
augstākās izglītības iegūšanā tika
paveikts vēl daudz laba – savai
skolai viņš palīdzēja īstenot vēstures projektu, atbalstīja mazpulcēnus, arī kādu kuplu ģimeni
Rēzeknē, deva naudu acu operācijai mazam puisēnam un jaunam vīrietim, un vēl un vēl... Ik
reizi, uzzinot, ka kādam nepie-

ciešama palīdzība, Evarists to
sniedza, netaupot ne laiku, ne
līdzekļus – šķiet, ka tas viņam
sagādāja vislielāko prieku un
gandarījumu.
Pirms mēneša Evarists Bērziņš,
kā jau ikkatru gadu, apciemoja
Latviju, taču šoreiz viņa viesošanās bija nedaudz atšķirīga, jo
viņš apceļoja Latviju un izbaudīja
tās kluso skaistumu. Tās bija trīs
brīnišķīgas nedēļas viņa dzīvē –
tika apceļota visa Dzintarjūras
piekraste: Saulkrasti, Kolka, Pāvilosta, arī Vidzeme un Latgale.
Viss dabas daiļums tika iemūžināts tūkstošos fotografiju – tās
ziemas gaŗajos vakaros tika plānots aplūkot un atlasīt pašas
skaistākās, lai atkal taptu jauna
izstāde. Evarists teica: ,,Latvijas
skaistums – tā ir bagātība, ko man
neviens nevar atņemt! Nākamajā
gadā turpināšu apceļot savu
zemi!” Vēl Evarists arī atrada
laiku, lai tiktos ar saviem stipendiātiem, radiem un draugiem.
Evarista 82. dzimšanas dienā,
kad tiktu saņemti gan laimes
vēlējumi, gan sirsnīgi pateicības
vārdi no tiem, kam visu mūžu
nesavtīgi palīdzēts, viņi ar Mārīti
jau sagaidīja abi kopā, jo Evarista
dvēsele bija devusies tai pašā
tālākajā – Mūžības ceļā. Un šis
gājums, tik tīrs, tik mīlestības
pilns un svēts, aizsākās Evarista
Bērziņa pašā dārgākajā vietā uz
šīs pasaules – viņa dzimtajā

zemē, viņa Latvijā.
Nāks jauns rīts, un atkal ausīs
saule pār Rīgu, pār Latviju, un arī
pār tālo Ameriku, kur Evaristam
Bērziņam drīz būs lemts atdusēties līdzās savai Mārītei. Bet
mēs, ikkatrs, kam kaut brīdi bija
lemts būt blakus šim dāsnajam,
sirdsgudrajam un bezgala labestīgajam cilvēkam, skaļi, pavisam
klusu vai kaut tikai domās, tālajā
ceļā dodoties, sakām viņam pašus siltākos, pašus mīļākos atvadu vārdus!
Vītolu fonda vārdā Vita Diķe
***
Tas tiešām nāca kā zibens spēriens šārīta saulainajās debesīs ‒
ziņa, ka Evarists devies Mūžībā.
Likās taču, ka viņš tepat, vismaz
e-vēstules vai pastkartes attālumā
būs vienmēr. Turklāt nepabeigts
mūsu kopdarbs ‒ „Rūtiņas grāmatas” izdošana trīs valodās ar
Evarista mākslas foto uz vāka...
Par šo faktu viņš patiesi bija
priecīgs un lepns. Tie, kas sekojuši līdzi Evarista fotomākslai, apstiprinās, ka viņš auga,
pilnveidojās, progresēja kā mākslinieks, gluži jauneklīgā garā
apguva jaunākās technoloģijas.
Cik žēl, ka bija lemts apstāties...
Paldies, mīļais Evarist, ‒ par
draudzību, sadarbību, dāsnumu!
Redakcijas vārdā ‒
LIGITA KOVTUNA
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ON TWO DIFFERENT PLANETS

By EDGAR B. ANDERSON
Reporter, LAIKS Latvian
Newspaper

(continued from no. 36)
Don Bye said, “We grew up
with the Christian background.
We help our neighbors, we help
each other, we help those who
cannot take care of themselves.”
On money in politics, “I’d outlaw
that. I would limit the money
that could be spent in campaigns
– take as much time as want to
campaign but not money, not the
advertising. … I would limit
campaign donations. … I would
have public financing of campaigns.”
Clinton delegate Lou Weaver
of Houston, Texas, works as
Transgender
Programs
Coordinator for Equality Texas,
a lobbying group. What is your
number one issue that you think
Hillary Clinton can move forward
on? “The Equality Act – We need
employment, we need housing
and accommodations for everybody, for all residents of the
United States, to be able to feel
safe, to know that they can go to
work and provide for their families, to know that they can keep a
roof over their heads. Those are
important priorities for us, for
everybody.” Are you talking about
a non-discrimination law? “Yes, a
non-discrimination act for
everybody. It’s got to protect all
people who live in the United
States.” What other issues are you
concerned about? “Health care –
making sure everybody in the
United States has access to adequate health care. Health care
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and prescriptions cause a lot of
people to become homeless if
they cannot take care of those
bills when they need adequate
medical care. Then that becomes
a problem. … We have to make
sure that our people have access
to care.” Well, Medicare, they say,
is on its way to bankruptcy as it is
now. Social Security is headed to
bankruptcy also. Tremendous
costs ahead for the baby boomer
generation that’s retiring.
Everybody wants what you want.
But where do we get the money?
How do we do this? “I’m not an
economic person. I am a person
who likes to talk to people. But I
think we need to figure out where
we’re spending our money, where
we’re putting it, who we give tax
breaks to, whether it’s companies, whether we’re outsourcing
companies to other countries
and not providing employment
for our people here in the United
States. I think we need to take a
whole look at what our system
has become and who we are
holding accountable. And I’m
not talking politicians. I’m talking businesses, I am talking
people. We need to start taking
care of our own. And that’s our
priority.”
Lil Ortendahl of Osakis,
Minnesota, enthusiastically supported Hillary Clinton: “Because
I trust her, because she’s a woman.
She’s assertive like I have been.
I’m 81 years old, and I’ve served
my community well, raised a
large family, been in business,

and I’ve been 48 years in the
trenches holding all the jobs I
possibly could for the Democratic
Party because I believe the
Democratic Party works for
everyone, tries to bring everybody up, not just a few who get
wealthy at the top and kind of
forget the rest of society. Some of
them have experienced everyday
things like we have, but many of

as a politician and a diplomat?
“Well, I think she listens, and I
think she tries to find a solution
whether it’s an individual problem or a family problem or a
business problem or for a whole
group of people.”
THE PEOPLE AND THE
MEDIA. The sharp differences
between the two political parties
are the greatest they have been in

“...She listens, and I think she tries to find a solution whether it’s an
individual problem or a family problem or a business problem or for
a whole group of people.”

them have not. They come from
wealthy backgrounds or they
inherit the business or a farm in
the family, and so it’s a lot easier
to make mistakes and work hard
if you know that you got a half
million or a million dollars
standing behind what you’re
doing,” What do you think her
greatest achievements have been

Democratic Convention I spoke
with Clarence Page of the Chicago
Tribune and The McLaughlin
Group, who observed, “We can
see demographically that the
parties have moved farther apart
because their constituents have
moved farther apart, and some
of us in the media, not all, but
some of us in the media are more
polarized. When I came into
journalism we all tried to be
objective, balanced, and all that.
Nowadays we’re more like the
European press traditionally. You
have your left publications and
websites and your right publications and websites. And so people can now insulate themselves
from any view that disagrees
with theirs. So if you happen to
be slightly liberal you can just
hear lots of liberal to leftwing all
the time, same on the right. So
we kind of cultivate this polarization now, and we have less
and less dialogue between right
and left, and that results in some
exaggerated hero worship on
both sides.”
I hope that this report provides
some useful insights into the
hearts and minds of those civicminded citizens who chose to
participate in our political process in these troubled and dangerous times.

a very long time. Indeed,
Republicans and Democrats
today often seem to be living on
different planets. This situation
is aggravated by a change as well
in the news media, which Americans in the past have expected
* Edgar B. Anderson is a graduwould inform them fairly and ate of Stanford University and
objectively about politics.
Stanford Law School. He lives in
On the final night of the Los Angeles.

LASĪTĀJU BALSIS

OUR HERITAGE: WHAT DO WE KNOW ABOUT
REFUGEES AND DISPLACED PERSONS?

GUNARS FRICSONS

Fewer and fewer of us, LatvianAmericans remember living as
displaced persons (DPs) in
Germany. Many of those left
came to America in 1949 or
1950 on sardine can like troop
carriers which rode the Atlantic
Ocean like a roller coaster.
We, the displaced persons
(DPs) that fled Latvia in 1944
and lived in camps in Germany
from then until 1949 or so were
not popular in Germany. We
were looked upon as the dregs of
the earth by the Americans,
British, French and even the
Germans. After WW II, we were
told by the British and Americans
to “go home,” go back to Latvia,
you are wasting our time and
our money and we are tired of
feeding and taking care of you.
We, the displaced Latvian people, your father, mother, grandfather and grandmother were on
English or American welfare
and looked upon as political
rabble rousers. Some English
and Americans even said that
we were dangerous to society
and that we were leftovers of the

Nazi regime and followers of
fascism.
Let us immigrate to America?
We were a security threat. We
would try to convert Americans
to our radical ideas. When I hear
about illegals from Mexico who
leave Mexico hoping to start better lives, Iraqis who were killed
and refugees who fled Iraq and
the Iraq War, and now the
Syrians fleeing the war there, I
think back to my youth and our
days as un-wanted displaced
persons in Germany. We could
debate about differences in these
scenarios and there certainly are
some but for me, they bring
back memories of my youth.
People trying to survive, people
without a country are people
without a country.
As much as my parents and
other Latvians wanted to leave
Germany and go home, get back
to work, live in their own homes
and be with their families and
live in their homeland, we
couldn’t go home. And in
Germany, we had no future,
hope or jobs.

Fortunately, the U.S. Congress
passed and President Truman
signed a bill that opened
America’s door to us DPs
(Britain, Canada and Australia
to name three had already done

a Democrat) Would a President
Trump have allowed poor, needy,
believed to be fascist left-overs,
your fathers, grandfather, mother and grandmother to immigrate to his America? I’ll let the

Trump, I would hate to leave it
up to Trump.
How well do younger LatvianAmericans today understand
what their parents and grandparents went through in those
days? Does it matter in today’s
America? I postulate that learning and knowing about the trials
and tribulations of one’s ancestors gives people, like young
Latvians, a different and maybe
a wider perspective of life and
what people go through to survive. Putting ones self in those
tattered shoes of yesteryear in
our land of plenty and suburban
life today is not only difficult but
it asks one to widen their frame
of reference. Ours was a reality
that is hard to grasp and maybe
can’t even be understood in
today’s American world. It might
be looked upon as a senile grandparent exaggerating his past life
(or not wanting to talk about it
at all). Some may see grandfather’s stories as little more than a
that). Would a President Trump reader decide that. But as one fairy tale, “Once upon a time…”
have done what President who lived through those years I can’t believe what grandpa just
Truman did? (Psst- Truman was and has paid a bit of attention to said.
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Ražens aktieŗa un režisora mūžs

MĀRTIŅŠ
ŠTAUVERS
Baltdejotājs, aktieris un režisors
Gunārs Vērenieks 28. augustā atzīmēja sava sekmīgā mūža 90 gadus. Viņš savā dzīvē piedzīvojis
un paveicis daudz. Montrealas
Latviešu Pensionāru apvienības

droši varam teikt, ka viņš šobrīd
ir viens no raženākiem latviešu
režisoriem, kas dzīvo ārpus Latvijas; gadu ritējumā iestudējis
pāri par 120 lugu latviešu, angļu,
vācu un franču mēlēs, vienu pat

Latvijas pilsētā, kuŗā piedzimst
vējš, – Liepājā. Tajā viņš apmeklē
Liepājas Valsts technikumu. 1943.
gadā sāk darboties Liepājas Mazā
teātrī (agrāk Tautas). Še režijas
vada Z. Kopštāls un N. Mūrnieks,

Gunārs Vērenieks (pirmais no kreisās) kopā ar Valsts prezidenti Vairu VīķiFreibergu, Albertu Legzdiņu, Andri un Lolitu Ritmaņiem un citiem izrādes
"Eslingena"veidotājiem uz Latvijas Nacionālā teātŗa skatuves 2005. gadā

„Gudrie ganītāji” Deitonā

Jau vairāk nekā 50 gadus Deitonas literārā kopa turpina darbību. Daudz kas ir mainījies gadu
gaitā. Grupā šobrīd piedalās trīs
grāmatu draugi no Indianas un
viens no Kolumbus, Ohaio. Mums
piepulcējas tie, kas grib dzirdēt

Deitonas lasītāju pulciņš

pārrunas pa Latvijas literātūru. Mēs
satiekamies četra piecas reizes
gadā. Visi lasām grāmatas latviešu valodā un tad parrunājam.
Pēc tam ir bagātīgs kafijas un
ēdienu galds, saviesīgas sarunas.
Jaunākais foto uzņemts Ilzes Āleres
saimniecībā pie Ridžvilas, Indianā.
Par Deitonas literāro kopu
varam lasīt Birutas Abulas grāmatā „Latviešu literārie pulciņi
Amerikas Savienotajās Valstīs

zija dodas uz Vāciju. Pēc apmācībām tā 1945. gadā pārceļas uz
fronti, un tur tā nonāk ienaidnieka aplenkumā. Trīs dienas nav
ko ēst. Izdodas nomedīt mežacūku. No maltītes iegūst dzelteno

festivālā. Tēlo dažādas lomas vairākās filmās un televīzijas raidījumos. Kā baletdejotājs piedalās
baleta „Riekstkodis” iestudējumā.
Atjaunotajā Latvijā pirmais iestudējums „Karaliskais gambīts”

Skatītāji atmiņās vēl dzīvo režisora košais komēdijas iestudējums "Aizdodiet man
tenoru" Dailes teātrī. Attēlā – Ilze Vazdika un Gundars Āboliņš

8. septembŗa saietā viņš izteicās, krieviski. Par to viņš nopelnījis pie kuŗa izdodas mācīties privāti.
ka visgrūtākie viņam esot bijuši PBLA Goda balvu. Tāpat kā viņa
1944. gadā viņu iesauc latviešu
pirmie 19 gadi. Pēc tam mūžs tēvs Jēkabs.
leģionā, nonāk 15. divīzijā. Tieši
ritējis kā pa diedziņu. Pavisam
Gunārs Vērenieks piedzimis viņa 18. dzimšanas dienā šī divī-
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(1950-2011)”. Tur teikts: Deitonas
latviešu literārā kopa dibināta
1965. gada novembrī Hugo Puriņa un Birutas Abulas ierosmē.
Hugo Puriņa (ALAs Kultūras
biroja vadītāja) informācijas Deitonā nodibinājās pirmā aktīvā,

larus, tālredzīgi plānojot plašākai
sabiedrībai veltītus sarīkojums ar
aicinātu viesu piedalīšanos. Literārā kopa tikās ziemas mēnešos
dalībnieku mājās. Sabiedriskajās
stundās, kas sekoja oficiālajām pāŗrunām, namamāte cienāja klāt-

neatkarīgā literārā kopa Amerikā.
Kopas dibinātāji bija Regīna un
Hugo Puriņi, Biruta un Dzintars
Abuli, Marianna un Aleksandrs
Dzirnes, Verēna un Jānis Dzeņi,
Ausma Eriksone, Herta Pilsuma
un Jānis Filips.
Lai nopietni atbalstītu trimdas
grāmatu izdošanu, kopas dibinātāji vienojās, ka lasāmās grāmatas
jāiegādājas ikviena dalībnieka
ģimenei. Līdzīgi lēma tikšanās reizēs ziedot vienu, vēlāk divus do-

esošos pie bagātīgi klātiem galdiem. Šajās stundās nereti skanēja
dziesmas un pārrunas par nopietnām un dažreiz komiskām
sadzīves problēmām latviešu un
arī vietējās sabiedrības vidē.
(..) Turpinot darbību, vairāk
nekā 40 darbības gados deitonieši
iztirzājuši vairk nekā 200 autoru
darbus, iepērkot vairāk par 3000
grāmatu.”
Tuvāka informācija
gf25@msn.com.

kaiti un jāārstējas slimnīcā. Krieviem tuvojoties, ar Sarkanā Krusta
vilcienu viņu pārved uz citu slimnīcu netālu no Šveices robežas.
Tā ir ievainotiem kaŗavīriem
pārpildīta. Aprīlī Gunāru no tās
izraksta. Pēc divu nedēļu atkopšanās saņem pavēli doties pie
savas vienības Berlīnē. Slimnīcā
satiek kādreizējo skolasbiedru
sportistu Imantu Klaiši. Abi nolemj iegūt privātas drēbes un doties atvaļinājumā uz Šveici. Vācu
SS patruļai tas nav pa prātam, un
tā teicas abus vest uz Dachavu.
Kas tā ir par vietu, abiem nav ne
mazākās jausmas. Uzbrūk amerikāņu iznīcinātāji un sašauj mašīnu. Vācieši metās vienā grāvī,
latvieši – mežā. Pret cigaretēm
iemaina vecas drēbes un sagaida
amerikāņus kā „auslenderi”.
1945. gada rudenī Vācijā Gunārs atrod savus vecākus, kas
turp devušies kopā ar Rīgas un
Liepājas baletniekiem. Viņi izveido „Latvijas baletu”. Par vadītāju kļūst Osvalds Lēmanis. Sāk
ņemt baleta stundas pie viņa, jo
viņš bija atzinis, ka Gunārs staigājot kā Čārlijs Čaplins. Vēlāk
tēlo tajā raksturlomas. 1947. gadā
visi baletnieki pārceļas uz Eslingenu. Tur sākas Gunāra „zeļļa” periods Eslingenas Latviešu teātrī ar
režisoriem K. Veicu un J. Lejiņu.
Divus gadus viņš mācās režiju
Vācu teātrī Štutgartē. Kad Eslingenas latviešu teātris izbeidz darbību, palīdz vācu teātŗa režisoram.
Nonācis Montrealā, Gunārs Vērenieks papildina zināšanas teātŗa
skolās Montrealā un Ņujorkā.
Iepazīstas ar Sandru, kuŗa kļūst
viņa dzīvesbiedre un aktrise. Absolvē Montrealas universitāti ar
gradiem psīcholoģijā un uzņēmumu vadībā. Uzsāk darboties
DV teātrī Kanadā sadarbībā ar
Valdi Mārtinsonu, kuŗš tagad jau ir
Debesu valstībā. Šī sadarbība ilgst
25 gadus. 1985. gadā saņem DV
Kanadā Atzinības rakstu un PBLA
Goda balvu teātŗa mākslā. Divreiz
saņem balvu par labāko iestudējumu Ontario Daudzkultūru teātŗu

notiek Neatkarīgajā teātrī Rīgā.
Aktieŗi lieliski, tomēr jāpārvar
daudz problēmu tā sagatavošanā.
Iznākums pārsteidzoši labs. Tad
Dailes teātŗa mākslinieciskais vadītājs Kārlis Auškāps aicina iestudēt „Aizdodiet man tenoru”. Luga
piepildīta viegliem jokiem. Teātŗa
repertuārā tā ir septiņas sezonas.
Šajā laikā dekorācijas „sakrita čupā”,
kā viņš pats stāsta. Iestudē vēl
četras lugas. Gatavojot Č. Dikensa
„Olivers Tvists” ar A. Vilcāna mūziku, teātrī mainās mākslinieciskā
vadība, arī direktors. Veselības
pārbaudē atklājas, ka viņa sieva
Sandra saslimusi ar Parkinsona
slimību. Ilgā ceļošana pāri okeanam jāpārtrauc.
Kad viss liekas „ejam uz leju”,
sens paziņa no Eslingenas laikiem
Alberts Legzdiņš paziņo, ka viņš ar
Lolitu un Andri Ritmaņiem gatavojot dziesmu spēli par Eslingenu,
kuŗu vēlētos uzvest nākamajos Kanadas Latviešu Dziesmu svētkos
Toronto. Gunāru aicina uzņemties
režiju. „Tā sākās mans lielākais
un interesantākais darbs teātrī un
izbeidzās ar četrām izpārdotām
izrādēm Dziesmu svētkos Toronto
un vienpadsmit izpārdotām izrādēm, ieskaitot ģenerālmēģinājumu, Nacionālajā teātrī Rīgā.
Šeit man trūkst vietas pateikties
visiem, kas palīdzēja Eslingenu
sagatavot un rādīt to uz skatuves,
it sevišķi Albertam, Lolitai un
Andrim.”
Nule viņš ar dažiem aktieŗiem
vairākus gadus sagatavo mazas
izrādes, ar kuŗām viesojas veco
ļaužu rezidencēs. „Nav lielāka gandarījuma, kā redzēt skatītāju, bez
jebkādas izteiksmes pirms izrādes,
smaidām vai pat dzirdot mazu
smiekliņu. Tad tiešām liekas, ka
teātrim ir vērtība,” viņš stāsta.
Jāatzīst, ka latviešiem teātris tiešām ir vērtība! Tas pulcina visus!
Gunāram Vēreniekam nekad nepietrūkst ne joku smaida, ne nopietnas stājas. Par to mēs sakām
viņam vissirsnīgāko paldies un
vēlam airēt savas brīnišķīgās dzīves
laivu drosmīgi un neatkarīgi tālāk.
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Ietekmīgākais Latvijas EP
deputāts – Krišjānis Kariņš
Pēc Vote Watch Europe pētījuma
datiem, par ietekmīgāko Latvijas
Eiropas Parlamenta (EP) deputātu
šā gada septembrī atzīts Krišjānis
Kariņš. Savukārt visietekmīgākie
EP deputāti ir Martins Šulcs, Manfrēds Vēbers un Džanni Pitella.

Krišjānis Kariņš
Pētījumā aptaujāti 234 dalībnieki, no kuriem 42% ar Eiropas
parlamenta (EP) deputātiem saskaras vismaz reizi dienā, bet 24% –
vismaz reizi nedēļā. Vairums
(42%) pētījuma dalībnieku strādā
Eiropas Savienības (ES) institūcijās. Savukārt 17% pētījuma dalībnieku pārstāv privāto sektoru,
13% – akadēmisko vidi, bet 9% –
nevalsts organizācijas. No Vienotības saraksta ievēlētais Krišjānis
Kariņš pētījumā atzīts par 11. ietekmīgāko EP deputātu (37 punkti). Pārējie Latvijas EP deputāti
70 ietekmīgāko parlamentāriešu
topā nav iekļuvuši.
Pētnieki norāda, ka rezultāti nav
jāsaprot kā tādi, kas izceltu labus
un sliktus EP deputātus. Ar terminu „ietekme” autori saprot to varu, kas ir EP deputāta rīcībā, lai
viņš varētu sasniegt savu mērķi.
Vienlaikus pētījumā nav norādīts,
kā interesēs ir šāds deputāta
mērķis – nereti parlamentārietis
var būt “ietekmīgs” pašā parlamentā, bet viņa vārdu cilvēki
praktiski nav dzirdējuši. Tāpat
deputāts var būt “ietekmīgs” noteiktā sabiedrībā, bet sastopas ar
grūtībām, lai paveiktu savus mērķus parlamentā. “Ietekme” nav
statiska, bet mainās saskaņā ar
izmaiņām deputāta pozicijā, nacionālajā polītikā vai arī ar jautājuma aktuālitātes pieaugumu.
***
Igaunijā pirmo reizi
par prezidenti kļūst sieviete –
Kersti Kaljulaida
Igaunijas parlaments Rīgikogu
3. oktobrī par jauno prezidenti
ievēlēja bezpartejisko polītikas pētījumu centra Praxis padomes
priekšsēdi, bijušo Igaunijas pārstāvi Eiropas Revīzijas palātā Kersti Kaljulaidu.

tātiem. Tādējādi parlaments demonstrējis, ka tas ir vienojies un
spēj pildīt šo vienošanos. Viņa solīja strādāt pie sarežģītajiem jautājumiem un mudināja atteikties no
melnbalta pasaules skatījuma,
meklējot dažādus ceļus jautājumu
risināšanai.
Attiecības starp Baltijas valstīm
viņa nodēvēja par ļoti labām un
tādā garā arī turpināts tās uzturēt.
Uz somu žurnālistes jautājumu
par pirmo ārvalstu vizīti Kaljulaida atbildēja somiski, sakot, ka
pirmās vizītes būs pie ziemeļu un
dienvidu kaimiņiem.
Kaljulaida amatā stāsies 10. oktobrī, pilnvaras pārņemot no Tomasa Hendrika Ilvesa, kurš bijis
valsts galva divus termiņus pēc
kārtas kopumā 10 gadus. 46 gadus vecā Kaljulaida kļūs par pirmo sievieti Igaunijas prezidenta
amatā. Kaljulaida kopš 2004. gada
bijusi Igaunijas pārstāve Eiropas
Revīzijas palātā.
Kaljulaida dzimusi Tartu 1969.
gadā. 1992. gadā beigusi Tartu
universitātes Bioloģijas fakultāti,
bet 2001. gadā šajā pašā augstskolā aizstāvējusi maģistra gradu
uzņēmējdarbības vadībā. 1999. gadā kļuvusi par toreizējā premjēra
Marta Lāra padomnieci ekonomikas jautājumos, bet 2002. gadā
iecelta par Igaunijas valsts energokompanijas Eesti Energia Iru
koģenerācijas elektrostacijas vadītāju. No 2001. līdz 2004. gadam
bijusi Tēvzemes savienības biedre.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis apsveica Kersti Kaljulaidu ar
ievēlēšanu Igaunijas prezidenta
amatā un novēlēja spēku un izturību, pildot jaunā amata pienākumus: “Latvija un Igaunija ir tuvi
draugi un uzticami sabiedrotie
gan tāpēc, ka esam kaimiņi un
mums ir kopīga vēsture, gan kopējo mērķu un vērtību dēļ. Esmu
gandarīts, ka mums būs iespēja
strādāt kopā, stiprinot Latvijas un
Igaunijas ciešās divpusējās attiecības, un pārstāvēt Baltijas reģiona intereses pasaulē. Lai Igaunijas
debesis, ezeri un jūra, Igaunijas
zeme un Igaunijas ļaužu patriotisms dod spēku atbildīgajā
darbā!”
***
Igaunijas ārlietu ministrs
ierodas pirmajā darba vizītē
Latvijā
5. oktobrī ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs Rīgā tikās ar
jauno Igaunijas ārlietu ministru
Jirgenu Ligi, kuŗš bija ieradies
darba vizītē.

Jirgens Ligi

Kersti Kaljulaida
Kaljulaidas kandidātūru vēlēšanām pieteica 90 Rīgikogu deputāti,
un viņa šajā balsojumā bija vienīgā pretendente. Balsojumā viņu
atbalstīja 81 parlamentārietis.
Pirmajā preses konferencē pēc
ievēlēšanas Kaljulaida atzina, ka
nav pārsteigta ar balsojuma rezul-

Tikšanās laikā ministri pārrunāja aktuālos abu valstu divpusējo
attiecību un ekonomiskās sadarbības jautājumus, kā arī apsprieda drošības situāciju reģionā un
Ukrainā. Īpaša uzmanība tika pievērsta aktuālajiem Eiropas Savienības dienas kārtības jautājumiem – migrācijai, ES nākotnei
un sadarbībai ar Lielbritaniju.
Jirgens Ligi Igaunijas ārlietu ministra amatā stājās šī gada 12. sep-

tembrī pēc ārlietu ministres Marinas Kaljurandas demisijas. Līdz
tam J. Ligi bija izglītības un zinātnes ministrs. Polītiskās karjēras
laikā viņš bijis ilggadējs Igaunijas
parlamenta (Riigikogu) deputāts,
kā arī ieņēma finanču ministra
un aizsardzības ministra amatus.

pienu. To esmu arī apliecinājusi ces un ASV vēstniecības Uzbepubliski – savā pirmajā Facebook kistānā.
LIVE intervijā portālam “Mēs
Esam Šeit”, kā arī laikrakstam The
Guardian. Lai jums veiksmīgs šis
rudens cēliens!
***
Mūzejs
Latvieši pasaulē (LaPa)
aicina ārzemju tautiešus
sagaidīt valsts 100. jubileju
ar akciju “Stāstu sega”
4. oktobrī bārā/restorānā Trompete Rīgā, Peldu ielā 24, tika atklāta akcija “Stāstu sega – dāvana
Latvijas simtgadē”. Līdz 2017. gada 30. augustam ārzemēs dzīvojošie latvieši, kuŗu sirdij tuva Latvija, aicināti uz Rīgu sūtīt paša
rokām gatavotus un izrotātus
18x18 cm kvadrātiņus lielizmēra
tekstilmozaīkas segai (patchwork
quilt).

***
Latvijai piešķirts sertifikāts
par sasniegumiem aviācijas
drošības pilnveidē
Latvija ir saņēmusi Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Padomes prezidenta
sertifikātu par sasniegto progresu
drošības prasību pilnveidošanā.
Sertifikāts tika pasniegts ICAO
Asamblejas 39. sesijas laikā, kas
no 27. septembŗa līdz 7. oktobrim
norisinās Montreālā (Kanada).
Kopumā sertifikātus saņēma 14,
tai skaitā Latvija, no 191 ICAO dalībvalsts. “Latvijai tas ir nozīmīgs
sasniegums un aviācijas nozares
darba rezultātu augsts novērtējums. Tas apliecina ne tikai ieguldītā darba vērtību, bet arī valsts ļoti
nopietno attieksmi pret drošības
jautājumiem. Sertifikāts apliecina,
ka esam sasnieguši tiešām būtisku
progresu likumdošanā, organizācijā un nozares uzraudzībā.
Ņemot vērā sasniegto, arī turpmāk aviācijas nozarē drošības
prasību uzraudzība un pilnveide
būs nozīmīgs dienas kārtības
jautājums,” uzsver satiksmes miSega ar galiem. Fragments
nistrs Uldis Augulis.
no krustdūrienā izšūtās segas,
***
kuŗu darināja 59 rokdarbnieces
Vēstnieces Baibas Bražes
Līdsā, Anglijā, par godu 5. Eirosveiciens un vēstniecības
pas latviešu dziesmu svētkiem
1982. gadā. Sega atrodas mūzejā
apkārtraksts
Dārgie tautieši Apvienotajā Ka- Latvieši pasaulē krājumā, un tā
ralistē! No augusta beigām esmu bija redzama Stāstu segas akcisākusi pildīt Latvijas vēstnieces jas atklāšanā
pienākumus Apvienotajā KaraStāstu sega būs veltījums Latlistē. Pirmo nedēļu laikā esmu
paspējusi iepazīties ar latviešu ko- vijas Republikas dibināšanas apapienas aktuālitātēm, Latvijas uz- ļajai jubilejai, 2018. gada 18. noņēmēju darbību un interesēm, vembrim. Akcijas organizētājs ‒
britu amatpersonām un citu val- Latvieši pasaulē ‒ mūzejs un pētniecības centrs (LaPa) ‒ lūdz sūtīstu vēstniekiem.
tājus arī pievienot informāciju,
kādas saites viņus saista ar Latviju, uzrakstīt savu vai savas ģimenes izceļošanas stāstu. Iecerēts šo
informāciju iekļaut interaktīvā
multimediālā prezentācijā, kas
2018. gadā kopā ar segu apceļos
Latviju.
Tekstilmozaīkas segas, ko tradicionāli gatavo angliski runājošās
zemēs, mēdz iegūt simbolisku
nozīmi, tās tiek arī mantotas no
paaudzes paaudzē. Auduma gabaliņi no kāzu un kristību kleitām
//Foto: LETA
vai no tautastērpiem glabā atmiņas par nozīmīgiem dzīves notiLielā mērā šajās tikšanās un sa- kumiem.
runās dominē Brexit tema – kā
Adrese Stāstu segas gabaliņu
notiks Lielbritanijas izstāšanās no sūtīšanai: Latvieši pasaulē,
ES un kādas sekas tā atstās. Paš- Latvijas Nacionālā bibliotēka,
laik valda neskaidrība un atbildes Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423.
nevar sniegt ne Apvienotās Kara- Vairāk informācijas : Facebook prolistes valdība, ne mūsu vēstniecī- filā facebook.com/ stastusega2018
ba. Skaidrs ir tas, ka Latvijas valdī- un www.lapamuzejs.lv
ba vēlas saglabāt tuvas un kon***
struktīvas attiecības ar Apvienoto
Karalisti visās jomās, rūpējoties Latvijas vēstniecība Uzbekistānā
par drošības, ekonomiskajiem piedalās Eiropas valodu dienā
jautājumiem un Latvijas valstspieEiropas valodu dienu Uzbekisderīgo interesēm. Vēstniecība tur- tānā organizēja Francijas kultūras
pinās aktīvi virzīt Latvijas drošī- institūts, Gētes institūts un Britu
bas un ekonomikas intereses padome. Sarīkojumā ar stendiem
Apvienotajā Karalistē, kā arī at- piedalījās Eiropas Savienības dabalstīt un aizstāvēt latviešu ko- lībvalstu, Ukrainas, Gruzijas, Švei-

30. septembrī svinot Eiropas
valodu dienu, Uzbekistānas Valsts
pasaules valodu universitātē notika sarīkojums, kuŗa laikā augstskolas studentiem un citiem interesentiem informātīvajos stendos bija iespēja tuvāk iepazīt
dažādas Eiropas valodas. Pastiprinātu apmeklētāju interesi izraisīja piedāvātās studiju iespējas dažādās maģistrantūras mācību programmas Latvijas augstākajās mācību iestādēs. Latvijas stends tika
veidots sadarbībā ar studentu rekrutēšanas centru Baltic Center,
kuŗš sadarbībā ar vairākām Latvijas augstskolām organizē Centrālāzijas jauniešu studijas Latvijā.
Svinīgajā atklāšanā ar uzrunām
savas valsts valodās uzstājās vēstnieki, kuŗu valstis tika pārstāvētas
šajā sarīkojumā.
***
Latvijas vēstniecībā Stokholmā
godina Latvijas Universitātes
dibināšanas gadadienu
24. septembrī Latvijas vēstniecība vēra durvis Latviešu Akadēmiskās organizācijas Zviedrijā
rīkotajam Akadēmiskajam vakaram – gadu desmitus ilgai tradicijai godināt Latvijas Universitātes
dibināšanas gadadienu. Šogad tajā
ar runām uzstājās Dr. Aina Bigestans, informējot par savu pētījumu “Izaicinājumi un iespējas
ārzemju izcelsmes skolotājiem,
strādājot zviedru skolā”, un Dr.
Viesturs Zanders par temu “Mezglu punkti Zviedrijas latviešu grāmatniecībā”. Vakara mūzikālajā
daļā Ivetas Cālītes izpildījumā skanēja Vasks un Ravēls. Tradicionāla
vakara sastāvdaļa bija mielasts,
par kuŗu ik gadus rūpējas Ingrīda un Andrejs Leimaņi. Dalībnieku ziņā palika jaukā noskaņa un
skanīgās dziesmas.
***
Baltijas Asamblejas balvu
zinātnē iegūst Maija Dambrova
27. septembrī Saeimā, vērtējot
Baltijas Asamblejas (BA) balvas
kandidātus, starptautiska žūrija
nolēma 2016. gada balvu zinātnē
piešķirt Maijai Dambrovai par
zinātnisko darbu enerģijas metabolisma jomā, kā arī par ieguldījumu preparāta “Mildronāts”
darbības mechanismu izpētē.

Maija Dambrava
(Turpināts 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
BA balvu literātūrā šogad saņems lietuviešu dzejnieks, rakstnieks, literātūras kritiķis, drāmaturgs un tulkotājs Sigits Parulskis
par romānu Darkness and Company, kā arī par eseju kollekcijām Wanting Something Tender
Before Dying un The Fangs of My
Conviction.
Savukārt balva mākslā piešķirta
Igaunijas izvirzītajam balvas kandidātam – režisoram Kristijonam
Vildžūnam par filmu Seneca’s Day.
Tas ir pirmais šāda veida Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas kopprojekts.
Spēlfilma stāsta par 1989. gadu
Viļņā, vēstot arī par Baltijas ceļu.
***
Dzelzceļa projekts Rail Baltica
ir gadsimta ieguvums
Latvijas ekonomikai
Ātrgaitas dzelzceļa projekts Rail
Baltica, kas Baltijas valstis savienos ar Rietumeiropu, ir gadsimta
ieguvums Latvijas ekonomikai,
taču svarīgs arī no reģiona saliedētības un drošības viedokļa. To
uzsvēra Saeimas Eiropas lietu
komisijas priekšsēde Lolita Čigāne pēc deputātu tikšanās ar kopuzņēmuma RB Rail valdes priekšsēdi Baibu Rubesu.

“Deputāti guva pārliecību, ka
Rail Baltica vilciens ir izkustējies.
Vienošanās starp trim Baltijas
valstīm par būtiskiem projekta
īstenošanas nosacījumiem ir panākta, un visas iesaistītās puses
šodien paraksta dokumentus. Šī
ir liela diena Baltijas valstu kopīgajā vēsturē,” sacīja komisijas vadītāja. Par šī dzelzceļa projekta
ekonomiskajiem ieguvumiem
nav šaubu, ņemot vērā vērienīgo
ES puses līdzfinancējumu – līdz
pat 85 procentiem no izmaksām.
Vienlaikus RB Rail vadītāja B. Rubesa deputātiem norādīja, ka Eiropas Komisija ļoti rūpīgi sekos
līdzi projekta reālizācijai, jo tas
parādīs, kā Baltijas valstis spēs
atrast kopīgu valodu.
*
Bet kā ir citās valstīs? “Situācija
Rail Baltica posmā no Lietuvas
robežas līdz Bjalistokai mūs neapmierina,” intervijā rus.lsm.lv
atzinis Lietuvas transporta viceministrs Arijands Šlups. “Tieši
Polijas darbība vai bezdarbība varētu kļūt par izšķirošo aspektu
Rail Baltica tālākā attīstībā ceļā
no “vecās Eiropas” uz Baltijas valstīm. Rail Baltica maršrutā Poliju
nav iespējams apbraukt, ja vēlas
izmantot īsāko ceļu no Baltijas uz
Vāciju. Galvenais cēlonis Polijas
pasivitātei ir polītiskās nesaskaņas ar Lietuvu par poļu etniskās
minoritātes stāvokli Lietuvā,”
rakstīts rus.lsm.lv.

jas indeksā innovāciju vērtējumā
Latvija ierindota 64. vietā no kopumā 138 valstīm, krietni atpaliekot no pārējām Baltijas valstīm.
Igaunija atrodas 28. vietā, bet Lietuva ‒ 39. vietā. Pētījuma autori
par innovācijām draudzīgāko
valsti atzinuši Šveici, kam seko
Izraēla un Somija. Pēc pētījuma
autoru domām, vissliktāk innovāciju jomā Latvijai veicas ar zinātnieku un inženieŗu pieejamību,
kā arī valsts iepirkumiem technoloģiju produktu jomā. Šajos rādītājos Latvija atrodas attiecīgi 99.
un 98. vietā. Vislabāk Latvijai veicas patentu jomā, kuŗa ir 32. vietā.
Innovāciju kapacitātē Latvijai 53.
vieta, zinātnisko institūtu kvalitātē 48. vieta, uzņēmumu tēriņos
izpētei un attīstībai – 71. vieta,
universitāšu un industrijas sadarbībā izpētē un attīstībā – 77. vieta.
***
Latvijā ieradušies
deviņi bēgļi no Sīrijas
Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā 27. septembrī
uz Latviju no Grieķijas pārvietotas deviņas personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tajā skaitā pieci nepilngadīgi
bērni, informēja Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Sīriešu bēgļi uz Latviju ieradušies no Grieķijas
Uz Latviju pārvietotas divas
ģimenes no Sīrijas, patlaban tās
atrodas patvēruma meklētāju
centrā Muceniekos. Pārvietotās
personas strādājušas lauksaimniecības un taksometru pārvadājumu nozarēs. Personas savos
pieteikumos ir norādījušas arabu
valodu zināšanas. Latvija ES pārvietošanas programmā jau uzņēmusi 82 personas. No tām statuss
ir piešķirts 37 personām – bēgļa
statusu ir ieguvušas piecas personas un alternātīvo statusu – 32
personas. Bēgļa statusu piešķir
bez noteikta termiņa, bet alternātīvo – uz gadu.

***
Latvijā pērn ieceļojuši
9479 imigranti
Pēc LETA sniegtās informācijas,
2015. gadā no Latvijā iebraukušajām jeb uz mūsu valsti imigrējušajām 9479 personām vairākums
ir vīrieši – 5580. Valstī ieradušās
3899 sievietes. Visvairāk iebraukuši cilvēki vecumā no 25 līdz 29
gadiem – 812 vīrieši un 626 sievietes. Nākamā lielākā vecuma
grupa ir no 30 līdz 34 gadiem –
798 vīrieši un 621 sieviete. Valstī
ieradušies 623 vīrieši vecumā no
35 līdz 39 gadiem un 600 no 40
līdz 44 gadiem. Sievietes šajos
vecuma posmos proporcionāli ir
ieradušās mazākā skaitā salīdzi***
nājumā ar dzimumu sadalījumu
Innovāciju jomā Latvija
iepriekšminētajās vecuma gruatpaliek no kaimiņvalstīm
pās – vecumā no 35 līdz 39 gaPasaules Ekonomikas foruma diem ieradušās 410 sievietes un
gadskārtējā globālā konkurētspē- 280 sievietes no 40 līdz 44 gadiem.

***
Krievijas tūristu skaits
samazinājies, ārvalstu –
pieaudzis
Rīgā tūristi galvenokārt ierodas
no kaimiņvalstīm ‒ Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Lai arī sākotnēji tūrisma nozarē bija bažas par
Krievijas tūristu skaita krituma
ietekmi, situācija nav tik drāmatiska, kā sākotnēji šķita, jo ceļotāju skaits no Rietumeiropas un
valstīm otrpus okeanam turpina
pieaugt. Tie ir labi pieauguma
rezultāti. “Ja Krievijas tūristu
skaits nebūtu krities pie pašreizējiem rādītājiem, tūristu skaita
ziņā šogad Rīgā būtu rekordpieaugums,” intervijā LETA sacīja
Rīgas Tūrisma un attīstības biroja
(RTAB) vadītāja Vita Jermoloviča.
”Šajā gadā mēs bijām mazliet
noraizējušies, kā pēc tā visa būs,
un izrādās – brīnišķīgi, neraugoties uz to, ka saistībā ar Krievijas
krizi mēs esam zaudējuši Krievijas tūristus, jo viņi kopš 2014. gada decembŗa vispār neceļo. Kritums bija ļoti, ļoti straujš. Bet
toties ir pieaudzis visu citu Eiropas
valstu tūristu skaits – šā gada
otrajā ceturksnī Rīgas viesnīcās
un citās tūristu mītnēs pilsētas
viesi pavadījuši par 6,5% vairāk
nakšu nekā pērn. Tie ir ļoti, ļoti
labi rādītāji.”
Jermoloviča pastāstīja arī, ka
visvairāk naudas Rīgā atstāj krievi
un norvēģi, jo Norvēģijā ir cits
cenu līmenis, tāpēc šīs valsts iedzīvotāju ieskatā Latvijā ir lēti.
Norvēģi daudz apmeklē restorānus, kā arī izmanto SPA pakalpojumus.
Maksātspējīgo Krievijas tūristu
skaits pēdējo divu gadu laikā ir
krities par 40%, jo rubļa vērtības
krituma dēļ brauciens uz Latviju
izmaksā ļoti dārgi. Tāpat tūristu
skaits ir sarucis saistībā ar Krievijas valdības rīkojumu aizliegumu
valsts struktūrās strādājošajiem
braukt uz Eiropas Savienību. “Šie
cilvēki bija ar stabiliem, lieliem
ienākumiem, un tā bija liela cilvēku masa, kas diezgan bieži
brauca. Viņi varēja atļauties doties
uz Latviju ne vienreiz, bet divas
vai trīs reizes gadā. Ar lidmašīnu
uz šejieni no Maskavas var atlidot stundas laikā, Rīgā liela daļa
iedzīvotāju runā krieviski, un
dažiem ir nostalģiskas atmiņas
par Latviju. Varat iedomāties, kāda
bija situācija, kad šis miljoniem
cilvēku lielais aparāts vairs nekur
uz Eiropu nebrauca. Industrija
to ļoti juta,” atzina Jermoloviča.

īpatsvaru uzrāda Latgales reģions ‒
11% kandidātu deklarēti tajā ietilpstošajos novados vai pilsētās.
Šogad bruņotie spēki profesionālajā dienestā pieņems 700 kaŗavīrus. Šogad saņemtas teju 1200
pieteikuma anketas un profesionālajā dienestā un studijām aizsardzības akadēmijā jau pieņemts vairāk nekā 500 kaŗavīru.
***
Mediķu arodbiedrības
protests pie Saeimas nama
29. septembrī pulcēja aptuveni
300 līdz 350 cilvēku. Polītiķi joprojām nedzird mediķu prasības,
tādēļ neatliek nekas cits, kā izmantot “gara spēku – mākslas
spēku”. Uz skatuves tika parādīta
izrāde, kur darbojās “Tautas dzīvība” un “Zaļā nāve”. “Zaļā nāve”
norādīja, ka “Latvijā man ir brīnišķīga pļauja. Mūsu valstī pat
izkapts vairs nav vajadzīga”. “Zaļā
nāve” arī solīja, ka darīs visu, lai
Zaļo un zemnieku savienība paliktu valdībā.

Liepājas koncertzālē Lielais
dzintars ar savu vienīgo koncertu
Baltijas valstīs 2017. gada 5. februārī uzstāsies franču pianists
Ričards Klaidermans, aģentūru
LETA informēja producentu apvienības Passport productions
pārstāvis Dāvids Jansons.
Mākslinieks uzstāsies kopā ar
stīgu orķestŗa pavadošo sastāvu.
Koncerta programmā iekļauti jau
pazīstami Klaidermana skaņdarbi un pasaules klasika, kā arī
pavisam jauni un īpaši stīgu instrumentiem veidoti aranžējumi.
Klaidermans ir uzstājies uz vienas skatuves ar Londonas, Tokijas,
Austrijas un Honkongas simfoniskajiem orķestriem. Šī būs jau
otrā reize, kad Liepājas Simfoniskajam orķestrim dota iespēja kopīgi mūzicēt ar šo pianistu un
aranžētāju. Klaidermans ir plaši
pazīstams franču pianists, kuŗš
sacerējis mūziku arī filmām un
mūzikliem. Viņš rada mūziku dažādām gaumēm – no klasikas līdz
džezam, bet visvairāk pazīstams
ar savām romantiskajām melodijām. Klaidermans karjēras laikā
ir radījis vairāk nekā 1300 skaņdarbu, viņa īpašumā ir 167 zelta
un 70 platīna albumi, tāpat viņš ir
vairāk nekā 35 mūzikālu apbalvojumu laureāts. Klaidermans
Latvijā viesojies vairākas reizes,
bet uz koncertzāles Lielais dzintars
skatuves kāps pirmo reizi.

Pēc izrādes klātesošie tika aicināti parakstīties mediķu arod***
biedrības vēstulē, kuŗa vēlāk tiks
Rīgā viesojas
iesniegta Saeimai. Vēstulē teikts –
Ukrainas dzejnieks un
ja deputāti balsos par tādu burakstnieks Serhijs Žadans
džetu, kur pietiekams financē3. oktobrī Eirokluba Rīga diskujums netiek atvēlēts veselības ap- siju programmas ietvaros notika
rūpei, tad “es par tevi nebalsošu”. tikšanās ar pazīstamo Ukrainas
dzejnieku un rakstnieku Serhiju
***
Žadanu.
Rēzeknes sieviešu koris
Serhijs Žadans ir viens no UkMedicus viesojas Ungārijā
rainas nacionālās atbrīvošanās un
2. oktobrī Latvijas vēstniecībā kultūras kustības, kā arī HarkoUngārijā viesojās Rēzeknes sie- vas Eiromaidana līderiem. Viņš
viešu koŗa Medicus dalībnieces tiek uzskatīts par notiekošā kaŗa
un tikās ar vēstnieku Vilmāru svarīgāko poētisku liecību autoru.
Heniņu.
Tajā pašā laikā viņš ir pārstāvis no
Uzrunājot dziedātājas, vēstnieks Ukrainas austrumos, un viņa proapsveica viņas ar sekmīgi aizva- za un dzeja tiek lokālizēta tieši
dītajiem koncertiem Budapeštā tajās vietās, kur notiek kaujas. Nav
un pateicās par ieguldījumu Lat- nejauši, ka viņš iegāja literātūrā
vijas mūzikas un koŗa tradiciju kā šī reģiona poētiskā balss. Žapopulārizēšanā Ungārijā. Svinot dans bija atbraucis uz Latviju
Starptautisko mūzikas dienu, Me- sakarā ar viņa romāna “Džezs pār
dicus Budapeštā aizvadīja divus Donbasu” (Jāņa Rozes apgāds,
koncertus – 1. oktobrī Országúti latviešu valodā) un dzejas izlases
Ferences baznīcā un 2. oktobrī “Viss ir atkarīgs no mums” (Literā“Ungāru mājā”.
tūra bez robežām, krieviski)
iznākšanu.
***
***
Liepājā uzstāsies franču pianists Tokijā notiek latviešu adīšanas
Ričards Klaidermans
tradicijām veltīts seminārs
30. septembrī Latvijas vēstniecībā Japānā sadarbībā ar izdevniecību Nihon Vogue un Latvijas preču veikalu Riga Collection tika
organizēts latviešu adīšanas tradicijām veltīts seminārs, kuŗā
piedalījās 45 dalībnieces.
Semināru atklāja Latvijas vēstnieks Japānā Normans Penke.
Vēstnieks stāstīja par latviešu
tautas kultūru un tradicijām un
rokdarbos redzamajiem latvju
rakstiem. Semināru vadīja profesionālās adīšanas pasniedzējas,
kuŗas ir vairākkārt apmeklējušas
Latviju.

***
Latvijas armijā vismazāk
karavīru no Latgales
Aizsardzības ministrijas izveidotais portāls sargs.lv analizējis
pēdējos sešos gados profesionālajā dienestā pieņemto kaŗavīru
datus, tostarp arī datus par viņu
deklarētajām dzīvesvietām. Analizējot datus par vairāk nekā 1700
dienestā pieņemtajiem, noskaidrotas arī proporcijas starp Latvijas
reģioniem, kas centram ļauj apzināt reģionus, kuŗos nepieciešama plašāka informācijas sniegšana par dienesta iespējām bruņotajos spēkos. 40% kandidātu, kuŗi
dienestu sākuši pēdējos sešos gados, ir nākuši no Rīgas reģiona.
Savukārt zemāko procentuālo Ričards Klaidermans

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Trīs spožas personības pauž savus viedokļus
FRANKS
GORDONS
Latvijas sabiedrību patlaban satricina un reizumis burtiski plosa debates par vitāli svarīgiem jautājumiem: pasaule un nācija, globalizācija un tautiskums, demografija un
migrācija, tikumība un netiklība,
vai brīvība jāiegrožo – un tā tālāk.
Savu visai nozīmīgu ārtavu šajās debatēs pienesuši trīs radoši
gari, trīs – katrs savā ziņa – ģeniāli
vīri: Alvis Hermanis, Uldis Bērziņš
un Jānis Streičs.
Pasaulslavenais teātra režisors
Alvis Hermanis savā radošajā darbā ir reizē latvisks un internacionāls, savas Dievzemītes patriots
un neaptverami plašā apvāršņa
ziņā – jā, pasaules pilsonis.
Hermanis – Rīgas Jaunā teātra
sirds un dvēsele – tagad nācis klajā ar “Dienasgrāmatu” – tādu kā
pārdomu virkni – un “sensacionālo” interviju LTV raidījumam
“1:1”. Viņa iestudētie uzvedumi
Rīgas Jaunajā teātrī un uz ārvalstu
skatuvēm nevienu neatstāj vienaldzīgu, un viņa tagadējā intervija
liecina par zināmu lūzumu un
atklāsmi: viņaprāt, tradicionālo
un liberālo ideju sadursmi Eiropā pakāpeniski nomainīšot “mo-

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
dernais konservatīvisms”. Eiropiskais dzīvesveids, apgalvo Hermanis, ražojot “vientuļus cilvēkus” – katrs ir par sevi, un esot
vērojams ģimenes vērtību trūkums Eiropas sabiedrībā. Hermanis neapšaubāmi nīst imperisko
Putina režīmu, reizē cienot gan
Josifu Brodski, gan Aleksandru
Puškinu. Bet šī intervija rāda, ka
viņš rūgti vīlies pašreizējos Rietumos, kur “patēriņa sabiedrības”
individuālisms padara cilvēkus
par egoistiem. Un reizē viņš, kurš
lasījis romānu “Pakļaušanās” un
lieliski to drāmatizējis Rīgas Jaunajā teātrī, apzinās, ka neapturamā musulmaņu bēgļu straume
izkustina Eiropas dzīvi un sadzīvi
no gadsimtos tapušā līdzsvara.
Ne visai izprotams Alvja Hermaņa priekšstats par “moderno
konservatīvismu” kā dzīvesveidu,
kur modernās technoloģijas būtu
saistītas ar tradicionālajām vērtībām un “komūnas mentālitāti”.
Varbūt viņš to mentālitāti saprot
kā tieksmi uz ciešāku sadarbību,
zināmu brālības sajūtu, iegrožojot
egoismu. Vai pareizi sapratu?
Alvim Hermanim iebilst Lat-

nijs. Vecas Derības Ijabs, Pulcētājs,
Slavinājumi un Korāns, un Teika
par Igora kaŗagaitu, un Korkuda
grāmata, un Eddas dziesmas...
Un viss brīnišķīgā latviešu valodā – tulkots no oriģināla! Uldis
turklāt ir patiess humānists, kurš
izprot gan turkus, gan armēņus,
gan kurdus. Savu viedokli vienā
no sāpīgajiem mūsdienu jautājumiem viņš paudis, š. g. aprīlī
sniedzot interviju NRA žurnālistam Viktoram Avotiņam. Atbildot uz Avotiņa jautājumu – “kāpēc
tad mums bail no tautu staigāšanās?”, Uldis Bērziņš teic: “Man
nav bail. Man patīk, ja pasaule ir
raiba. Kā Georgs Šteiners teica – tā
bijusi liela Dieva dāvana, kad viņš
mūs sajauca pie Bābeles torņa (..)
Tagad pasaule ir interesantāka”.
Viktors Avotiņš vaicā: “Kas tad
nav pareizi darīts, ja aptuveni
70% cilvēku tomēr baidās?” Uldis
Bērziņš atbild: “Tāda ir reālitāte.
Es arī baidos, ja man ir slapjas
kājas (..) Jebkurā pārmaiņu, jebkura sprieguma situācijā ir jābaidās (..). Arī senais mednieks baidījās, ka nokritis no klints un nedabūs medījumu. Dzīve ir grūta.”

Tātad jāsecina, ka Uldis Bērziņš
ir ar humoru apveltīts fatālists...
Trešā spožā personība ir neapšaubāmi ģeniālais kinorežisors
Jānis Streičs, kuru intervēja NRA
žurnāliste Elita Veidemane. Savu
skatījumu uz mūsdienu problēmām Jānis Streičs, konservatīvi
noskaņots radošs gars, formulē
šādi: “Kristīgās kultūras aizstāvība –
tas ir ārkārtīgi svarīgi (..) Vairāk
nekā 800 gadu mēs esam saistīti ar
kristīgo kultūru, mēs esam šīs kultūras sastāvdaļa. Un šajā briesmu
situācijā, kas mums draud ar islamizaciju, kristīgā kultūra ir kā
drošības bastions.”
Zinot šī dižā kinorežisora izcelsmi un viņa garīgās saknes, jāatzīst, ka šis viņa viedoklis ir
loģisks un dabisks.
Taču mani ārkārtīgi kaitina Elita Veidemane, kuŗa, intervējot
Jāni Streiču, vaicā: “Vai Latvija ir
tikpat tikumiska un tīra (!) kā
tolaik? Cilvēki mainās, Rietumu
vērtību apmulsināti.” Tie, manuprāt, ir svētulīgi, liekulīgi un melīgi vārdi. Iznāk, ka, viņasprāt,
Rietumu vērtības ir netikumīgas,
pat netīras. Vai pareizi sapratu?

“Neieved mani kārdināšanā...”

KĀRLIS
STREIPS
Pagājušajā nedēļā savu atbalstu
Libertariāņu partijas izvirzītajam
kandidātam Gērijam Džonsonam
ievadrakstā deva laikraksts The
Chicago Tribune. Tas ir “mans” laikraksts tādā nozīmē, ka to esmu
lasījis sen, katru rītu tā interneta
versijā izpildu krustvārdu mīklu,
lai pavingrinātu smadzenes.
Ievadrakstam par Gēriju Džonsonu virsraksts bija “Principos
pamatota versija jautājumā par
ASV prezidentu: mēs atbalstām
libertariāni Gēriju Džonsonu.” Ievadrakstā, kuŗu laikraksts izplatīja
redaktoru padomes, nevis kāda
konkrēta līdzstrādnieka vārdā,
bilsts, ka amerikāņi esot izmisuši,
jo izvēle starp abu lielo polītisko
partiju kandidātiem esot neakceptējama. Tramps ir pilnīgi noraidāms, savukārt Hilarijai Klintonei
esot visādas problēmas, kuŗu dēļ
arī konservatīvais laikraksts nevar viņai paust atbalstu. Tāpēc –
atbalsts trešās puses kandidātam.
“Viena partija piedāvā divus
mērenus republikāņus, pieredzējušus gubernatorus, kas veiksmīgi
vadīja štatus, kuŗos vairākums vēlētāju ir demokrati,” tā laikraksts.
“Libertariāņi Gērijs Džonsons no
Ņūmeksikas un viceprezidenta
kandidāts Viljams Velds no Masačūsetsas ir veikli un praktiski, un
atšķirībā no lielo partiju kandidātiem viņiem ir pieredze valsts
pārvaldes lietās. Viņi piedāvā darba
kārtību, kas atbilst ne vien Tribune
principiem, bet arī to daudzo amerikāņu principiem, kuŗi apgalvo,
ka viņi ir sociāli iecietīgi, bet financiāli atbildīgi. “Vairums ļaužu
ir libertariāņi,” Džonsons paziņoja
Tribune redaktoru padomei tad,

vijas televīzijas žurnālists Guntis
Bojārs, jautājot: “Kas ir tās unikālās vērtības, ko mēs, eiropieši, varam zaudēt?” Bojārs min spilgtus
piemērus, kas rāda, ka mūsdienu
globalizētajā pasaulē viss sajaucas,
cilvēki ar visdažādāko etnisko izcelsmi komūnicē cits ar citu jebkurā valodā. Ceļošanas brīvība,
darbaspēka kustība – tas viss saistīts ar naudas varu. Lai man piedod lasītājs, bet man, kaut ne bez
skumjām, nākas piekrist Guntim
Bojāram un nevis Alvim Hermanim (kuŗu ļoti cienu), lasot šo
Latvijas televīzijas žurnālista atziņu: “Mūsdienās, vismaz Eiropā,
ne vairs nacionālitāte (tautība. –
F.G.) nosaka, kādās drēbēs cilvēks
ģērbjas, ko ēd un ko klausās, kam
tic, kur dzīvo un pat kādā valodā
runā, bet gan katra gaume, katra
izvēle, nu jā, un arī, ka vairāk var
nopelnīt. Vienam tas varbūt skaitās mijkrēslis, bet kādam citam –
Eiropas vērtība, kas tieši ir jāsargā?”
C’est la vie, tāda ir dzīve, un ja
nu tas tomēr nav pasaules gals?
Spilgta personība ir arī Uldis
Bērziņš – latvju dzejas un globālas
latviskošanas neapšaubāms ģē-

kad mēs jūlijā tikāmies ar viņu un
Veldu. Vienkārši viņi paši to vēl
neapzinās.”
Libertariāņu programma nudien var būt kārdinoša. Viņi atbalsta pilnīgu brīvību no valsts kontroles visdažādākajās jomās. Viņi
iebilst pret Amerikas daudzajiem
kaŗiem ārvalstīs, vēlas paplašināt
starptautisko tirdzniecību. Karošanas jautājumā, tiesa gan, Tribune
redaktori iebilst, rakstot: “Džonsona uzskati par ārpolītiku robežojas ar izolācionismu. Viņš ir pārāk atturīgs jautājumā par to, ko
mēs uzskatām par nepieciešamu
iesaistīšanos aizjūras lietās. Viņš,
visticamāk, nesūtītu ASV kaŗaspēku situācijās, kuŗās Klintone tā darītu, savukārt Tramps … nu, kuŗš
gan var to uzticami pareģot?”
Taču attiecībā uz Džonsonu kā
tādu sakāmas divas lietas, un abos
gadījumos tam būtu jāliek nopietni padomāt pat tādiem ASV pilsoņiem, kuŗi nudien negrib balsot
par vienu vai otru no “lielo” partiju
kandidātiem.
Pirmkārt, būdams Ņūmeksikas
gubernators, Gērijs Džonsons nebija nekāds libertariānis, viņš bija
ortodoksāls Republikāņu partijas
pārstāvis. Viņš štata pirmās personas amatā bija no 1995. līdz 2003.
gadam, divus termiņus, un tajā laikā viņš ieguva iesauku “Gubernators Nē,” jo viņš atkārtoti uzlika
veto likumiem par štata izdevumiem, tajā skaitā likumam, kas
būtu paplašinājis pieeju veselības
aprūpes programmām Medicare
un Medicaid. Viņš vēlējās privatizēt
visu pēc kārtas, tajā skaitā, piemēram, ceļu būvēšanu, kas vienmēr ir
bijis valsts un pašvaldību kontrolē.

Džonsons skaļi atbalstīja kaimiņu
štatā Arizonā pieņemto likumu,
kas policijai deva daudz lielākas
tiesības cilvēkus aizturēt un pārbaudīt tikai tāpēc vien, ka viņi ir
tumšādaini. Tāpat kā daudzi republikāņi, viņš atbalsta domu par
valdības un pašvaldību funkciju
samazināšanu līdz minimumam.
Viņš atbalsta pagalam trako domu,
ka ASV Konstitūcijas 2. labojums
amerikāņiem dod tiesības mājās
glabāt jebkuru šaujamieroci. Vēl
Džonsons “principa pēc” iebilst
pret minimālo algu kā tādu, kur
nu vēl tās paaugstināšanu. Vienā
vārdā sakot, ja liberāli cilvēki Gērijā
Džonsonā saskata glābiņu to pašu
geju laulību un marihuānas kontekstā, tad tas ir kārdinājums, no
kuŗa tomēr derētu norobežoties.
Nav viņš nekāds liberālis, nudien nē.
Otrkārt, Džonsons šķiet šogad
sacenšamies ar jau minēto Trampu konkursā par to, kuŗš no viņiem
ir lielāks nezinītis ārpolītikas jautājumos. Kādā intervijā viņam tika
jautāts, ko viņš kā ASV prezidents
darītu, lai risinātu humāno krizi
Sīrijas pilsētā Alepo, viņa atbilde:
“Kas ir Alepo?” Citā intervijā žurnālists viņu lūdza nosaukt kādu
ārvalstu vadoni, kuŗu Džonsons
apbrīno. Cilvēks nevarēja nosaukt
nevienu. Skolasbērns var nosaukt
veselu virkni ārvalstu polītisko līdeŗu, sākot ar Lielbritanijas karalieni Elizabeti un Vācijas kancleri
Angelu Merkeli, bet partijas oficiālais kandidāts ASV prezidenta
amatam – nevienu! To nu neuzskatīsim par situāciju, kāda būtu pieņemama cilvēkam, kuŗš vēlas kļūt
par pasaules vienīgās atlikušās lielvaras pirmo personu.

Trešās puses kandidātiem Amerikas polītiskajā vēsturē veicies dažādi. Atminēsimies, ka 2012. gadā,
kad bija pēdējās vēlēšanas un otru
termiņu Baltajā namā ieguva Baraks Obama, uz viņa amatu kandidēja ne vien Mits Romnijs (un
arī, starp citu, tas pats Gērijs Džonsons, kuŗš toreiz dabūja vairāk nekā miljonu balsu), bet arī Zaļā
partija (ar to pašu Džilu Steinu,
kuŗa atkal kandidē šogad), Konstitūcijas partija, Miera un brīvības partija (ar pietiekami dīvaino
aktrisi Rozannu Bāru priekšgalā),
Tiesību partija, Amerikas partija,
Sociālisma un atbrīvošanas partija
un vēl daudzas citas. Tā tas ir katru
reizi, iespējams, ka vēlētāji to nemaz nepamana, jo Amerikā, kā
zināms, valsts prezidenta vēlēšanas
notiek nevis nacionāli, bet gan
katrā štatā atsevišķi, un ir jāpiepūlas, lai savai partijai nodrošinātu
vietu biļetenā. 2012. gadā tas izdevās tikai republikāņiem un demokratiem. Džonsons ar saviem
libertariāņiem bija biļetenā 48 štatos plūs Amerikas galvaspilsētā
Vašingtonā (šogad gan viņš būs
biļetenā visos 50 štatos un Vašingtonā), savukārt Džila Steina ar
“zaļajiem” biļetenā bija tikai 36 no
50 štatiem.
Veiksmīgākie trešās puses kandidāti jaunāko laiku vēsturē bijuši
divi cilvēki, kuŗi ļoti lielā mērā
atgādina Republikāņu partijas izvirzīto šāgada kandidātu. 1968. gadā tas bija Alabamas gubernators
Džordžs Voless, kuŗš bija pārliecināts rasists, savā pirmajā inaugurācijas uzrunā 1963. gadā viņš
spītīgi paziņoja, “segregācija šodien,
segregācija rīt, segregācija mūžī-

gi.” Viņš uz valsts prezidenta amatu
kandidēja gadā, kad uzvarēja bēdīgi slavenais Ričards Niksons, un
viņš arī bija pēdējais trešās puses
kandidāts, kurš ieguva balsis tā
dēvētajā Elektorālajā kolledžā –
kopumā 46 no pieciem štatiem
ASV dziļajos dienvidos.
Otrs bija ekscentriskais miljardieris Ross Pero, kuŗš kandidēja
1992. gada vēlēšanās un dabūja
gandrīz 20 miljonus balsu, lai gan
nevienu Elektorālās kolledžas balsi.
Savā pieejā cilvēks bija aptuveni
tikpat dīvains kā miljardieris, kuŗš
kandidē šogad, – te viņš apgalvoja,
ka valdība cenšas izjaukt viņa meitas kāzas, te atkal, ka viņš vairs
nekandidēs, te atkal, ka tomēr
kandidēs.
Taču galvenais, par ko domāt
Gērija Džonsona kontekstā, ir
citas vēlēšanas, tās, kuŗās Augstākā
tiesa ar 5:4 balsojumu prezidentūru atdeva Džordžam Bušam jaunākajam ar visu no tā izrietošo.
Būtiskajā Floridas štatā galu galā
izrādījās, ka Bušs ir uzvarējis ar 537
balsu pārsvaru. Taču togad Zaļo
partiju vēlēšanās pārstāvēja visai
strīdīgais patērētāju lietu aizstāvis
Ralfs Neiders, un viņš Floridā ieguva gandrīz 100 tūkstošus balsu.
Pilnīgi noteikti “zaļo” filozofija ir
tuvāka liberāliem, nevis konservatīviem cilvēkiem, ja Neidera biļetenā nebūtu bijis, ļoti iespējams,
ka Als Gors būtu uzvarējis Floridā
un līdz ar to Amerikā, atkal – ar
visu no tā izrietošo.
Un tāpēc, – ja kāds tomēr met
acis Gērija Džonsona virzienā,
iesaku labi pārdomāt. Neļausim
sevi ievest kārdināšanā!
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Salas un cilvēki

Ceļojumu aprakstu krājums Pasaules salas latviešu klaidoņu acīm, apgāds “Jumava”, 2016. g., 256 lpp.

EDUARDS
SILKALNS

Latvijas ekspremjērs, pasaules
apceļotājs, jachtas Milda īpašnieks Māris Gailis šeit aprakstāmo grāmatu beidz ar provokāciju, teikdams, ka “katrs kārtīgs
latvietis” jau būšot redzējis Kanāriju salas. Skaļi protestēju, jo
vēlos arī sevi uzskatīt par kaut
cik kārtīgu latvieti, kauču Kanāriju salās ne reizi neesmu bijis.
Esmu bijis Gotlandē un Ēlandē
Baltijas jūrā, Sicīlijā un Maltā
Vidusjūrā, Tasmanijas salā pie
Austrālijas krastiem, Havajā un
Jaunzēlandes Ziemeļu un Dienvidu salā Klusajā okeānā. Esmu
bijis Ķīpsalā un bīskapa Meinarda baznīcas drupu saliņā, kur
katra gada augustā var nokļūt
sausām kājām. Ilgā mūžā jau
daudz iespaidu sakrājies. Lūdzu
ekspremjēru drastiski neierobežot kārtīgu latviešu loku!
Cik dažādas ir grāmatā aprakstītās salas, tik dažādi to aprakstītāji. Pirmais rakstu krājumā pie
vārda piesakās ģeoloģijas doktors,

Latvijas Ģeografijas biedrības prezidents Ivars Strautnieks. Astoņās
lappusēs un ar daudzām atsaucēm viņš raksta par salām kā tādām, ar savu zinātnisko perspektīvu piešķirot grāmatai kopsaucēju
un ceļot tās cienījamību. Gunita
Ozoliņa no Latvijas apciemojusi
Kīvestas (Key West) salu ASV pavalstī Floridā, kur mīt viņas brālis.
Viņa raksta ar atraisīta cilvēka iejūsmu par gūtajiem iespaidiem,
piefiksē novērotās dīvainības, īpaši
papriecājas par latviešu atstātajām pēdām tālajā pusē, Edvarda
Liedskalniņa Koraļļu pili. Ingūna
Grīnberga, kas raksta par Krētu,
Kaboverdi un pie viena vēl par
leģendāro, nogrimušo Atlantīdu,
ar īpatu, brīžiem murgainu redzējumu parāda sevi kā mistiķi, fantasti, sapņotāju. Viņas teksta paraugs: Katra satikšanās ar jaunu
salu ir kā iemantot uzticamu mīļu
draugu. Sala ir kā cilvēks ar ķermeni, dvēseli un garu. Tā ir dzīva
būtne, kas elpo, tai ir sava asinsrite, tā cieš un pārdzīvo, ja dara tai
pāri... Sala un cilvēks ir saistīti
ciešām saitēm, jo tās gaisma staro
cilvēka garā, tās dzīvības spēks
sasilda cilvēka dvēseli un dāvā
gribas impulsus un spēkus cilvēka
fiziskajam ķermenim. (40. lpp.) Te
gan varētu jautāt, vai tai obligāti
jābūt ūdens apņemtai salai, kam
piemīt visas šīs dzejiskās īpašības. Vai tās tikpat labi nevarētu
attiecināt uz skaistiem dabas stūrīšiem cietzemē?
Pjotra Kotova raksts “Baltijas
pērle” par Dānijai piederošo
Bornholmas salu ir faktiem
piesātināts un gluži kā kādam
ceļvedim rakstīts. Ērika Veita
raksts par Kubu rāda, ka tā autors ir gados jauns cilvēks. Juŗa
Lorenca skatījums uz Zaķusalu,

Manuprāt, vairums latviešu
Pumpura vārdu saista ar viņa
dzeju un eposu “Lāčplēsis”, un
tikai retais zina kaut ko par
viņa saistību ar Rīgas Latviešu
biedrību.
Tā tas ir, un tāpēc, kuŗš tad vēl,
ja ne mēs – latviešu biedrība –
vēstīs, ka Pumpurs savulaik aktīvi darbojies Rīgas kultūras un
sabiedriskajā dzīvē, bijis Rīgas
Latviešu biedrības biedrs. Ir
ziņas, ka strādājis kopā ar citiem

teresanti lasīt, jo tāds nu reiz
cilvēks ir, ka viņš uz savu nelaimi
saraujas, bet uz cita – izplešas.
Ārsts Mārtiņš Šics par kādu lidojumu Papua – Jaungvinejā stāsta:
Mājputnu pārlidošanas vārdā
mums šī divu stundu lidojumu
laiku bija jāciešas un jāsamierinās
ar tualetes trūkumu, kuŗas ieeju
aizsprostoja vistu būri. Tos, kuŗi
ļoti cietās, vairs nespēja priecēt un
mierināt pat vistu klukstēšanas
koris, kuŗš kļuva īpaši skaļš, lidmašīnai paceļoties un nolaižoties. (214.)
Negribu jau par daudz “apcelt”
recenzijas sākumā minēto Māri
Gaili, bet viņa ne paša uzrakstītais, bet citas personas pierakstīšanai atvēlētais stāstījums par
ceļojumu ar Mildu ir stipri virspusējs. Daudz vietas aizņem pati
pārvietošanās pa jūru, un ceļojumu literātūrā uzejami atsevišķo
pieturas vietu vēstures fakti.
Gunita Ozoliņa rakstā “Ungurpils sala” pastāsta par organizāciju “Pasaules latviešu klaidoņu brālība”, kas ap sevi pulcē
cilvēkus, kam patīk ceļot. Organizācijai piederējis, kā goda
biedrs, šogad mirušais un acīmredzot draugu pulkā ļoti populārais Jānis Vaišļa, kam tad jaunā
grāmata veltīta. Brālībai pieder
arī Jumavas apgāda īpašnieks
Juris Visockis: tas izskaidro gan
to, ka brālības saieti bieži saistīti
ar apgāda izdotu jaunu grāmatu
atvēršanas svētkiem, gan arī nupat apskatītās grāmatas iznākšanu Jumavas apgādā.
Vai ar labu prātu izlasīsit pāri
personiska rakstura piebilžu par
salām?
Mūsdienās kruīzu kuģi savus
izklaides un atpūtas braucienus
izkārto tā, lai pasažieŗi, ja ne kat-

ru dienu, tad vismaz katru otro
dienu redzētu zemi un varētu
doties kādas ostas pilsētas un
tās apkārtnes apskatā. Pagājušā
gadsimta 60. gados, t.i., vēl pirms
strūklu lidmašīnu ienākšanas
apritē, pasažieŗu kuģi tika izmantoti kā satiksmes līdzekļi
cilvēku nogādāšanai no punkta
A līdz punktam B. Toreiz uz
ūdeņiem nācās pavadīt ilgāku
laiku nekā kruīzētājiem mūsdienās. Piemēram, ceļš no Fremantles līdz Ādenai Sarkanās
jūŗas dienvidos prasīja divpadsmit dienas. Kas tad bija par baudu pusceļā izbraukt cauri Čāgosa salu grupai nedaudz uz dienvidiem no ekvatora! Ne jau tik
daudz pa gabalu skatāmie spilgti
zaļie palmu meži un dzeltenie
liedagi bija tie, kas valdzināja.
Prieku sagādāja zemes redzēšana
pati jau par sevi pēc lielā un ilgā
ūdeņu kvantuma.
No visā mūžā redzētajām
salām kā pašas skaistākās izvirzu klinšainās šēras, kas baudāmas Stokholmas pievārtē kādu
stundu pusotru pirms iekuģošanas ostā vai tikpat ilgi pēc
pilsētas atstāšanas. Uz daudzām
no šīm šērām bez skuju kokiem
nekā vairāk nav kā viens pats
namiņš un steķi ar tiem pietauvotu laivu. Izvēlieties saulainu
vasaras rītu vai novakari, iejūtieties to cilvēku ādā, kas tik
vientulīgā vietā izvēlējušies uzturēties, un iztēlojieties, kā šeit izskatās un kas šeit notiek ziemā!
Protams, ieteikums papriecāties
par Piestokholmas šērām neattiecas uz tiem šo rindu lasītājiem, kas dzīvo Zviedrijā, jo visu
skaisto jau visbiežāk meklējam
tālumā: aiz kalniem, aiz lejām,
aiz jūrām....

ANDREJAM PUMPURAM – 175

INESE RAUBIŠĶE
Šogad Rīgas Latviešu biedrība
ar īpašiem sarīkojumiem Māmuļā godinājusi divas izcilas personības, vai kā viņus šodien bieži
mēdz dēvēt – dižgarus – mākslinieku Jani Rozentālu, kuŗa 150.
jubileja tika atzīmēta pavasarī
(15. martā) ar starptautiska līmeņa konferenci, un dzejnieku
Andreju Pumpuru, uz kuŗa 175.
dzimšanas dienas atceri 21. septembrī RLB nama Zelta zālē tika
aicināti interesenti, daiļrades cienītāji un piemiņas glabātāji. Sarīkojuma scenārija un režijas
autori – RLB priekšsēdis Guntis
Gailītis un biroja vadītāja Stella
Līpīte, kuŗu aicināju pastāstīt par
atceres sarīkojumu.

Lucavsalu un Roņu salu īpaši
uzrunās latviešus, pat ja Roņu
sala pieder Igaunijai. Autors izjūt zināmu nostalģiju pēc tādas
Zaķusalas, kādu viņš iepazina
1975. gada vasarā, jo starplaikā
to iznīcinājuši trīs milzu projekti – Salu tilta, Televīzijas centra
un torņa būvniecība. Roņu salu
viņš uzskata par ideālu vietu, kur
pavadīt medusmēnesi vai rakstīt
grāmatu.
Pēteris Strubergs, kas uzkavējies vairākās Jonijas un Egejas
jūras salās, ar veiklam žurnālistam raksturīgu vērienu uztvēris
arī paša jaunākā laika aktuālitātes. Par Dieva dārzu dēvēto Lesbas salu viņš vairs neiesaka apciemot, jo tā piedzīvojot savā
mūžā vismelnākos brīžus. Proti,
desmitiem tūkstošu Sīrijas, Somālijas, Afgānistānas un Jemenas
bēgļu ceļā uz Eiropu šo savulaik
tik pievilcīgo skaistuli nepilna
pusotra gada laikā ir paspējuši
pārvērst līdz nepazīšanai. (154.)
Māris Puķītis par “paradīzi
Tobago” labu laiku raksta tā, it
kā tā nekad nebūtu bijusi hercoga Jēkaba kolonija. Varbūt tas
tādēļ, ka par Tobago mūsu presē
jau samērā daudz rakstīts, kopš
vēl vēstures profesora Edgara
Andersona mūža laikā latvieši –
visvairāk no ASV – sāka rēgulāri
uz turieni ekskursēt. Tomēr, tuvu
raksta beigām pēkšņi pavaicājot
”Un kur tad kurzemnieki?”, Puķītis parāda, ka viņš Tobago sasaisti ar tās latvisko pagātni gluži
ignorēt netaisās.
Veiksmīgākie un interesantākie ir raksti, kuŗu autori izstāsta,
ko paši savām acīm redzējuši, un
izvērš to mazliet plašumā. Arī
par ceļojumā pārciestām grūtībām un nepatikšanām ir in-

biedrības runasvīriem – iespējams, bijis domnieks.
No 1874. līdz 1876. gadam sadarbojies ar Richardu Tomsonu
(strādājis Tomsona uzņēmumā)
un tāpat ar Bernhardu Dīriķi
(kopā atvēruši grāmatu veikalu).
Un par cik gan Tomsons, gan
Dīriķis bija biedrības cilvēki, tad
laikam jau caur viņiem arī Pumpurs ienācis Rīgas Latviešu biedrībā. 1888. gadā RLB organizēja
Trešos vispārīgos dziedāšanas
svētkus, kuŗos rīkotāji centās
parādīt, ka latvieši ir tauta, kuŗa
pārliecinoši ieņem savu vietu
citu attīstīto tautu vidū. (Šie svētki
bija kā atmodas laika vainagojums – piedalījās 110 kori ar
2600 dziedātājiem, bet kopīgais
dalībnieku skaits bija aptuveni
58 tūkstoši. Virsdiriģentu vidū –
Jurjānu Andrejs un Vīgneru Ernests ... izskanēja Jurjānu Andreja
“Dziesmusvētku maršs” un kantāte “Tēvijai”, repertuārā bija ietverta Jāzepa Vītola dziesma, uzstājās latviešu profesionālie mūziķi, piemēram, vijolnieks Jēkabs
Ozols, pianists Ludvigs Bētiņš,
brāļu Jurjānu mežragu kvartets ...
I.R.). Un šim notikumam par
godu nāk klajā Andreja Pum-

pura veltījums – eposs “Lāčplēsis”
ar pausto ticību tautas nemirstībai un brīvībai.
Jubilejas sarīkojuma gaitā iezīmējās vairāki tematiskie uzsvari.
Mēs akcentējam Pumpuru kā
literātu – filoloģijas doktore, LU
profesore Ausma Cimdiņa uzstājās ar akadēmisku uzrunu
“Andrejs Pumpurs un latviešu
literātūra”; Pumpuru kā karavīru – pulkvedis Jānis Hartmanis
nāca ar priekšlasījumu “Andrejs
Pumpurs – latviešu karavīrs”; un
Pumpuru kā eposa autoru.
Sarīkojumā priekšlasījumi mijās ar folkloras kopas Kokle muzicēšanu, kora dziesmām un
fragmentiem no rokoperas “Lāčplēsis” – Ārija Šķepasta vadībā
uzstājās RLB jauktais koris, kamerkoris “Austrums” un Rīgas
6. vidusskolas jauktais koris
Saule. Klausītājus aizkustināja
ne tikai koŗu augstvērtīgais izpildījums, bet arī tas, ar kādu
aizrautību jaunieši šodien dzied
dziesmas ar Pumpura vārdiem.
Domāju, ka to novērtēja arī rokoperas “Lāčplēsis” komponists
Zigmars Liepiņš, kuŗš savukārt
ieintriģēja klatesošos ar vēstīju-

mu, ka uz Latvijas simtgadi varētu būt atkal jauns iestudējums.
Pumpurs ir līdzi gājis visās Latvijas atmodās kā simbols, ik pa
laikam viņa daiļrade kļūst īpaši
aktuāla ... un kaut kā mīļš viņš ir
ļoti, ļoti daudziem, ne jau velti
dziesmas ar viņa dzeju tiek iekļautas dziesmu svētku repertuāros...
Nešaubīgi jubilejas sarīkojuma programmā īpašu vietu ierādījām savam latviešu nacio-

nālajam eposam, tā nozīmei un
devumam tautas nacionālajā atmodā un valstiskuma veidošanā –
gan 19. gadsimta beigās, gan nesenā pagātnē – 20. gadsimta
astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Aktrise Anita Grūbe
lasīja fragmentus no eposa (un
jau iepriekš, atlasot šos fragmentus, mēs ar Anitu pārrunājām, cik tuvas mums arī šodien
ir Pumpura “Lāčplēsī” paustās
domas). Apgāds “Jumava” (savā
25. jubilejas gadā) laidis klajā
jaunu eposa “Lačplēsis” izdevumu. Šajā sarīkojumā piedalījās
izdevuma mākslinieku radošās
grupas vadītājs profesors Valdis
Villerušs, LMA rektors, profesors Aleksejs Naumovs, grāmatu izdevējs, apgāda “Jumava” vadītājs Juris Visockis. Viņi stāstīja
par īstenoto projektu, kā tikuši
piesaistīti illustratori – gan grandi, gan jaunie un trakie mākslinieki. Un tāpēc jau ir vērojams
tāds netradicionāls skatījums uz
“Lāčplēsi”. Līdzās bija skatāma
arī illustrāciju skiču izstāde. Savukārt maksliniece Lilija Dinere prezentēja savu veidoto pastmarku – veltījumu Andreja
Pumpura 175. jubilejai.
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Saruna par Eiropu ar latviešu “konservātīvo eņģeli”
Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas viceprezidents, intervijā Sallijai Benfeldei
Valdis Dombrovskis, Eiropas
Komisijas (EK) viceprezidents
eiro un sociālā dialoga jautājumos, tagad, pēc Lielbritanijas balsojuma par izstāšanos no Eiropas
Savienības (ES) un britu eirokomisāra demisijas, atbild arī par
finanču stabilitāti, finanču pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību. Par “konservatīvo eņģeli”
latvieti nesen nodēvēja franču
eirokomisārs Pjērs Moskoviči, runājot par EK iecerēto nodokli
lielajiem uzņēmējiem un savu
sadarbību ar Dombrovski.
Kā zināms, Valdis Dombrovskis
bija Latvijas Ministru prezidents
no 2009. līdz 2014. gadam. Viņa
vadītajai valdībai bija jātiek galā
ar 2008. – 2009. gada krizi, un eiro
valūtas ieviešana Latvijā bija viena no Dombrovska valdības prioritātēm.
Vai jūsu darba diena nav kļuvusi garāka un vai Latvijā iznāk
iegriezties ārpus oficiālajiem
pasākumiem?
Jā, darba ir kļuvis vairāk, jo papildus iepriekšējiem pienākumiem, kas pamatā bija saistīti ar
Eiropas Savienības fiskālo un
makroekonomisko pārvaldību,
tagad ir arī finanču tirgus stabilitātes jautājumi. Latvijā tomēr
sanāk iegriezties. Sākot strādāt
Eiropas Komisijā, sacīju, ka gribu
saglabāt saikni ar Latviju un iespēju robežās to arī daru.
Par Latvijā pašreiz notiekošo
ir nācies dzirdēt vērtējumus, ka
pie varas esošie cenšas atgriezties pagātnē, pagājušā gadsimta
nostādnēs, ka notiek mēģinājumi daudzus procesus apturēt
vai pagriezt atpakaļ, lai daži
polītekonomiskie grupējumi
atgūtu savu varu.
Tas varbūt vairāk ir vērtējums
par polītiskajiem procesiem, bet
EK nekomentē dalībvalstu iekšpolītiku. Runājot par ekonomiskajiem procesiem, nezīmētu tik
pesimistisku ainu, jo ekonomiskā
izaugsme Latvijā turpinās. Ja tā
palēninās, tam ir ārējie iemesli –
ģeopolītiskais saspīlējums reģionā Krievijas – Ukrainas konflikta
dēļ, ES sankcijas un Krievijas
atbildes sankcijas. Šogad specifiska problēma ir arī Eiropas Savienības fondu apguves lēnais sākums. 2014. – 2020. gada plānošanas periods rit pilnā sparā, bet
fondu apguve ir vēl tikai pašā
sākumā, un tas arī ir viens no faktoriem, kas bremzē ekonomiku.
Ja raugāmies uz fiskālo polītiku,
tad Eiropas Komisijas vērtējums
par šī gada Latvijas budžetu ir –
tas kopumā atbilst Stabilitātes un
izaugsmes pakta jeb Eiropas fiskālās polītikas nosacījumiem. Nākamā gada budžeta izstrāde vēl
tikai notiek, bet no sarunām arī ar
finanču ministri šķiet, ka tā iet
pareizajā virzienā vismaz attiecībā
uz budžeta bilanci, bet Komisija
varēs dot savu vērtējumu tikai
tad, kad oktobŗa vidū budžeta
projekts tiks iesniegts.
Tomēr ne tikai Latvijā vien
pastāv uzskats, ka lielās valstis
var atļauties to, ko nevar mazās.
Bieži tiek pieminēta Francija, arī
Italija. Vai pastāv atšķirīgi kritēriji, vērtējot valstu budžetu un
fiskālo polītiku?

Vispirms jāteic, ka Francija un
Italija ir atšķirīgā situācijā. Francija atrodas pārmērīga budžeta deficīta procedūrā, pēdējos divos gados tā pilda sava budžeta deficīta
mērķus. Jautājums būs par nākamā
gada budžetu, jo nākamgad Francijai ir jākoriģē budžeta deficīts –
jāpanāk deficīts zem trim procentiem no IKP. Sarunas ar Francijas
valdību liecina, ka tai ir mērķis
panākt budžeta deficīta koriģēšanu. Vai tā būs, to mēs redzēsim,
kad tiks iesniegts budžeta projekts.
Italijai budžeta deficīts jau vairākus gadus ir zem trīs procentiem, bet mēs sekojam Italijas
budžetam, jo Italijai ir otrs lielākais
valsts parāds aiz Grieķijas.
Par Grieķiju vismaz daļā sabiedrības pastāv uzskats, ka
valsts ar savu “dumpošanos” ir

džeta deficīta mērķus, bezdarbs
mazinājās, tika radītas jaunas darbavietas. Grieķija jau atgriezās
finanču tirgos un ar tā laika Grieķijas valdību notika sarunas par
to, kādā veidā ar piesardzības programmas palīdzību Grieķija atgriezīsies pie tirgus financējuma.
Polītiskā situācija mainījās, pie
varas nāca cita valdība ar stipri
populistiskiem uzstādījumiem.
Rezultātus diemžēl redzējām. Ja
vēl 2014. gada beigās Grieķijas izaugsmi 2015. gadā prognozējām
2,5 procentu apmērā, tad populistisko nostādņu un lēmumu rezultātā bija pat neliela recesija. Atgriezās finanču nestabilitāte, tika
slēgtas bankas un tamlīdzīgi. Grieķijai nācās prasīt jaunu palīdzības
programmu, tikai tā vairs nebija
piesardzības programma, bet jau-

Nē, nav gan nācis par labu.
Ekonomikā ir zaudējumi, un arī
taupības apjomi ir lielāki, nekā
tika plānots.
Kādas sekas Eiropas Savienībai var nest Lielbritanijas balsojums par izstāšanos no tās? Briti
gan nav eirozonā, tomēr kādas
sekas tas var atstāt uz eiro mūsu
maciņos?
Par t.s. brexit ietekmi uz ekonomikas attīstību – pašlaik Eiropas Komisija ir veikusi tikai pirmo, provizorisko novērtējumu,
un tas ir – līdz nākamā gada
beigām tā ietekme uz ES kopumā
sasniegs no 0,2 līdz 0,4 procentpunktiem, tātad izaugsme par
šiem procentpunktiem samazināsies. Pašā Lielbritanijā ietekme
būs krietni lielāka – starp 1 un
2,75 procentpunktiem. Bet vēlreiz

Valdis Dombrovskis: “Runājot par ekonomiskajiem procesiem,
nezīmētu tik pesimistisku ainu, jo ekonomiskā izaugsme Latvijā
turpinās. Ja tā palēninās, tam ir ārējie iemesli – ģeopolītiskais
saspīlējums reģionā Krievijas – Ukrainas konflikta dēļ, ES sankcijas
un Krievijas atbildes sankcijas.”
panākusi labākus nosacījumus,
jo parāds samazināts. Nereti tiek
apgalvots, ka arī Latvijai vajadzētu vairāk pretoties EK, tad
labklājības mums būtu vairāk.
Grieķija ir negātīvs piemērs tam,
pie kā var novest populisms polītikā. Jāpiekrīt Eiropas Komisijas
prezidenta Žana Kloda Junkera
sacītajam, ka populisms problēmas nerisina, populisms problēmas rada. Diemžēl pēdējos gados
to esam novērojuši Grieķijā. Protams, Grieķija ir pārdzīvojusi dziļu ekonomisko krizi, veikusi ļoti
lielu fiskālās konsolidācijas pasākumu apjomu, procentos pret IKP
lielāku nekā Latvijā. Ja paskatāmies uz situāciju Grieķijā 2014.
gadā, varēja redzēt, ka valsts iet ārā
no ekonomiskās krizes, gada griezumā tā bija atgriezusies pie ekonomikas izaugsmes, pildīja bu-

na, ar pilniem nosacījumiem.
Pašlaik Cipras valdība īsteno smagākus taupības pasākumus, nekā
tas būtu bijis jādara, ja tiktu pabeigta iepriekšējā programma.
Runājot par valsts parādu, tā ir
ļoti nopietna problēma, jo Grieķijai tas ir ap 180 procentiem no
IKP. Augstais parāda līmenis Grieķijai ir problēma, jo tas nozīmē, ka
nāksies īstenot stingru fiskālo
polītiku un līdz 2018. gadam valstij jāsasniedz 3,5 procenti no IKP
primārā pārpalikuma budžetā,
kas nozīmē pārpalikumu pirms
valsts parāda apkalpošanas izdevumiem. Tiek vērtēts, ko var darīt,
lai šo parādu slogu samazinātu,
bet jebkurā gadījumā netiek pieļauta valsts parāda norakstīšana.
Tātad Cipra valdības savulaik izdarītais Grieķijai nekādā
veidā nav nācis par labu?

gribu atgādināt, ka tas ir provizorisks vērtējums, precīzākas
prognozes būs novembrī. Jāuzsver, Lielbritanija pašlaik vēl ir
ES dalībvalsts, un tāda turpinās
būt vēl vismaz divus gadus. Šobrīd
tas vairāk ir jautājums par to, kā
brexit uztver investori. Būtisku
ietekmi uz eiro kā valūtu mēs neprognozējam. Būtisks gan bija
britu mārciņas kritums. Ietekmi
uz ekonomiku lielā mērā noteiks
tas, kādu sadarbības modeli ar
ES briti izvēlēsies – saglabās pieeju
Eiropas Savienības iekšējam tirgum vai no tā aizies. Tā ir stratēģiska
izvēle, kas jāizdara Lielbritanijas
valdībai. Nosacījumi ir skaidri –
ja valsts grib saglabāt pieeju iekšējam tirgum, ir jārespektē četras
iekšējā tirgus brīvības: brīva preču,
pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka kustība, jāsniedz financiāls

atbalsts Eiropas Savienībai, jāpilda ES normatīvie akti. Tas ir
t.s. ”Norvēģijas modelis”. Ja šiem
nosacījumiem nepiekrīt un tie
nav pieņemami, būs jālemj, kā
veidot attiecības ar Lielbritaniju
tāpat kā ar jebkuru citu trešo valsti.
Tomēr Eiropas Savienības ekonomiku bremzē ne tikai Lielbritanijas lēmums par izstāšanos.
Krievija un Ukraina, sankcijas,
bēgļu krize... Ir bažas, ka Latvijā
kopējā negatīvo faktoru ietekme
izaugsmi varētu pilnībā apturēt.
Pašreizējā ekonomikas izaugsmes prognoze ES ir 1,8 procenti,
bet, kā jau minēju, visticamāk, šī
prognoze tiks pārskatīta uz leju
novembrī. Tad arī tiks pārskatīta
Latvijas ekonomikas prognoze.
Kopumā var teikt, ka ekonomiskā
izaugsme pēdējos gados turpinās
27 no 28 dalībvalstīm, izņemot
Grieķiju, bet tā ir samērā lēna. ES
ekonomiskās prioritātes ir noteiktas ar mērķi paātrināt ekonomisko izaugsmi. Tās ir trīs – investīciju veicināšana, kas paredz piesaistīt 315 miljardus eiro, gan
publiskā, gan privātā sektorā,
strukturālās reformas ekonomikas modernizācijai un valsts konkurētspējas veicināšanai; atbildīga
fiskālā polītika.
Eiropas Savienība atbalsta Ukrainu un visu laiku atgādina, ka
ukraiņiem ir jāveic nopietnas
valsts pārvaldes reformas, jāmazina korupcija utt., jo skaidrs
arī, ka financiālā palīdzība
neturpināsies mūžīgi, ja nekas
nemainīsies, un ka sankcijas
pret Krieviju var tikt atceltas.
Esat sacījis, ka Ukraina izdarījusi ļoti daudz, ka tas vieš cerības. Bet nupat ASV viceprezidents Džo Baidens ir nācis klajā
ar paziņojumu, ka ES var atcelt
sankcijas pret Krieviju, ja Ukrainā nekas nemainīsies. Kādēļ
tādu brīdinājumu publiski izsaka Baidens, nevis EK prezidents Junkers? Vai šis paziņojums tika saskaņots ar EK?
Arī ASV ir noteikušas sankcijas
pret Krieviju, un arī ASV sniedz
palīdzību Ukrainai. Tas, ka ASV
arī komentē situāciju Ukrainā,
nav nekāds pārsteigums, jo viņi
šajā situācijā ir pietiekami cieši
iesaistīti. EK uzsver, ka nosacījumi sankciju atcelšanai ir iestrādāti Minskas vienošanās dokumentos un, lai atceltu sankcijas pret
Krieviju, šī vienošanās ir jāpilda.
Ekonomiskā situācija Ukrainā
stabilizējas, var prognozēt, ka Ukraina šogad atgriezīsies pie ekonomiskās izaugsmes, bet ir jāveic apjomīga strukturālā reforma saistībā ar valsts uzņēmumu
un valsts pārvaldi, enerģijas tirgus
atvēršanu, cīņu ar korupciju un
vēl citiem jautājumiem, jārisina
drošības jautājumi.
Oktobŗa sākumā jau trešo reizi dosieties uz ASV? Kāpēc?
Tā ir ikgadējā Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas
sanāksme, kas rēgulāri notiek Vašingtonā. Ir paredzētas arī divpusējās tikšanās ar ASV un citu
valstu pārstāvjiem, lai pārrunātu
gan ekonomiskās sadarbības jautājumus, gan kopumā skaidrotu
ES eirozonas ekonomiskās attīstības perspektīvas.
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“Tēvuzemei grūti laiki, dēliem (un meitām) jāiet palīgā!”
jeb Stājies Latvijas Zemessardzē vai atbalsti to!
RITA LAIMA

(Turpināts no Nr. 36)

Latvijas zemessargs
Kārlis Dambītis:
“Jo vairāk (Latvijai) būs
sagatavotu zemessargu,
jo drošāk dzīvosim.”
Latvija esam mēs: es, tu, viņš,
viņa. Un arī tās aizsardzība esam
mēs: ik katrs, kurš atbalsta tās
brīvību, demokratiju un neatkarību vārdos un darbos. Cik mūsu
tautas ģeopolītiskais stāvoklis ir
bijis trausls, redzams mūsu dramatiskajā vēsturē, kas sastāv no
neskaitāmām svešu varu okupācijām un asins izliešanām. Katru
gadu no jauna Latvijā Mirušo
piemiņas dienā latvieši piemin
latvju strēlniekus, kuri varonīgi
cīnījās, lai Latvija iegūtu neatkarību no svešām varām. Pie viņu
kapiem šīs dienas parasti tumšajā, drēgnajā vakarā vīst saldi rūgtās mārtiņrozes un miķelīši un
plīvo svecītes. Tie bija mūsu pašu
lauku, mazpilsētu un pilsētu puiši, kuri devās cīņā bez īpašas sagatavotības. Ne velti latviešiem ir Zemessargs Kārlis Dambītis

Latvijas zemessargi piedalās sacensībās Francijā 2015. gada
novembrī

Pieminot mūsu bijušos brīvprātīgos: Latvijas aizsargu aviācijas pulka lidotāju grupa. Fotogrāfija
atrasta tīmeklī. Nav uzrādīti vārdi, gads, vieta. Avots: Wikipedia

daudz kaŗa dziesmu: Māte mani
lolodama / Nazi dūra šūpulī; /
Kauj karāi, mirst mērī, / Es palieku liekamā. / Man galviņa dzelžiem kalta, / Tēraudiņa oderēt’. /
Es ar savu ienaidnieku / Vidū
jūras satikos: / No akmeņa malku
šķēlu, / Straumē kūru uguntiņ.’
(T. dz.) Un es arvien brīnos, ka
mūsu tauta izdzīvojusi un pat
atguvusi neatkarību pēc Pirmā
un Otrā pasaules kaŗu asinspirtīm un nežēlīgās padomju okupācijas, kas vilkās teju pusgadsimtu.
Kamēr mēs priecājamies, dziedam, dejojam, sūtām savus bērnus un mazbērnus latviešu nometnēs un skolās tālu no senču
zemes, pašā Latvijā jūtama pieaugoša spriedze, “pateicoties”
kaimiņvalsts Krievijas agresīvajiem izteikumiem un karam pret
Ukrainu. Kā varam līdzēt savai
pasaulē vienīgajai Latvijai, ja nevaram akurāt braukt tur dzīvot,
strādāt un stāties Zemessardzē?
Mēs varam ziedot naudu zemessargiem. Mudināsim mūsu jauniešus apsvērt domu kļūt par
Latvijas pilsoņiem un iegūt Lat-

vijā vērtīgu pieredzi, tur studēt,
strādāt un varbūt pat iestāties
Zemessardzē. Ir tikai viena Latvija. Un tai nepieciešami stipri,
gudri, patriotiski iedzīvotāji.
Latvijas zemessargs Kārlis
Dambītis ir vēsturnieks un nesen aizstāvēja promocijas darbu
vēstures zinātnē. Viņš strādāja
Latvijas Kaŗa mūzejā un tagad ir
kurators Latvijas Okupācijas mūzejā. Kārlis ir zemessargs kopš
2006. gada janvāra. Viņš ir dzimis tajā pašā gadā, kad Rīgā
piedzima mans vecākais dēls
Krišjānis – 1984. Latvija toreiz
atradās aiz Dzelzs priekškara,
un šie bērniņi – puišeļi – ienāca
pasaulē senču zemē, pār kuru
valdīja naidīga sveša vara. Toreiz
es daudz par to domāju, par latviešu zēniem, kam bija paredzēta stingra kaŗa klausība “krievu”
armijā. Dzīvodama Latvijā, dzirdēju čukstam šausmu stāstus
par padomju (krievu) armijas
nežēlīgajām pārmācībām – krieviski “dedovščina,” kas reizēm
beidzās ar nāvi vai ar paliekošu
fizisku vai garīgu traumu. Biju
nolēmusi, ka došos prom no

Latvijas, kad dēls sasniegs iesaukuma gadus. Paldies Dievam,
viss izvērtās citādāk…
Kārlis Dambītis gan neko īpašu par savu agro bērnību PSRS
neatminas. Kad jautāju, vai Latvijas XX gadsimta vēsture ir pamats Kārļa iesaistei zemessargos,
viņš to noliedz: “Mana darbība
Zemessardzē tiešā veidā ar to
nav saistīta. Protams, daļēji vēstures pieredze veido manus uzskatus par bruņoto spēku nepieciešamību un tautas dalību valsts
aizsardzībā. Drīzāk, tā kā mani
interesē militārā vēsture, uzskatu, ka, lai labāk to izprastu, ir jāapgūst arī dažas praktiskas iemaņas, un Zemessardze ir ceļš,
kā to paveikt.” Tālāk lai stāsta
pats Kārlis.
Iemesli, kāpēc iestājos Zemessardzē ir vairāki. Vēlējos apgūt militārās pamatiemaņas un gūt personīgu ieskatu karavīra sadzīvē.
Tā kā mans pētniecības tēmu loks
aptver militāro vēsturi, uzskatīju,
ka tas man palīdzēs izprast arī
notikumus pagātnē. Turklāt uzsākot dienestu, tas kļuva par sava
veida hobiju. Papildu motivāci-

ja bija arī piedalīšanās gan lielās
mācībās, gan arī pazudušo cilvēku meklēšanā, meža ugunsgrēku
dzēšanā u.c. darbos, kuros var
palīdzēt cilvēkiem. Protams, bija
arī sava daļa patriotisma.
Pēdējos gados Zemessardzes
nodarbībām sanāk veltīt aizvien
vairāk laika. Ja agrāk mācības
notika reizi vienā vai divos mēnešos, šobrīd to intensitāte ir būtiski pieaugusi – ir mēneši, kad
Zemessardzei tiek veltītas visas
nedēļas nogales, kā arī dažu darba dienu vakari, nemaz nerunājot par ilgākiem kursiem, kas var
ilgt pat vairākas nedēļas. Kopumā
gada laikā Zemessardzei nākas
veltīt līdz pat 30 – 40 dienām.
Dažiem pat vēl vairāk. Mācības
pārsvarā ir interesantas un saistošas – protams, daudz kas ir
atkarīgs no attiecīgās tēmas instruktora. Turklāt, nodienot zināmu laiku, zemessargs pats no apmācāmā kļūst par apmācītāju –
iegūtā pieredze ir jānodod tālāk.
Tā ir arī vienreizēja iespēja strādāt ar dažādiem cilvēkiem.
Zemessardze ir Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku sastāvdaļā.
Zemessardzes un Aizsardzības
ministrijas attiecības ir tādas
pašas kā NBS – Zemessardze ir
Aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša institūcija.
Attiecībā uz Krieviju, Latvijas
sabiedrība kļuvusi daudz uzmanīgāka. Pēdējo gadu notikumi
parāda, ka Krievija savus ārpolitiskos mērķus aizvien aktīvāk
realizē, izmantojot savus bruņotos spēkus. Zinot Latvijas vēsturi
un būdami piesardzīgi, daudzi
Latvijas iedzīvotāji lemj par labu
savai dalībai Zemessardzē. To arī
pēdējos gados jūtam, jo pēc tāda
kā neliela panīkuma perioda interese par dienestu Zemessardzē
palielinājusies. Apmācāmo kļuvis
ievērojami vairāk.
Skatoties uz zemessargiem
dažus gadus iepriekš un salīdzinot ar šodienu, vērojams milzīgs
progress. Protams, vienmēr var
vēlēties kaut ko labāk un vairāk.
Ir virkne problēmu, kuras, ceru,
tiek risinātas. Taču šobrīd pats
akūtākais ir moderno novērošanas līdzekļu trūkums – minēšu
nakts redzamības un termālās
novērošanas ierīces – bez tām
modernajā kaŗā izdzīvot ir ļoti
grūti – sevišķi, ja tādas ir preti-

niekam – tādā gadījumā zemessargi nav līdzvērtīgi. Arī lauka
medicīnas nodrošinājums ir būtiski jāuzlabo. Tas pats sakāms
arī par transportlīdzekļiem un
individuālās aizsardzības līdzekļiem – bruņām.
Dienot Zemessardzē, es gūstu
pieredzi un zināšanas, kuras citur
nevarētu iegūt, kā arī apziņu, ka
šādi palīdzu savai valstij un
cilvēkiem. Turklāt uztveru to arī
kā savu pilsonisko pienākumu,
sevišķi tagad, kad tiek runāts par
Baltijas aizsardzību NATO kontekstā. Izmantošu vienmēr piesaukto piemēru par to, kāpēc lai
uz šejieni mūs aizsargāt brauktu
karavīrs no Vācijas, Francijas,
Lielbritanijas vai ASV, ja mēs paši
savas negribēšanas vai slinkuma
dēļ to nedarītu. Ar savu rīcību es
parādu, ka man nav vienalga par
to, kas notiek ar šo zemi. Tiem,
kuri svārstās, es nevaru viennozīmīgi pateikt vai stāties vai
nestāties Zemessardzē – tas tomēr,
vismaz šobrīd, ir ļoti individuāls
jautājums. Daudzi šī lēmuma
nozīmi saprot, tikai dodot zvērestu. Taču vienlaikus es vēlos atgādināt, ka valsts aizsardzība ir
visas sabiedrības kopējs darbs, un
Zemessardze ir veids, kā katram
tajā iesaistīties. Bet, ja lēmums ir
pieņemts, tad nevajadzētu kavēties ar tā realizāciju – jo vairāk
mums būs sagatavotu zemessargu, jo drošāk dzīvosim. Zemessargs ir karavīrs, kura ir viena no
sarežģītākajām profesijām un
kuras apgūšanai vajag laiku –
daudz laika.
“Zemessargs nav algots kareivis, viņa pienesums valsts drošībai ir brīvprātīgs. Viņš ziedo savu
brīvo laiku, līdzekļus, miegu,
spēku, enerģiju un drosmi. Tu
vari palīdzēt viņam sargāt Latviju vienlīdz labi gan dienā, gan
naktī, ziedojot līdzekļus nakts
ekipējuma iegādei.”
Ziedojiet!
http://www.zemessargam.lv
Rekvizīti ziedojumiem ar bankas pārskaitījumu:
Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO)
Alberta iela 13, Rīga, LV 1010
Reģ. nr. 40008049937
Swedbank, Swift: HABA LV22
Konts:
LV35HABA000140J045270
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Pie tautiešiem Vācijā un Šveicē

LIGITA KOVTUNA
(Turpināts no Nr. 36)

Un nu esam Bērzainē, šeit un
šodien. Mūs sagaida Inese un
Āris Aveni, kas te vada saimniecību. Inese lūdz piebilst ‒ mēs te
neesam saimnieki ‒ nams un
saimniecība pieder Daugavas Vanagiem Vācijā, mēs te esam tikai
tāpēc, lai palīdzētu dēlam Indulim Bērziņam (DV Vācijā valdes
priekšsēdis), jo “esam pensijas
vecumā, ar savu zināmu pieredzi un iespējām. Bet ne pelnīt te
esam, jo pašiem Latvijā ir savi
īpašumi un nodrošinājums. Vienkārši redzam te iespējas un esam
gatavi strādāt, lai palīdzētu pastāvēt šim brīnišķīgajam latviešu
īpašumam.”
Inese un Āris te ieradās pirms
nepilniem četriem gadiem. Tā kā
Ineses dēls Indulis studēja Bonnā,
ciemu dienās iznāca iegriezties
arī Bērzainē. Savureiz ‒ kopā ar
Austri Grasi. Inese ilgus gadus bijusi Mazsalacas vidusskolas direktore, četras reizes bijusi zināmās
3x3 nometnes vadītāja Latvijā.
Āris ir vīrs, par kuŗiem saka ‒ rokas īstajā vietā, turklāt laba pieredze celtniecības darbu veikšanā
un organizēšanā. Jāpiebilst, ka
Āris ir pazīstamā aktieŗa Harija
Avena dēls, kuŗš, kā pats saka, Vācijā atgriežas otrreiz, jeb viņa tēvs
ir no tiem latviešiem, kas pagājušā gadsimta 40. gadu beigās no
DP nometnes atgriezās Latvijā.
Abi raiti runā vāciski, kas, kā saprotams, Freiburgā rosoties, ļoti
noder.
Inese: Zināju, ka Bērzainē visus
aizvadītos gadus ritējusi aktīva
dzīve. Te saimniekoja leģendārais
Leons Mertens, te bija viesmīlīga,
sirsnīga gaisotne, notika talkas,
sarīkojumi, valdošais noskaņojums bija tāds patriotisms un
Latvijas mīlestība, kādu varu vien
vēlēties sagaidīt no ikviena latvieša.
Protams, runas un diskusijas,
pat strīdi par īpašuma pārdošanu
bijušas vai visus nesenos gadus,
īpaši pēc 2000. gada, kad trimdas

Lidija Bühler: “Bērzainē ir tik
mājīgi un rosīgi ‒ viss sakopts,
zied un plaukst! Avenu ģimene
tur mūs visus kopā”

Tikšanās dalībnieki pie Bērzaines namdurvīm

ziedojumi ne vien izsīkuši, bet
praktiski beigušies pavisam. Un
tomēr Vācijas Daugavas Vanagi
ikreiz pēc gaŗām diskusijām vienojušies un pieņēmuši vienbalsīgu lēmumu īpašumu paturēt.
Taču ‒ trimda noveco, un talkā
jānāk jauniem cilvēkiem. Un te
sākas stāsts par mūsu ierašanos
Bērzainē pēc Induļa (33 gadus
vecs ‒ Red.) ievēlēšanas.
Joprojām ir te daudz cilvēku no
vecās paaudzes, kas vairs nevar
atbraukt, bet nav zaudējuši interesi
par Bērzaini. Zvana Alise Šics un
jautā ‒ nu, kā mana akācija? Vai
vēl joprojām zied? Te turpina darboties Lidija Bühler, kuŗa savulaik kopā ar savu dzīvesbiedru
Edgaru Retigu bija lieli Bērzaines
atbalstītāji. Lidijas kundze kopā ar
Ievu Lehman te darbojas joprojām, ir mūsu revidentes un palīdzes. Un īpaši jāpiemin DV Vācijā valdes loceklis Mārtiņš
Bērziņš, kuŗš jau vairāk nekā 10
gadus nesavtīgi strādājis, lai Bērzaine pastāvētu.
Kad te ieradāmies, sapratām, ka
pamatā ir praktiskas lietas, kas
jāsakārto, tēlaini izsakoties, tam
kuģim, lai viņš nenogrimtu, ir
jāaiztaisa sūces. Tieši tā ‒ nams

Juris Andruss uz Dz. Gekas
kinovakaru ieradies viens, jo
sieva Inese palikusi ar mazajiem bērniem. Arī Juris ar ģimeni Vācijā dzīvo un strādā
ar apziņu, ka pienāks laiks, kad
būs iespējams ar savu ģimeni
atgriezties Latvijā, lai tur pilnvērtīgi turpinātu dzīvi

Pauls Vēdigs ir no Adelaides,
Austrālijā. Pēc profesijas ‒ vīna
darītājs, Vācijā apgūst alus darīšanu. Meklē savas saknes ‒
Dzirkstīte Sietiņa-Petkūna un Uldis Baltaiskalns. Dzirkstīte: ziņas par tēvu, kuŗš dzimis
“Noskatījusies Dzintras Gekas filmu “Dieva putniņi”, atcerējos Vācijā
sava tēta un mammas stāstīto, atminējos vecomāti, kuŗa bija mans
gaišais avots, kas vadīja mani... Savā dzīvē esmu satikusi tik daudz
gaišu cilvēku, un viņu stāsti mani rosināja uzrakstīt pašai savu ticis uzbūvēts bez hidroizolācijas,
grāmatu, sev un saviem tuvajiem. Liktenis mani atvedis uz Vāciju, turklāt jumti tecēja. Tātad ‒ tie bija
lai atbalstītu savu mīļoto cilvēku. Esmu prom no Latvijas, un pirmie darbi, kas jāpadara. Jumtagad vēl jo skaidrāk izjūtu to, kāda Dieva zeme ir mūsu Latvija. tus salabojām, tā sauktajā Varoņu
Un man sāp, ka mēdzam aizmirst par saknēm, kas mūs baro. pagrabā ielikām siltās grīdas, koTāpēc mans vēlējums visiem tiem, kas šobrīd ir prom no Latvi- ka sienu paneļus, un nu te ir virjas ‒ nekad neaizmirsīsim mājas, un saviem bērniem stāstīsim par tuve un ēdamzāle. Kāpēc Varoņu
to, ka nav skaistākas, bagātākas zemes par Latviju. Jā, izdzīvošana
mūs spiedusi kādu laiku būt prom, bet es lūdzos un ceru, ka pagrabs? Jo te 50. ‒ 60. gados tikuvarēsim atgriezties, ka dzīvojam te tāpēc, ka varam palīdzēt arī šies un sarunās laiku vadījuši
tiem, kas dzīvo Latvijā. Un šis Bērzaines latviešu nams palīdzēs tie, kas savulaik cīnījās par Latviju.
Drīz pie sienas tiks pielikts karogs,
uzturēt latvisko garu.”

Āris un Inese Aveni

kas plandījies Latvijas vējos Lestenē...
Pagraba izbūve palīdzēja sakārtot arī kādu gluži praktisku lietu ‒
tā kā te nu ir iekārtota atbilstīga
virtuve un ēdamzāle, no Vācijas
iestādēm esam saņēmuši oficiālu
atļauju dot viesiem brokastis un
vakariņas, kas palīdz mums darboties kā pilnvērtīgam viesu
namam.
Namā ir 18 viesistabas, aprīkotas ar mūsdienīgām ērtībām, varam uzņemt tā sauktās autobusu
ekskursijas ‒ izmitinām braucējus,
pabarojam ar brokastīm un vakariņām, rīkojam ekskursijas pa
skaisto Švarcvaldi. Brauc ciemiņi
no Latvijas, un brauc latviešu atvases no Vācijas, Šveices, Francijas,
jo atrodamies krustpunktā, brauc
baltvācieši. Cements, tapetes un
sanitārā technika ir jānopērk, te
ar talkotāju darbu vien nepietiek.
Tāpēc esam un būsim pateicīgi
par ikvienu ziedojumu! Jo īpaši
priecājamies, ka te tiek rīkoti latviešu sarīkojumi. Oktobrī uzņemsim Eiropas latviešu apvienības
organizēto skolotāju kārtējo konferenci, kas šogad tiek rīkota kopā
arī ar DV Vācijā, 2018. gada vasarā

Bērzainē notiks pasaules 3x3 nometne.
Paļaujamies galvenokārt uz saviem spēkiem, atbilstoši šīsdienas
prasībām rakstām projektus, lai
piesaistītu naudu. Bērzainē strādā
pieci darbinieki, turklāt, piemēram, veļas mazgātava ir pašiem
sava, jo tā ir ekonomiskāk.”
Āris mani izvadā pa Bērzaines
īpašumu ‒ apskatām tās pirmās mājas, no kuŗām Bērzaine sākusies.
Bērzaines vecums skaitāms 122 gadu gaŗumā, taču pašas pirmās, tā
sauktās kalpu mājas te celtas vēl
pirms apmēram 20 gadiem. Tātad ‒ pusotra gadsimta vecs ir šis
īpašums. Senajās ēkās mīt īrnieki,
kuŗu īres maksas dod ieņēmumus, bet kuŗiem arī jāpiedāvā
vide, kas atbilst Vācijas dzīves līmeņa prasībām. Apkārtne Švarcvaldes kalnu ielokā ir pasakaina,
te vieta gan latviskiem Jāņiem,
gan dabas mīļotājiem. Bērzu alejā
“satieku” sūtņa Kārļa Zariņa un
daudzu citu ievērojamu viesu stādītus kokus, kas nu jau nopietnā
vecumā un augumā. Un ļoti gribas būt šai vietai piederīgai ‒ kā
latvietei.
(Turpmāk vēl)
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MĀRIS
BRANCIS
Vijas Spekkes darbu izstāde
“Bēgļi – gūstekņi” aprīļa un maija
mijā bija skatāma Kalnciema kvartālā Rīgā. Rudens pusē, precīzāk
septembrī, tā pārceļojusi uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas galeriju.
Izstāde ir papildināta ar vairākiem darbiem, arī telpa ir cita,
darbu izkārtojums un gaisotne
cita, tādēļ arī iespaids no katra
darba un izstādes kopumā ir gluži
cits. Tā kā darbi izkārtoti uz galerijas četrām sienām, tad liekas,
ka bēgļu tēma skatītāju apņem no
visām pusēm, it kā atrodoties pasaules notikumu viducī.
Māksliniece Vija Spekke ir cilvēks, kuŗa dzīvo līdzi cilvēces pārvērtībām. It sevišķi tas viegli izdarāms šodien, kad elektroniskie
sakari un internets apvienojis, savienojis pasauli, visas tās sīkākās
daļas vienā globālā murskulī. Vairs
nevaram dzīvot kā melnkoka tornī, izolējušies no labā un sliktā, no
notiekošā tuvākā vai tālākā apkaimē vai zemeslodes otrā pusē. Vijas
Spekkes akvareļi vai grafikas lapas
atgādina par mūsu atbildību notiekošajā.
Izstādes rīkotāja Diāna Jance šai
bēgļu tēmai pievienoja savu artavu, atrodot internetā sīrieša mūziku un iegūstot atļauju to demonstrēt Latvijas ļaudīm izstāžu laikā.
Tādējādi Latvijā skan kurdu tautības sīriešu komponista Moutaza
Ariana skaņdarbi “Meklējot mieru” un “ Migranti”. Jau četrus gadus viņš ir bēglis Turcijā, pelna
iztiku kā ielu muzikants un sapņo
savas kompozicijas reiz atkal
dzirdēt īstā koncertā.
Atgādināšu, ka gleznu cikla
“Bēgļi – gūstekņi” sākums meklē-

Izstāde, kas sasien
pagātni un šodienu

jams 1991. gada Persijas līča kaŗa
laikā. Kopš tā laika dažādās zemēs
atsākušies jauni kaŗi. Tad nu Vija
Spekke atkal un atkal radījusi kādu darbu, kas papildina iepriekšējos, piemēram, pāris akvareļu
tapuši Ņujorkas 11. septembŗa
notikumu iespaidā. Šajā ciklā māksliniece nerāda neko konkrētu,
viņa izcentrē cilvēku kaŗa apstākļos, kuŗš zaudē visu – tuviniekus,
pajumti un pat dzimteni. Tādā
veidā viņa mums liek aizdomāties
par redzēto un būt jutīgākiem, saprotošākiem, iespēju robežās palīdzēt nelaimīgajiem. Bēgļa stāvokli izbaudījusi māksliniece un
tūkstošiem latviešu, kuri 1944.
gadā bēga no padomju armijas.
Valstiskās neatkarības atjaunošana beidzot ļāva mūsu tautas
abām pusēm atkal savienoties, satikties. Tad arī Vija Spekke sastapās ar savām māsīcām, kā viņa
sauc gan Elzas Stērstes meitu Annu Žīguri, gan tās meitu Diānu.
Par to, kā notika viņu pirmā

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 1. Uzsauciens uzvarētājam. 4. Latviešu dzejnieks
(1922 – 1963). 6. Franču gleznotājs (1780 – 1867). 9. Pilsētas daļa.
10. Populārs dzēriens. 12. Latviešu gleznotājs (1896 – 1944). 13.
Labklājība, kas iegūstama ar
Dieva gādību. 14. Ganas galvaspilsēta. 17. Pārvērtēja. 18. Sukāt.
21. Luda Bērziņa pasaka “Laimī-

saredzēšanās pašā 90. gadu sākumā, Anna Žīgure atklāja arī jelgavniekiem. Te jāpiemetina, ka ar
šo izstādi Vija Spekke simboliski
atgriezusies tēva mājās – uz ielas,
kur atrodas Jelgavas pilsētas bibliotēka, tas ir, uz Zemgales prospekta, agrāk Palejas ielā, kādreiz
dzīvoja viņu dzimtas ciltstēvs Andrejs Stērste ar savu krietni lielo
ģimeni, arī māsas Aleksandra, Vijas Spekkes māte, un Elza, Annas
Žīgures vecmāmiņa un Diānas
Jances vecvecmāmiņa. Šeit kaŗos
aizgāja bojā senais Stērstu ģimenes plašais dzīvoklis, tostarp dzejnieces Elzas Stērstes archīvs. Pēc
tam radusies, lūk, šāda četrrinde:
Reiz stāstīs, kad negaiss būs šķīries,
Šos laikus klās putekļu sega –
Tas bij tajās uguņu dzīrēs,
Tas bija, kad Jelgava dega.
Cik pēc tam jelgavnieku bija
spiesti aiziet bēgļu gaitās! Tādēļ
gribas teikt, ka šī izstāde sasien
vienā mezglā pagātni un nākotni,
mūs un citus. Mēs visi esam viens!
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gais ...”. 22. Tauki mirušo pelniem. 26. Valsts Ziemeļeiropā.
27. Pierēķināt. 29. Slāpē uguni
vai liesmu. 30. Bērnu infekcijas
slimība. 31. Liels daudzums. 35.
Ostas pilsēta Turcijā. 36. Italiešu
operas “Īrisa” komponists. 37.
Ārprātīga. 38. Krievi, poļi, ukraiņi u. c. 39. Celiņš.
Stateniski. 1. Muhameda Ali

sporta veids. 2. Riskanta darbība,
dēka. 3. Kuģu piestātne. 4. Seno
latgaļu valdnieks. 5. “Kaķīša dzirnaviņu” autors. 6. Mazs, mazs
vīriņš, adatu kažociņš (mīkla).
7. Acu slimība. 8. Brazīlijā cēlusies deja. 11. Uzvešanās. 15. Dona
Kihota dzimtene. 16. Atbiras
labību kuļot. 17. D. Trampa viceprezidenta amata kandidāts.
19. Nepietikt. 20. A. Grīna dēku
romāns. 23. Lielvalsts. 24. Informācija, jaunumi. 25. Piedot. 28.
Pūšamie instrumenti. 29. Būt
piemērotam. 32. Lūisa Kerola
“Brīnumzemes” meitene. 33.
Musulmaņu mazais svētceļojums uz Meku. 34. Zivju olas.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 36) atrisinājums
Līmeniski. 1. Purvs. 4. Gauja.
6. Apjauta. 7. Kantoni. 8. Lazdona. 10. Lindgrēna. 13. Saikava.
15. Stagars. 17. Traps. 19. Kamēlija. 20. Versijas. 21. Elita. 23.
Pagodas. 26. Mantisa. 29. Pastinaks. 30. Atstatu. 31. Nemiers.
32. Spināti. 33. Smūls. 34. Skifs.
Stateniski. 1. Pontoni. 2. Saitiņa. 3. Saragosa. 4. Galants. 5.
Acošana. 7. Kītss. 9. Aušas. 11.
Kavalkāde. 12. Tauksakne. 14.
Atlanta. 16. Revanšs. 17. “Trase”.
18. Sevra. 22. Izlietne. 23. Prosa.
24. Grausts. 25. Statuss. 26.
Mākonis. 27. Iltners. 28. Akers.

2016. gada 8. oktobris – 14. oktobris

ZIŅAS ĪSUMĀ
Daugavpili 29. septembrī darba vizītē apmeklēja Slovakijas
vēstnieks Latvijā Peters Hatjars (Peter Hatiar). Slovakija kopš 1. jūlija
ir prezidējošā valsts ES Padomē. Daugavpils universitātē (DU) apsprieda sadarbību ar Slovakijas augstskolām Erasmus programmā. Pilsētas
domē tikās ar priekšsēdi Jāni Lāčplēsi. Dažādos projektos jau ir bijusi
sadarbība ar pārstāvjiem no Slovakijas. Vēstnieku ieinteresēja speciālās ekonomiskās zonas izveide un perspektīvas attīstībai, drošības jautājumi un ES fondu līdzekļu apguve.
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru aicina jauniešus
(15 ‒ 20 gadiem) piedalīties fotokonkursā “Es savai tēvzemei…”.
Nolikums Saeimas mājaslapā. Darbi līdz 27. oktobrim jāsūta uz
e-pastu: konkurss@saeima.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu,
mācību iestādi un kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) vai
pa gaisa pastu: Konkursam, Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811.
Dobelē septembrī rudenīgi krāšņi nosvinēja Atbrīvošanas pieminekļa atjaunošanas 20. gadadienu. Tas veltīts Pirmā pasaules kaŗā
un Latvijas brīvības cīņās kritušajiem kaŗavīriem. Tēlnieks Kārlis Zemdega pieminekli veidojis kā divfigūru kompoziciju, kur senlatviešu
kaŗavīrs ir tautas spēka simbols, bet tautumeita – Dzimtenes tēls –
pauž garīgās skaidrības ideālu. Pirmo reizi pieminekli svinīgi atklāja
1940. gada 9. jūnijā toreizējā Vienības laukumā. Otro reizi ‒ 1996. gada
21. septembrī.
Liepājas Jūrniecības kolledžai – 140! Tā ir pirmā līmeņa augstākās
izglītības iestāde ar struktūrvienību Jūrskola, kurā īsteno 3. un 4. līmeņa profesionālās izglītības programmu. Zinības apgūst topošie kuģu
vadītāji, kuģu mehāniķi un loģistikas speciālisti. Lielajai jubilejai veltītie
sarīkojumi un sportiskās aktīvitātes notika no 27. līdz 30. septembrim.
J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnazijai ‒ 25 gadi. Tajā
mācās 352 skolēni, strādā 43 skolotāji un 25 techniskie darbinieki.
Sadarbībā ar apvienību Wspólnota Polska no Bialostokas Polijā 24. septembrī visi interesenti bija aicināti uz Latvijas VII poļu diktātu, tā dodot iespēju pārbaudīt valodas prasmes.
Valkas novada un Valgas apriņķa pašvaldības apvienotā delegācija no 21. līdz 23. septembrim bija pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvas pilsētā Marijampolē, kur iepazinās ar tās funkcijām, struktūru, ieviestajiem un plānotajiem ES projektiem. Iespaidi bijuši tik lieli, ka
nākamgad Valkas – Valgas pilsētu svētku laikā, no 9. līdz 11. jūnijam,
tiks parakstīts sadarbības līgums.
Latvijas Zemes fonds no zemes īpašniekiem atpircis 1 734 hektarus – 91 īpašumu 3,9 miljonu eiro vērtībā, liecina fonda informācija.
Kopš tā izveides pērn 1. jūlijā jau saņemti 727 īpašumu pārdošanas
pieteikumi, tostarp šogad – 328. Tie tālāk tiek iznomāti lauksaimnieciskās darbības veicējiem. Latvijas Zemes fondu apsaimnieko AS “Attīstības finanču institūcija “Altum”, kuŗas rīcībā zemes pirkšanai ir kopumā 14 miljoni eiro.
Daugavpils cietoksnī pie Nikolaja vārtiem notika pirmais vikingiem veltītais vēsturisko rekonstrukciju festivāls “Visvalža diena”,
kuŗu rīkoja klubs “Robeža”. Tas bija veltīts Jersikas ietekmīgākajam
valdniekam Visvaldim (13. gs.). Pirms tūkstošiem gadu gar tagadējo
Daugavpili pa Daugavu ritēja senais tirdzniecības ceļš “no varjagiem
līdz grieķiem”. Klubs “Robeža” izzina 9. – 11. gs. vēsturi, sadzīvi, apģērbu, ieročus un citu rekonstrukciju.
Krustpils novada Antūžu speciālajā internātpamatskolā ir iekārtota īpaši aprīkota terapeitiskā spēļu istaba bērniem (mācās 87), kur
dzirdamas relaksējošas dabas skaņas un pieejamas dažādas spēles ar
veselību uzlabojošām funkcijām. Tā ir viena no 13 speciālajām skolām,
kas atrodas Latvijas Bērnu bāreņu fonda paspārnē, kuŗa īsteno dažādus projektus.
Tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” izdevusi ceļvedi “Gardā siera
ceļš”, kas tapis sadarbībā ar Latvijas siera klubu. Tur sakopota informācija par 50 vietām Latvijā – mājražotājiem, zemnieku saimniecībām,
piena pārstrādes uzņēmumiem, kooperatīviem un pienotavām Latvijā, kur var uzzināt par siera gatavošanas procesu, vēsturi, doties izzinošās ekskursijās un nogaršot dažādas vietējās siera šķirnes.
Daugavpilī 1. oktobrī ‒ Starptautiskajā veco ļaužu dienā ‒ visiem
senioriem braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā ‒ autobusos un
tramvajos – bija bez maksas. Notika arī svētku sarīkojumi.
Lauku konsultāciju un izglītības centrā Ozolniekos 6. oktobrī
notiks seminārs “Kā, gudri saimniekojot, var samazināt pesticīdu lietošanu laukaugu audzēšanā”, kur lektors būs angļu zinātnieks Džoels
Viljams. Viņš sniegs padomus, kā samazināt herbicīdu, fungicīdu un
insekticīdu lietošanu lauksaimniecībā. Zinātnieks izstrādā jaunas metodes, kā pareizi uzturēt augsnes dzīvīgumu, nesabojāt ar minerālmēsliem un neart par daudz, bet ievērot pareizu augu secību. Interesenti
aicināti pieteikties pa e-pastu: lasma.ozola@llkc.lv vai tālruni 27815545.
Latvijas Dabas fonds (LDF) īsteno projektu “Latvijas dabas un ainavas vērtība ‒ spāre: no pētījumu pirmsākumiem līdz dāvanai Latvijas simtgadē”. Tādējādi uzsākot darbu pie spāru atlanta veidošanas,
kas būs velte valsts 100 gadu jubilejai. LDF aicina ikvienu, kuŗa rīcībā
ir Latvijā uzņemtas spāru fotografijas, līdz 30. novembrim reģistrēt
novērojumus portālā Dabasdati.lv.
Rēzeknē no 15. līdz 21. oktobrim Latgales vēstniecībā GORS
notiks Otrais ērģeļmūzikas festivāls ORGANismi, kuŗa mākslinieciskā vadītāja ir ērģelniece Iveta Apkalna. Atklāšanas koncertā 15. oktobrī skanēs ērģeles un klavieres – ērģelniece I. Apkalna saspēlēsies ar
pianistu Juri Žvikovu, kur izskanēs J. Roibkes, S. Franka, Ž. Langlē un
N. Hakima skaņdarbi. Visu festivālu caurvīs temas “Divatā” motīvs.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
9.oktobrī 13:00 Trimdas draudzes namā tikšanās ar Vītola
fonda priekšnieci Vitu Dīķi un
Kokneses fonda priekšnieci Valdu
Auziņu. Rīko Latviskā Mantojuma fonds, sadarbībā ar biedrību
TILTS. Visi laipni lūgti! Ieejai lūdz
ziedojumus. Programmā Fondu
darbība un nākotnes plāni. Publikai būs iespēja uzdot jautājumus.

Bostonas latv. ev.l ut. Trimdas dr.
baznīca (58 Irving St, Brookline
MA).
22.oktobrī 14:00 Latviskā Mantojuma fonds rīko komponista
Ērika Ešenvalda lekciju ar videoierakstiem 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.: 303-9865337 vai 303-913-8081. Piektdienās
19:00 tiekas latviešu deju grupa,
20:30 notiek koŗa mēģinājums.
8.oktobrī 19:00 Laimas Jansones kokles koncerts. Rīko Denveras latv. biedrība. Info: Raita

Jergensen, tālr.: 303-424-4442.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība (531 North 7th St).
21.oktobrī 19:30 Filadelfijas
Sv.Jāņa bazn. (301 N Newtown
Street Rd, Newtown Square PA)
starptautiski pazīstamā latviešu
komponista Ērika Ešenvalda
audiovizuālā lekcija „Mana mūzikas pasaule vārdos un skaņās”.
Filadelfijas latviešu koncert-

koŗa koncerts ar Springfield
Township High School un Choir
College dziedātājiem, diriģentu
Guntas Plostnieces un Andrew
Puntel vadībā. Programmā: Ē.Ešenvalda koŗa dziesmas. Ieeja: $25,
studentiem $15, bērniem- brīva.
Rīko Filadelfijas Sv. Jāņa draudze
un Ņujorkas latv. kult. Biedrība
TILTS ar ALA atbalstu. Info:
M.Buka, tālr.: 610-383-5972.
(Turpināts 18. lpp.)

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZE
IZSLUDINA PIETEIKŠANOS UZ STIPENDIJĀM
Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudze izsludina pieteikšanos
uz Artura Jullas stipendijām. Stipendiju kopējais apjoms ir
līdz $10,000.
Artura Jullas stipendijas ir domātas kā finansiāls atbalsts
centīgiem universitātes, koledžas vai kādas citas valsts atzītas
augstākās mācību iestādes studentiem. Stipendiju kandidātiem jābūt studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt
latviešu valodas, kultūras un sabiedriskās vērtības.
Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā
dzīvojošiem studentiem.
Pieprasītājiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:
•
savas dzīves apraksts (CV),
•
eseja, kurā minēti sasniegumi, aktivitātes un nākotnes
ieceres (ne vairāk kā 6000 zīmes),
•
divu sabiedrisko darbinieku, piemēram,
skolotāju vai mācītāju, atsauksmes.
Pieteikšanās dokumenti iesniedzami
līdz šā gada 24. oktobrim draudzes priekšniekam:
Gvido Bergmanis
678 Daffodil Drive
Benicia, CA 94510
tel: 707-748-0138, fax: 707-748-0138
e-pasts: gbergsf1@aol.com
Sekmīgie kandidāti par stipendiju saņemšanu tiks informēti
novembrī. Stipendijas tiks izdalītas Valsts svētku aktā š.g.
20.novembrī Draudzes namā, 425 Hoffman Ave., San Francisko.

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

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

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502
e-pasts: gunita@amg-eksports.lv
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(Turpināts no 17. lpp.)
KANADA
Kanadas latviešu centrs Toronto.
22.oktobrī 20:00 Reiz bija balle.
Spēlēs rokgrupa ’’Testostertones’’.
23.oktobrī 11:30 Rudenīgais
azaids. Lūdzam pieteikties pa
tālr: 416-759-4900.
KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. dr.zāle
(1385 Andrews Ave, Lakewood OH).
15.oktobrī 19:00 komponista
Ērika Ešenvalda audiovizuālā
lekcija „Mana mūzikas pasaule
vārdos un skaņās”. Koncertēs
Ņujorkas latviešu koris, diriģentes Lauras Padegas Zamuras
vadībā. Pie klavierēm autors. Rīko
Klīvlandes latviešu koncertapvienība. Info: Anda Sūna Cook,
tālr.: 216-651-0486.
LOSANDŽELOSA (CA)
Latv. sabiedriskais centrs (1955
Riverside Dr).
16.oktobrī 13:30 Laimas Jansones kokles koncerts. Rīko Dienvidkalifornijas latv. biedrība. Info:
Ivars Mičulis, tālr.: 818-842-3639.
MANČESTERA (CT)
Mančestera (21 Garden St, Manchester CT 06040).
15.oktobrī 12:00 diak. Lindas
Sniedzes-Taggart cimbala (dulcimer) koncerts. Pļaujas svētku

jiņas vadībā, pie klavierēm Biruta
Spruds. Ieeja $23, studentiem $5,
bērniem līdz 16 g.v.brīva. Rīko
Minesotas latviešu koncertapvienība 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.: 516319-9491 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

11.oktobrī 19:00 Laimas Jansones kokles koncerts. Rīko Oregonas latv.biedrība. Info: Ilva
Metlāne, tālr.: 503-614-8779.
PRIEDAINE (NJ)
23.oktobrī 14:00 Baltiešu Vienības dienas sarīkojums, kuŗu rīko
lietuvieši ar latviešu un igauņu
piedalīšanos. Sarīkojumu pagodinās mūsu diplomāti un būs arī
tautiski priekšnesumi. Pusdienas
16:00. Lietuviešu mūzikālās grupas „Vairas” koncerts ar lietuviešu dziedātāju Ingu Valinskieni.
Ieeja $25. Lūdzam pieteikties pie
J. Studenta, tālr.: 732-836-9750.
Info: www.priedaine.com
SANFRANCISKO (CA)
ZK draudzes nams (425 Hoffman Ave, San Francisco)
15.oktobrī 16:00 Laimas Jansones 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
11.oktobrī 12:00 pensionāru
pusdienas ar programmu.
14.oktobrī 19:30 Laimas Jansones kokles koncerts. Rīko Vašingtonas štata Latv. biedrība. Info:
Sarmīte Davidson, Tālr.: 206232-6813.

sarīkojums ar rudens ražas loteriju.
6., 8., 11. un 13.oktobrī piparkūku 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 Ešnvalda audiovizuālā
lekcija „Mana mūzikas pasaule
vārdos un skaņās”. Koncertēs
Mineapoles un Saint Paulas dr.
koris un latv. skolas bērnu koris,
diriģentes Gunas Kalmītes Sku-

Lauras Padegas Zamuras vadībā. Programmā Ē. Ešenvalda
koŗa dziesmas autora klavieŗpavadījumā. Ieeja $15, bērniem –
brīva. Rīko: Ņujorkas latviešu
kultūras biedrība TILTS un
Ņujorkas latv. ev. lut. draudze ar
Amerikas latv.apvien. atbalstu.
Info: D.Aperāne, tālr.: 914-2343339, E-pasts: aperanscrd@aol.
com. Visi sirsnīgi aicināti!
PORTLANDE
Oregonas latv. centrs (5500 SW
Dosch Rd).

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu
biedrības nams (1705 9th Ave N,
St.Petersburg FL 33713).
Bibliotēka pārtrauc savu darbību un grāmatu ziedojumus
vairs nepieņem. Par vēlmi izņemt
grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.
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 skābiem kāpostiem un vēsu dzērienu
gādās Vanadzes un Vanagi.
LASL paziņojums! – 15.oktobrī 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 Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 irving St, Brookline,
MA 02445). Info: 617-232-5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com. Mācītājs Juris
Cālītis. Māc. pers. tālr: 617-5844535. Dievk. notiek 10:00.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.:
(6551 W Montrose Ave, Chicago
IL 60634), tālr.: 773-725-3820;
E-pasts: cianasdraudze@gmail.com;
www.facebook.com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek
svētdienās 9:30. Pēc dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc.
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Māc. Biruta Puiķe Wilson. 16.oktobrī dievk. un draudzes mācītājas amatā ievešanas un 15.ordinācijas gadadienas svinības.
30.oktobrī reformācijas dienas
dievk. Nodarbības bērniem. 21.
oktobrī 11:00 Bībeles stunda.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL). Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@
hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Ave, Los Angeles CA 90039). 25.
septembrī 11:00 dievk. ar dievg.
Māc. Mārtiņš Rubenis. 23.oktobrī
11:00 dievk. ar dievg. Māc. Mārtiņš Rubenis. 30.oktobrī 11:00
laju vadīts dievk.
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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. 9.oktobrī angļu val.dievk. ar Sv. vak.
16.oktobrī dievk. 23.oktobrī dievk.
Ar Sv.vak. 30.oktobrī dievk.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham.
Pēc dievk. kafijas galds. 7.oktobrī
11:00 lūgšanas grupa „Aka” bazn.
lejas telpās. 9.oktobrī 10:00 dievk.
16.oktobrī 10:00 laju vadīts
dievk. 19.oktobrī 11:00 Bībeles
stunda ciemā Latvija. 23.oktobrī
10:00 dievk. ar dievg. 23.oktobrī
16:00 Svecīšu svētbrīdis Riverside
kapsētā.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
dr. dievk. notiek svētdienās
14:30. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā.
• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg
Rd, Lititz Lancaster, PA 17543).
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone (PO
Box 380, Henryville PA 18332),
mob. tālr.: 570-460-5375, e-pasts:
silver11@ptd.net un emer. māc.
Dr. Arvīds 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.: 402-4758106. Dr. pr. Kārlis Indriksons,
tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek
1.un 4.svētdienā 10:00. 2. svētdienā dievk. angļu val. Pensionāru saiets katrā otrajā ceturtdienā.
• 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-Taggart.
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 svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Dievk.
notiek 10:00. Pēc dievk. sadraudzība. 9.oktobrī dievk. Sadraudzība. 16.oktobrī dievk. Sadraudzība. 20.oktobrī 11:00 Bībeles
stunda. 23.oktobrī dievk. Sadraudzība. 25.oktobrī 19:00 Bībeles
stunda bazn. bibl.telpās.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church
(P.O. Box 39, Station NDG,
Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 514992-9700. 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.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). Māc. Ieva PušmucāneKineyko, tālr.: 908-638-1101,
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 2.oktobrī 13:30 Pļaujas
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
svētku dievk. ar dievg. Pusdienas.
16.oktobrī 13:30 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).
10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar
dievg. Māc. Saivars.
9.oktobrī 12:00 Kapu svētki Katskiļos (414 Bloomer Rd, Tannersville 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.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis:
989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net 16. oktobrī 13:00
dievk. Kafija.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis.
Dievk. notiek 12:00. Pēc dievk.
kafijas galds. 22.oktobrī 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 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.
• 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.: 727367-6001. Katras 1. svētdienas

dievk. notiek Biedrības namā
plkst. 14:00. 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, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416921-3327, e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,:
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts:
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309,
e-pasts: sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macani-

tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00
Zaķīši. Dievk. notiek 10:00. Kafijas galds. Grāmatu galds.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr.
Vija Bachmuts, tālr.: 860-6443268. 8.oktobrī 11:00 Pļaujas
svētku dievk. ar dievg. Māc. Daina
Salnīte. 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.

Aizgāja mūžībā mans mīļais vīrs, brālis, krusttēvs un onkulis

TEODORS BRIEDIS
Dzimis 1924. gada 30. oktobrī Zilupē,
miris 2016. gada 22. septembrī Toronto

Mūsu mīļais filistrs

Fil! SAMUĒLS KNOCHS Jr.
68 II

Dzimis 1926. gada 17. decembrī Aizputē, Latvijā,
miris 2016. gada 15. augustā Grandrapidā, Mičiganā, ASV
Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Par katru stundu Dievam pateicos,
Par elpu vienu,
Par katru nodzīvotu dienu.
/K. Skalbe/

No mums šķīrās

LAIMA PLĀTE,
dzim. NILLE

Dzimusi 1934. gada 18. oktobrī Rūjienā,
mirusi 2016. gada 14. septembrī Deitonā
Mīļā piemiņā
AIVARS, ERIC
ANDIS UN SHERRY

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs – dibinātājs

LAIMONS GRĪNBERGS

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA INTA, MĀSA IRĒNE AR ĢIMENI RĪGĀ
MĀSAS LILIJAS (†2010) ĢIMENE KIJEVĀ
KRUSTMEITA LAURA AR ĢIMENI ASV
UN CITI RADI KANADĀ, LATVIJĀ UN ASV

Dieva mierā aizgājis

AIVESS MALĒJS
Dzimis 1939. gada 21. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2016. gada 14. septembrī Eugene, Oregon, ASV
Tev mūžam vieta mūsu sirdīs,
Gan neskanēs vairs tava balss.
Par viņu sēro
Tev mūža vieta debesīs,
SIEVA JUDY MALEJA
Un Dieva vaigs tev uzsmaida.
MEITA ALEKSANDRA MALĒJA
Vidis
BRĀLIS
VIDIS
UN SIEVA ZINTA MALĒJS
Rokas izstiepju,
Gaužos, pielūdzu, INGA UN MICHAEL YANOSKI, PĒTERIS UN SUSAN MALĒJI, UN MĀRIS MALĒJS
AMY PRICE UN ĢIMENE, RICHARD RAINES UN ĢIMENE
Atsaukt nespēju
To, ko zaudēju.
/Aspazija/

Dzimis 1924. gada 6. novembrī Krapē, Latvijā,
miris 2016. gada 24. septembrī Ontario, Kanadā
Sēro
FRATERNITAS IMANTICA

Sit tibi terra levis!

Dieva mierā aizgājusi
mūsu jauno dienu līdzgaitniece
un Rīgas Franču liceja skolas biedrene

DZIDRA
DAMEREL,
dzim. NĀRUNS
*1923. gada 3. februārī Rīgā,
†2016. gada 7. septembrī Honolulu

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā filistre

ŅINA ČERNAVSKA, Dr. Med. Dent.
dzim. VIDUCE
dzimusi 1925. g. 4. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2016. g. 19. maijā Toronto, Ontario
Es, mūžīga esot, izgaistu,
Un izgaistot sniedzu mūžību…
/Rainis/

KORPORĀCIJA SPĪDOLA

Elle a fermé sa parapluie...

Piemin
SKAIDRĪTE ŠĶIPSNA-ĀBELTIŅA
MIRDZA ROBIŅA, BIRUTA ŠNEIDERS
MIRDZA VITENBERGA, ĒRIKA BIŠOFS
SOLVEIGA ĒRMANIS
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(Turpināts no 4. lpp.)

Sveicot sportistus, Mūrniece
īpaši izcēla paraolimpiešu augstos sasniegumus: “Četras medaļas
– tas ir fantastisks sasniegums!
Aigara Apiņa un Diānas Dadzītes
zelts, kā arī Edgara Berga un
Diānas Dadzītes bronzas medaļas
ir ļoti pelnītas. Par prasmi nepa-

tuvu godalgām bija vairāki no
viņiem. Paldies par sasniegto, un
nezaudējiet cīņas sparu, domājot
jau par nākamajām Vasaras olimpiskajām spēlēm Tokijā.”
Pateicībā par izcīnītajām medaļām un sasniegtajiem augstajiem rezultātiem Saeimas priekšsēde paraolimpiešiem Diānai
Dadzītei, Aigaram Apinim un
Edgaram Bergam pasniedza parlamenta Prezidija Atzinības rakstus. Savukārt pārējiem Latvijas
olimpiešiem un paraolimpiešiem,
kā arī viņu treneriem un ārstiem
tika pasniegti Saeimas priekšsēdes
Atzinības raksti.

Latvijas
Olimpiskās
komitejas prezidenta vēlēšanās
viss pa vecam

doties, sportisko spītu, azartu un
neaprakstāmu cilvēcisko vitalitāti.” “Ļoti iepriecināja jaunie
sportisti, kuŗi uz Rio Vasaras
olimpiskajām spēlēm bija devušies pirmo reizi,” uzsvēra Saeimas
Latvijas Olimpiskajā komitejā
priekšsēde. “Mēs visi redzējām notika LOK prezidenta un orgaviņu milzīgo potenciālu, to, cik nizācijas vadības vēlēšanas. Kandidātus amatam varēja izvirzīt
olimpisko sporta veidu federācijas. Savas tiesības pieteikt kandiKOMPONISTA ĒRIKA EŠENVALDA
dātus izmantoja 35 no 38 valstī
reģistrētajām olimpisko sporta
LEKCIJU TURNEJA ASV
veidu federācijām. Aldonu Vrub“Mana mūzikas pasaule – vārdos un skaņās”
ļevski LOK prezidenta amatam
izvirzīja 26 olimpisko sporta veidu
KLĪVLANDĒ sestdien, 15. oktobrī, plkst. 19:00
federācijas, bet Roberta Raimo
Koncertēs Ņujorkas latviešu koris, diriģentes Lauras
kandidātūru izvirzīja tikai LatPadegas Zamuras vadībā. Autors pie klavierēm.
vijas Kērlinga asociācija.
Klīvlandes Apvienotās latv. ev. lut. dr. zālē – 1385 Andrews
Līdzšinējais Latvijas OlimpisAvenue, Lakewood, OH
kās komitejas prezidents Aldons
Rīko Klīvlandes latviešu koncertapvienība –
Vrubļevskis (attēlā) turpinās darbu
Anda Sūna Cook 216-651-0486
šajā amatā ceturto termiņu pēc
kārtas.
MINEAPOLĒ svētdien, 16. oktobrī, plkst. 16:00
Uz LOK prezidenta amatu preKoncertēs Mineapoles un Saint Paulas draudzes koris un
tendēja arī Carnikavas novada
domes deputāts Roberts Raimo.
latviešu skolas bērnu koris, diriģentes Gunas KalmītesPar Vrubļevski nobalsoja 77 deleSkujiņas vadībā.
gāti, bet par Raimo tika nodotas
Mineapoles – St. Paulas latv. ev. lut. baznīcā – 3152 17th
11 balsis.
Ave., Minneapolis, MINN
Pēc LOK darbības atjaunošanas
Rīko Minesotas latviešu koncertapvienība –
Benjamiņs Aļļe 847-732-0945
FILADELFIJĀ piektdien, 21. oktobrī, plkst. 19:30
Koncertēs Filadelfijas latviesu koncertkoŗis, Springfield
Township High School Concert Choir un Westminster
Choir College dziedātāji,
diriģentu Guntas Plostnieces un Andrew Puntel vadibā.
Filadelfijas latv. Sv. Jāņa baznīcā – 301 N Newtown St. Rd;
Newtown Square, PA
Rīko Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze –
Māra Buka 610-383-5972
BOSTONĀ sestdien, 22. oktobrī, plkst. 14:30
Koncertēs Bostonas latviešu koris un skolas bērnu koris,
diriģentes Krisītes Skares vadībā.
Bostonas latv. ev. lut.Trimdas draudzes baznīcā – 58 Irving
St, Brookline, MA
Rīko: Latviskā Mantojuma fonds Bostonā –
Ināra Suuberg 401-247-2287
ŅUJORKĀ svētdien, 23. oktobrī, plkst. 11:30
Koncertēs Ņujorkas latviešu koris, diriģentes Lauras
Padegas Zamuras vadībā. Autors pie klavierēm.
Jonkeru latviešu baznīcā – 254 Valentine Lane, Yonkers, NY
Rīko: TILTS un Ņujorkas latv.ev.lut.draudze –
Dace Aperāne 914-907-6343
Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā
ar vietējām latviešu organizācijām un ar
Amerikas Latviešu apvienības atbalstu,
Latvijas simtgades ASV norises ietvaros.
Informācija: www.tilts.org, www.alausa.org,
www.latviesiamerika.com

Vai basketbolam
pielikts punkts...?

Foto: LETA

1988. gadā tai bijuši divi prezidenti. No 1988. līdz 2004. gadam
LOK prezidents bija Vilnis Baltiņš, kuŗš amatā pavadīja četrus
termiņus, bet no 2004. gada šo
amatu ieņēm Vrubļevskis.
Latvijas sportistu sasniegumi
Riodežaneiro Olimpiskajās spēlēs
atbilst piešķirtajam financējumam, LOK Ģenerālajā asamblejā
sacīja LOK ģenerālsekretārs Žoržs
Tikmers. Vērtējot Riodežaneiro
Olimpisko spēļu rezultātus, Tikmers sacīja, ka sagatavošanās
Olimpiadai notikusi, cieši sadarbojoties LOK, Latvijas Olimpiskajai vienībai, Izglītības un zinātnes ministrijai, federācijām,
pašvaldībām un atbalstītājiem.
Sportistu sasniegtie rezultāti atbilst piešķirtajam financējumam
un reālajām iespējām konkurencē
ar pasaules vadošajiem atlētiem.
Gatavojoties Phjončhanas un
Tokijas olimpiskajām spēlēm,
sadarbībā ar Saeimu, Ministru
kabinetu un Nacionālo sporta
padomi ir jāpanāk vienošanās,
skaidri definējot mērķus un
sportiskos rezultātus (dalība un
olimpiskās medaļas) un nosakot
attiecīgu valsts financējuma apjomu programmā „Augstas klases sasniegumu sports”, norādīja
Tikmers. Viņš uzsvēra, ka Latvijas labāko sportistu, komandu
treneriem ir jānodrošina nepieciešamais atbalsts izvirzīto mērķu
sasniegšanai, atsevišķos gadījumos piesaistot arī labākos ārvalstu speciālistus.

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

Basketboliste Anete JēkabsoneŽogota ir divkārtēja Eirolīgas
čempione, reizi uzvarējusi Eiropas kausā, tāpat kļuvusi par
Latvijas, Francijas, Turcijas un
Krievijas čempioni.

„Basketbolam esmu izlēmusi
pielikt punktu. Aģentam gan
pagaidām vēl neesmu pateikusi
konkrētu nē: ja nu pēkšņi atskanēs viņa zvans, ja nu man tiks
izteikts piedāvājums, no kāda
neatsakās, – kāju no durvīm pavisam vēl neesmu izņēmusi,
taču... iekšēji jūtu, ka tas ir viss,”
atklājusi titulētā basketboliste.
Anete, kuŗa aizvadītajā sezonā
spēlēja Krievijas klubā Kurskas
Dinamo, neslēpj, ka šādā veidā
viņa nebija domājusi beigt karjēru, taču dzīve visu salikusi pa
savam. “Te nu es esmu – atpūšos,
dzīvojos pa mājām. Beidzot brīvība? Dzīve pēc basketbola nebeidzas, tajā vienkārši sākas nākamais posms,” atzīst sportiste.
“Šķita, ka vēl pēdējo sezonu varētu nospēlēt mājās, bija pārrunas
ar TTT, taču vienošanos neizdevās
panākt. Process ieilga, un laikā,
kamēr gaidīju atbildi, palaidu
garām divus labus līgumus, bet es
patiešām ticu, ka viss, kas dzīvē
notiek, notiek uz labu,” savu lēmumu skaidroja Jēkabsone-Žogota.

BMX

Pasaules kausa BMX superkrosā pēdējie divi posmi risinājās
ASV pilsētās Rokhilā un Sarasotā.
Rokhilā ceturtā posma pamatsacensībām kvalificējās visi četri
Latvijas sportisti – Māris Štrombergs, Edžus Treimanis, Richards
Veide un Kristens Krīgers. Štrombergs pusfinālā, esot otrajā pozicijā, piedzīvoja kritienu, tādēļ
sacensības viņš beidza 15. vietā.
Astotdaļfinālu, kurā bija trīs
braucieni, sekmīgi pārvarēja Štrombergs, Treimanis un Krīgers, bet
tālāk netika Veide. Ceturtdaļfinālā
Štrombergs bija otrais un kvalificējās pusfinālam, bet Treimanis
palika astotais, tālākām cīņām
nekvalificējoties. Krīgers ieņēma
piekto vietu, paliekot uzreiz aiz
pusfināla robežas.

Dažos vārdos
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Biķernieku kompleksajā sporta bazē pasaules meistarsacīkšu rallijkrosā posma finālā
uzvaru izcīnīja leģendārais franču
pilots Sebastjans Lēbs. Latvijas
braucēji Reinis Nitišs un Jānis
Baumanis finālā iekļūt nespēja.
Latvijas basketbolists Dāvis
Bertāns Nacionālās basketbola
asociācijas (NBA) pārbaudes
spēlē laukumā bija 17 minūtes
un guva piecus punktus, bet viņa
pārstāvētā komanda Sanantonio
Spurs cieta zaudējumu. Spurs
viesos ar rezultātu 86:91 zaudēja
Fīniksas Suns komandai.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

