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„Pacel citu, un tu celsies pats!” /Rainis/

VERONIKA ĻEMEŠEVSKA
Pirmdien, 3. oktobrī, Amerikas latviešu apvienības un Latvijas Bērnu fonda sadarbībā
tika pasniegtas stipendijas 10
maznodrošinātām daudzbērnu
ģimenēm un 16 studentiem no
daudzbērnu ģimenēm, kā arī
bāreņiem. Stipendijas pasniedza ALAs sadarbības ar Latviju
nozares vadītāja Kaija Petrovska
un Latvijas Bērnu fonda (LBF)
vadītājs Andris Bērziņš.
ALAs sadarbība ar Latvijas
Bērnu fondu (LBF) nozares
„Sadarbība ar Latviju” ietvaros
izveidojās 1994. gadā. Divdesmit divu sadarbības gadu gaŗumā ALA Latvijas ģimenēm
un studentiem ir piešķīrusi
vairāk nekā 2,5 miljonus ASV
dolaru. „Sadarbība ar Latviju“
nozare ir pati jaunākā ALAs
darbības nozare, kas tika izvei-

„Drošais tilts” atkal pasniedz stipendijas Latvijas ģimenēm un studentiem
dota pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu nogalē. 1994. gadā tā par savu prioritāti izvirzīja
palīdzības programmu „Drošais

tilts“, kuŗas mērķis ir sniegt
atbalstu un palīdzību grūtībās
nonākušām ģimenēm un bezvecāku bērniem Latvijā. Stipen-

dijas tiek piešķirtas uz vienu vai
diviem gadiem – ik mēnesi tie
ir 360 ASV dolari. Studentiem
stipendijas piešķiŗ vienam mā-

cību gadam, katra ir 2000 ASV
dolaru apmērā un tiek izmaksāta divās daļās – mācību gada
sākumā un pēc semestra sek-

Kaija Petrovska (pa labi) ar gandarījumu par tautiešu ieguldījumu Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš uzrunā stipendiju
uzklausa Ilonas Zeltiņas-Skujiņas ģimenes pateicības vārdus
pasniegšanas sarīkojuma dalībniekus. No kreisās: nozares vadītāja Kaija
Petrovska, "Drošā tilta" dvēsele Astrīda Jansone, Jānis Grāmatiņš

PBLA 60. jubilejas valdes sēde un konference
PBLA jubilejas tikšanos ieskandināja Pasaules latviešu koŗa mūzikas koncerts Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā otrdien,
4. oktobrī. Koncertu vadīja PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, dziedāja akadēmijas studentu koris, diriģēja latviešu
kordiriģentu “krāšņākais zieds”. Nākamajā dienā Mazajā Ģildē notika konference “PBLA ieguldījums Latvijas neatkarības
atgūšanā un tās stiprināšanā”. Par konferences un sēdes gaitu, kā arī par svētku koncertu vairāk lasiet nākamajā numurā.

Attēlā pa kreisi: Juris Ķeniņš. Kopējais foto: Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde un viesi gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2016. gada 5. oktobrī Rīgas Mazās Ģildes Lielajā zālē. Pirmajā rindā no kreisās: PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza, Amerikas
Latviešu apvienības (ALA) pārstāve Taira Zoldnere, ALA pārstāve un ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, kultūras ministre
Dace Melbārde, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru prezidents Māris
Kučinskis, PBLA valdes priekšsēža vietniece un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde Kristīne Saulīte,
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve un
Latviešu Nacionālās padomes Lielbritanijā priekšsēde Lilija Zobens un ELA pārstāve un Zviedrijas Latviešu apvienības valdes locekle
Ilze Šakare. Otrajā rindā no kreisās: līdzšinējā PBLA Izglītības padomes (IP) izpilddirektore Anta Spunde, PBLA IP locekle Daina
Grosa, PBLA IP izpilddirektore Aira Priedīte, PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Dienvidamerikas un Karību latviešu
apvienības priekšsēde Renāte de Karvaļo-Albrehta, Rīgas Sv. Jāņa draudzes mācītājs Juris Zariņš, PBLA IP loceklis Māris Pūlis,
Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, LAAJ pārstāvis Dāvids Dārziņš, Latvijas Brīvības fonda
pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, PBLA pārstāvniecības vadītājs
Latvijā Jānis Andersons, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, LNAK
pārstāvis Alberts Upeslācis, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis un ALA pārstāve un ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere

mīgas nokārtošanas. Sekmīgie
studenti stipendijas saņem,
sākot no otrā mācību gada līdz
pat bakalaura grada iegūšanai.
Ģimenes un studenti, kas saņem
šīs stipendijas, tiek rūpīgi atlasīti un izvērtēti sadarbībā ar
Latvijas sociālajiem dienestiem.
Amerikas latviešu piešķirtās
stipendijas ir nozīmīga ārtava
Latvijas nākotnē – tās ir ieguldījums jauno pilsoņu audzināšanā, izglītošanā. Bieži vien
tās ir pozitīvs impulss un atspēriena punkts labākai nākotnei Latvijā.
Šogad tautiešu sarūpētās stipendijas saņēma desmit maznodrošinātās ģimenes no Līvānu, Dobeles, Auces, Liepājas
pilsētām un Neretas, Tērvetes,
Ozolnieku, Jelgavas un Kandavas novadiem, kā arī 16 studenti no daudzbērnu ģimenēm
un bāreņi no Rīgas, Valmieras,
Cēsu, Alūksnes un Kuldīgas
pilsētām, Gulbenes, Jēkabpils,
Kārsavas un Beverīnas novadiem. Kopumā stipendijas saņems 38 ģimenes, 16 studenti
un trīs smagi slimie bērni.
Īpašs pārsteigums ģimenēm
un bērniem šogad bija dziedātājas Aijas Andrejevas priekšnesums. Viņa nodziedāja vairākas komponista Jāņa Lūsēna
dziesmas ar dzejnieka Normunda Beļska dzejām, kas šogad izdotas grāmatā „Savādā
pasaule”.
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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
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: ____________________________
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KĀPĒC PASŪTINĀT LAIKU?!
PĒTERIS BLUMBERGS

Pasūtiniet Laiku 2017. gadam!

“Amerikas latviešu apvienība
uzskata, ka Laiks ir viens no
mūsu ASV sabiedrības “dārgakmeņiem,” kas mums visiem
jāsargā un jāatbalsta. ALAs
valdes vārdā aicinu ikvienu
tautieti turpināt abonēt šo
svarīgo un vērtīgo izdevumu,
kā arī aicināt to darīt savus

draugus un radus. Protams,
varat viņiem dāvināt Laika
abonementu, un kalendāru arī!
Laiks turpina mainīties līdz
ar “laikiem” un dod mums
svarīgu informāciju gan no
Latvijas, gan par mūsu pašu
Amerikas latviešu sabiedrību
un tās rosīgiem centriem.”

I Z L A S I E T U N PA S TĀ S T I E T C I T I E M !

Aicinām atsaukties cilvēkus, kuŗi izvairās atgriezties
Latvijā nesakārtotu kreditsaistību dēļ
Pieredze rāda, ka ir gadījumi,
kad Latvijas lauku klienti ar lieliem parādiem izvairās meklēt
risinājumus un dodas uz ārzemēm, lai gan patiesībā problēmas ir iespējams atrisināt – bezmaksas Konsultāciju un mediācijas centrā (KMC) nepilna
gada laikā sniegts atbalsts jau 429
klientiem. Tāpēc iedzīvotāji, īpaši
ārzemēs dzīvojošie, kuŗiem ir
palikušas nesakārtotas kreditsaistības, aicināti sazināties ar
KMC, kas var palīdzēt sakārtot
ieilgušas un sarežģītas finanču
problēmas. “Katram cilvēkam ir
savs stāsts un izvēles iemesli,
tomēr ir skumīgi dzirdēt, ka
situācijās, kad atalgojums ir
pārāk zems vai vispār nav iespējas gūt ienākumus, iedzīvotāji to
patur pie sevis, ignorē bankas
aicinājums uz tikšanos, kā rezultātā problēma samilzt un kļūst
šķietami neatrisināma. Diemžēl
pieredze rāda, ka nereti tiek pieņemti pārsteidzīgi lēmumi, kas
vēlāk rada negātīvas sekas. Daudzas ilgtermiņa problēmas varētu novērst, ja pirms izvēles izdarīšanas pakonsultētos ar profesionāļiem. Konsultāciju un me-

diācijas centra mērķis ir palīdzēt
grūtībās nonākušajiem klientiem
atgriezties aktīvajā ekonomikā –
saņemt oficiālu algu un maksāt
nodokļus,” stāsta KMC speciāliste Diāna Kvedere.
Šobrīd lielākās bankas, kam ir
arī lielākais hipotekāro kreditu
portfelis Latvijā, ir izrādījušas
gatavību sadarboties ar KMC un
klientiem. Bankas atkarībā no
savas polītikas ir gatavas klientiem piedāvāt dažādus restrukturizācijas un atbalsta pasākumus.
KMC konsultāciju pakalpojumi
ir bezmaksas, tie pieejami arī
anonimi un attālinātā veidā.
Konsultāciju un mediācijas
centra kontakti: tālr. +371 27 335
508, e-pasts: info@kmc.org.lv,
www.kmc.org.lv
Infografika par KMC pakalpojumiem http://kmc.org.lv/mediacija-raksts/
Finanču problēmas visbiežāk
ieinteresēti atrisināt galvotāji
un cilvēki, kuŗi zaudējuši
darbu
KMC apkopotie dati parāda,
ka galvotāji ir tie, kuŗi visbiežāk
vēršas pēc palīdzības centrā, jo
dažādu iemeslu pēc ir kļuvuši

atbildīgi par aizņēmēja kreditsaistībām. Savukārt pašiem kreditņēmējiem finanču problēmas
visbiežāk izraisa ienākumu samazinājums vai bezdarbs, tam
seko kreditņēmēja vai viņa ģimenes locekļa slimība, trauma,
kā arī laulības šķiršana un bijušā
partnera nevēlēšanās iesaistīties
kreditsaistību izpildē. Izplatīta
problēma ir tā sauktie ātrie krediti, kas kļuvuši tik lieli, ka traucē
norēķināties, piemēram, par
hipotekāro kreditu.
KMC pakalpojumi jebkuŗas
bankas klientam pieejami bez
maksas. Katra situācija tiek izvērtēta individuāli, vienkāršākos
gadījumos konsultants nodrošina neitrālu situācijas novērtējumu, sniedz padomus tās atrisināšanai un palīdz sazināties
atjaunot komunikāciju ar banku.
Savukārt sarežģītākos gadījumos
tiek piesaistīts sertificēts mediators jeb sarunu vedējs, kas darbojas kā starpnieks starp klientu
un banku, lai palīdzētu atrast
abām pusēm pieņemamu risinājumu.
Baiba Melnace,
baiba.melnace@lka.org.lv

Rovera steks jeb “īkšķa nūja”
Pazīstamā dzejniece Sarma
Muižniece Liepiņa uzdāvināja
mūzejam sava tēva, ASV latviešu
sabiedrības aktīvista Dr. Valda
Muižnieka rovera steku, kuŗu
viņš ieguva, kļūstot par roveru
(skautu) pēc Otrā pasaules kaŗa
Vācijā.
Rovera steks jeb “īkšķa nūja” ir
ne tikai lietderīgs priekšmets
roveru gaitās, bet tam ir īpaša

simboliska nozīme – koks vada
roveri pa taisnu ceļu. Koku
sameklē pats rovers kandidēšanas
laikā, un uz tā tiek atzīmēti
svarīgi notikumi. V. Muižnieka
roveru steks ir izrotāts ar daudziem žetoniem no vietām Vācijā. Sarma atceras, ka, dzīvojot
ASV, tēvs steku vienmēr glabājis
mājās, skapī pie durvīm.

"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

Sarma Muižniece-Liepiņa Rīgā
pie Gaismas pils

LAIKS
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Pirmais Latvijas simtgadei
veltītais koncerts Sanfrancisko

TAIRA
ZOLDNERE
Latviešu komponists un pianists Egīls Straume kopā ar
amerikāņu mūzikas zvaigznēm
sniedz Latvijas Simtgadei veltītu
koncertu Sanfrancisko un Napā.
Sanfrancisko Mūzikas konservātorijas skaistajā zālē piektdienas, 30. septembŗa vakarā
publikai bija iespēja baudīt lielisku, inovātīvu mūsdienu simfoniskās un džeza mūzikas koncertu, godinot Latvijas simtgades tuvošanos 2018. gadā.
Idejas autors un radošais “dzinējspēks” ir latviešu komponists
un pianists Egīls Straume, kam
jau ilgu gadu gaŗumā izveidoju-
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sies lieliska sadarbība ar klavieŗu dueta partneri no Sanfrancisko Leanne Rees un citiem
amerikāņu mūziķiem. Koncerta
pirmajā daļā klausījāmies Egīla
Straumes un Leanne Rees kompozicijas klavieŗu duetam. Īpaši
aizkustināja komponista draugam, kinooperatoram Andrim
Slapiņam veltītais skaņdarbs no
filmas “Lielvārdes josta” un dokumentālā filma, kuŗā attēlots
Latvijas Barikāžu laiks 1991.
gadā un Andŗa Slapiņa nāve no
omoniešu lodes.
Klavieŗspēles neaptveramās
iespējas koncerta turpinājumā

varējām novērtēt, klausoties
Egīla Straumes kompozicijas
“Koncerts klavieŗu duetam,
klarnetei un orķestrim” pirmatskaņojumu. Uz iespaidīgajiem
Steinway & Sons koncertflīģeļiem tika mūzicēts visneparastākajos veidos – stīgas tika raustītas, pa tām tika mests ar nelieliem klucīšiem un beigās pat
rībināts ar granātāboliem! Lieliskā klarnetes virtuoza Eddie
Daniels un Holivudas kamerorķestŗa sniegums diriģenta
Bernard Rubenstein vadībā padarīja šo skaņdarbu par tiešām
neaizmirstamu baudījumu.

Koncerta beigās publika pateicās mūziķiem ar ovācijām,
stāvot kājās.
Man bija vienreizēja iespēja
būt par šī izcilā notikuma nelielu daļu, jo dažas minūtes pirms
koncerta man tika lūgts iepazīstināt publiku ar koncerta
veltījumu Latvijas simtgadei un
mūziķiem. Stāvot uz skatuves,
jutos pagodināta, tomēr mani
pārņēma arī zināms rūgtums,
redzot, cik maz mūsu tautiešu
bija ieradušies, lai atbalstītu
latviešu mūziku, kas tik reti tiek
atskaņota īpašā koncertā Sanfrancisko. Par to, cik mūsu

mūzika ir izcila, liecina arī tas,
ka jau koncerta starpbrīdī man
pienāca klāt kāda amerikāņu
koŗa dziedātāja un interesējās
par iespēju dabūt latviešu koŗa
dziesmu mūziku viņas amerikāņu korim.
Egīls Straume sacīja, ka šis ir
pirmais koncerts ciklā, kas
piecu gadu gaŗumā tiks rīkots
Sanfrancisko un veltīts Latvijas
simtgadei. Lai izdodas! Gaidīsim nākamo koncertu, apmeklēsim, atbalstīsim un būsim
pateicīgi mūziķiem un māksliniekiem, kas Latvijas vārdu nes
pasaulē!

LAIKA Mākslas kalendārs 2017
ceļā pie Jums!
Pošoties Latvijas simtgadei, šo kalendāru
ar gleznu reprodukcijām veltām mūsu
valsts galvaspilsētai.
Pasaules vējiem, kas brīžiem nemaz nav silti un labvēlīgi,
pakļauts arī mūsu ilgdzīvotājs Laiks – drukātās preses
lasītāju skaits rūk, līdz ar ko sarūk arī izdošanas budžets.
Vairs nevaram atļauties kalendāru saviem abonentiem
piesūtīt bez maksas.

Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.
Kalendārus var iegādāties par USD 19,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Pēc koncerta kopā ar mūziķiem. No kreisās: Eddie Daniels, Leanne Rees, Taira Zoldnere, Egīls
Straume // FOTO: A. Staprāns

Latvijas Nacionālās
operas ģilde
aicina svinēt
25 gadu jubileju
Kā Laiks jau vēstīja, Latvijas
Nacionālās operas ģilde savu
25. jubileju svinēs 22. oktobrī 3
West klubā, 3 West 51st St., NY,
NY. Aicinām visus Ģildes dalībniekus, kā arī visus mūzikas
cienītājus – lūdzu nāciet! Atcerēsimies kopā sākuma gadus,
paleposimies, kā esam centušies
atbalstīt Latvijas Nacionālo
operu, apliecināsim mūsu ticību latviešu mūzikas izcilībai un
latviešu mākslinieku spējām!
Jubilejas koncerta uzvedumu
sniegs jauna, unikāla māksliniece no Latvijas Dināra Rudāne. Neparasts koloratūrsoprāns, viņa ir dziedājusi ne tikai
operās, bet arī rokgrupās un
bijusi Latvijas Eirovīzijas atlases konkursa „Supernova” fona
dziedātāja. Un, ak, jā, viņa brauc
ar motociklu un trenējas kikboksā! Dināru pavadīs labi pazīstamais koncertmeistars un

pianists Gints Bērziņš.
dejošana.
Pirms jubilejas koncerta būs
Tuvāka informācija:
pieņemšana, un pēc koncerta
aijap@yahoo.com
sekos vakariņas, polonēze un
(516-319-9491)

ALISE MEDIŅA. Rīta migla. 2011. gads

2017. gada kalendārs: ........... gab. X US $19,00 ................
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,50;
par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00
Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,50
Kopā...............................

US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................
Adrese .......................................................................................
....................................................................................................
Dināra Rudāne ar savu mocīti, sauktu – Monstrs

Tālr.: ................................. E-pasts .........................................
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LAIMA
MARTINSKA
Šaurākā draugu pulkā ar
Raimondu tiekamies diezgan
bieži, taču viņš nav liels runātājs,
bet, ja ko saka, tajā ir vērts
ieklausīties. Tāpēc ļoti gaidu
mūsu tikšanos un priecājos, ka
varam ļauties mūsdienās tik retai
greznībai – nesteidzīgai sarunai.
Kādas bija tavas izjūtas,
pirmo reizi atgriežoties Latvijā?
Pirmo reizi atpakaļ uz Latviju
abi ar Ilonu aizbraucām 1961.
gadā, un tas bija pusnelegāli.
Emocionāli nekādu pārdzīvojumu nebija, jo Latvijā mana
ģimene vienmēr jutās zināmā
mērā apdraudēta, taču vienmēr
esmu juties piederīgs tautai,
intelektuāli un emocionāli vienmēr esmu dzīvojis līdzi latviešu
tautas liktenim.
Trimda tolaik bija diezgan
sašķelta. Liela daļa cilvēku uzskatīja, ka ir jāuztur kontakti ar
rakstniekiem un māksliniekiem,
un vispār ar cilvēkiem. Citi domāja, ka tā ir nodevība un tie,
kas šos kontaktus uzturēja, ir
pakalpiņi.
1961. gadā biju viens no pirmajiem, kas apciemoja Latviju,
pēc tam esmu braucis rēgulāri.
Lielākā ironija ir tā, ka visi, kas
vēlāk saņēma ordeņus, šeit
skaitījās padomju pakalpiņi.
Es esmu savai tautai piederīgais, un emocionāli un intelektuāli to aizstāvēju līdz beidzamam. Gatavs darīt visu, lai tā
pastāvētu. Emocionāli mani dziļi
aizskāra iespējamība, ka padomju laikā divu paaudžu laikā
latvieši kā tauta beigtu eksistēt.
Latvieši asimilētos, latviešu valoda bija tikai mājas valoda. Bet
tauta var pastāvēt tikai tad, ja
valoda tiek lietota publiskā sfērā.
Labi, ka bija latviešu skolas, bet
krievu valoda publiskajā telpā
tomēr bija dominējošā. Latviešu
valodu gan varēja lietot teātrī,
mūzikā, literātūrā, bet zinātnē
un polītikā ar latviešu valodu
nekur tālu nevarēja tikt.
Kā top tavas gleznas? Vai,
sākot darbu, gala iznākumu
jau esi izdomājis?
Kaut kāda vīzija jau ir. Arī
forma ir svarīga, jo bezpriekšmetiskā glezniecība mani nekad
nav īsti saistījusi, bet visu, ko
gleznoju, es sauktu par abstrakcijām. Gleznas iznākums vienmēr mainās. Varētu teikt, es
iesāku vienu kluso dabu ar apelsīniem, bet beigās iznāk ainava.
Nekad to iepriekš nevar pateikt.
Tā ir sajūta un izjūta. Glezniecībā
ir grūti kaut ko aprakstīt, un tas
attiecas uz visiem mākslas laukiem. Mana māte rakstīja recenzijas par dzeju, un atceros, ka
viņa teica: ”Tu vienmēr runā
apkārt un apkārt un pie tā centra
nekad netiec, jo nevienas mākslas īstā esence nav ar vārdiem
aprakstāma.” Katras mākslas
centrā ir pārdzīvojums, un tas ir
subjektīvs, nav vārdiem aprakstāms.
Es vienmēr gleznoju vairākas
gleznas reizē – citreiz desmit,
citreiz piecas vai sešas. Katru
rītu es sarindoju tās un skatos,
kas izskatās labi šodien, kas mani
šodien interesē. Glezniecībā nav

2016. gada 15. oktobris – 21. oktobris

„Man patīk būt dzīvam, un man patīk dzīvot”
nekas utilitārs, nekāda cita labuma tur nav, kā tikai – tu skaties
tai gleznā un vai nu tā uz tevi
runā vai ne, bet tā ir klusa valoda. To labi aprakstījis franču
intelektuālis André Malraux
grāmatā “The Voices of Silence”.
To īsti nevar izskaidrot, tā ir
sajūta, pārdzīvojums. Tāpat kā
nevar izskaidrot, kāpēc cilvēks
iemīlas.
Cik viegli tev ir savus darbus
„atlaist” un vai ir svarīgi, kur
un kādās rokās tie nonāk?
Ja es būtu pilnīgi financiāli

tā vienmēr mainās un īsti
pabeigta tiešām nekad nav.
Tu vienmēr esi uzsvēris, ka
nekad neglezno izstādei un
nevari gleznot zem laika ierobežojuma spiediena. Ja ir
gleznas, ir izstāde. Taču, ņemot
vērā tavu sajūtu, ka gleznas,
kas tev ir mājās, nekad nav
pabeigtas, tu vari nekad nebūt
gatavs izstādei. Vai tomēr pats
sev uzliec kādas prasības, cik
gleznām, teiksim, šogad jābūt
tādā gatavībā, lai tās varētu likt
pie sienas?

Kad mācījos skolā, es pievērsos
portretu gleznošanai, jo domāju,
ka nevarēšu eksistēt kā gleznotājs tikai ar savu glezniecību
vien, bet portretu glezniecībai
vienmēr ir tirgus. Pirmos gadus
kādu laiku gleznoju portretus
pēc pasūtinājuma. Ir nepieciešams attīstīt sevišķu māku, lai
tas cilvēks izskatītos tāds, kāds
viņš ir. Var daudz ielikt no sevis,
bet ne pārāk daudz. Par portretu
gleznošanu varētu atsevišķu
stāstu uzrakstīt. Vienubrīd, un
tas bija 50. gadu beigās, man tas

Gavilnieks un viņa dzīvesbiedre Ilona sarunājas ar kultūras ministri Daci Melbārdi // FOTO: DELFI

neatkarīgs, tas būtu svarīgi, bet
praktiskajā dzīvē tā nenotiek.
Gleznotājam ir svarīgi, kādu
iemeslu pēc pircējs to gleznu
pērk – vai lai aizklātu sienas laukumu, vai lai izdekorētu telpu,
vai pērk tāpēc, ka patīk krāsa vai
gleznas saturs. Iemesli, kāpēc
cilvēki pērk gleznas, ir ļoti dažādi. Pats sliktākais ir tad, ja
gleznu piemeklē mēbeļu tonim
vai ieliek virtuvē tāpēc, ka tā ir
par ēdamām lietām. Ja esi gleznu
pārdevējs vai galerists, tad ar
šādām lietām ir jāsaskaras diendienā. Tādos gadījumos ir vēlēšanās, lai pircējs gleznu labāk
nebūtu pircis. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc es pats ar gleznām netirgojos. Es jūtu līdzi
tiem galeristiem, kas ir spiesti ar
smaidu uzklausīt visus tos
iemeslus, kāpēc pircējs vēlas
gleznu pirkt.
Vai vienmēr zini, kad darbs
ir pabeigts? Vai nav tā, ka vēlies,
lai darbs kādu brīdi pastāv, un
tad vēlreiz to izvērtē?
Mana personīgā sajūta – glezna nekad nav pabeigta. Vienā
punktā tā sasniedz tādu līmeni,
ka es to būtu gatavs likt pie savas
sienas. Bet tad pēc laiciņa sāk
traucēt tas un vēl kaut kas, un
tad beigās tev tā glezna nemaz
nepatīk, un tad to gribas pārgleznot pavisam. Es ļoti labprāt
pārgleznoju vecas gleznas, jo
kādubrīd man liekas, ka es varētu
to uzlabot.
Tā kā glezna man nekad nav
pabeigta, tikai tad, kad tā aiziet
prom no manām rokām, tā ir
pabeigta. Kāds to ir paņēmis vai
nopircis, tad tā vairs nemainās,
bet kamēr tā ir pie manis mājās,

Nekādas prasības absolūti nekad sev neuzlieku. Ar izstādēm
ir cits jautājums – ja nāk izstāde,
es turu darbus mājās un uz to
skatos diezgan stingri. Es izstādu
to, kas man mājās ir. Es nekad
negleznoju tikai tādēļ, ka būs
izstāde. Ja man gleznu nav mājās,
tad saku, ka man nav ko rādīt,
un izstādes nebūs. Es vairākkārt
esmu noraidījis galeriju piedāvājumus, jo man nav bijis gleznu,
ko izstādīt.
Tas, manuprāt, prasa lielu
pašdisciplīnu, jo, neapšaubāmi, katrs uzgleznots un izstādīts darbs arī ir potenciāla
peļņas iespēja, no kuŗas tad arī
tu atsakies, ja jau atsaki
iespējamu izstādi.
Kad aizbraucu uz Latviju, es
dzirdu tādas mākslinieku valodas: “Man pēc trīs nedēļām ir
izstāde, tāpēc man tagad ir
kārtīgi jāpieglezno.” Manuprāt,
tas nav nopietni. Tagad nāk
modē – un to es atbalstu –, ka
izstādē pietiek ar dažām gleznām. Rīgā man izstādītas piecas
gleznas, un ar to pietiek. Jo tad
tajās var ieskatīties. Ja aizej uz
izstādi un skaties simtiem gleznu,
jau pēc neilga laika jūties noguris
un ej tām gaŗām, tikai uzmetot
aci, un tad vienkārši nav laika
sajust, vai glezna runā uz tevi.
Gleznai jāveltī diezgan daudz
laika.
Piecas gleznas, kas Rīgā, tās ir
relātīvi interesantas, sevišķi
viena, kas ir diezgan laba. Tās es
izstādīšu arī nākamgad Krokera
mūzejā (Crocker Art Museum)
Sakramento un pēc tam Sanhosē.
Vai esi gleznojis arī pasūtinājuma darbus?

bija vienkārši apriebies, un es
pasūtījumu portretus vairāk negleznoju. Kopš tā laika nekāda
veida pasūtījuma darbus vairs
neesmu darījis. Es gleznoju to,
kas man liekas interesants.
Tev ir bijušas izstādes Rīgā,
Parīzē, Londonā, Berlīnē, vairākās Amerikas pilsētās. Kā un
vai atšķiras dažādu tautu attieksme pret mākslu?
Tas ir samērā grūti atbildams
jautājums. Šeit, Kalifornijā un
vispār Amerikā, cilvēki vairāk
mīl košas krāsas ar dekorātīvu
ietekmi. Vācijā – esmu izstādījies
tikai Berlīnē un Hamburgā –
cilvēkiem vairāk patīk pelēcīgie
toņi. Tas ir ļoti atkarīgs no klimata, no vides. Vietā, kur vienmēr ir apmācies un drūms klimats, cilvēki labāk saprot pelēcīgākas gleznas.
Vai ir kāda īpaša vēsts, ko
vēlies saviem skatītājiem nodot?
Nav nekādas speciālas vēsts.
Es vēlos, lai skatītājs saredzētu
un izjustu gleznieciskās vērtības.
Manās gleznās nav nekāda polītiska, sabiedriska, sociāla, psīcholoģiska zemteksta. Un ja ko
tādu grib vēstīt, tad labāk par to
ir rakstīt, jo rakstu valodā tas
padodas, to var aprakstīt. Glezniecības valoda nav aprakstāma,
tā ir sajūta, emocija, klusuma
balss, ko tu nevari aprakstīt un
izstāstīt, tas ir jāredz.
Vai tāpēc parallēli gleznošanai tev radās vajadzība/vēlme
rakstīt?
Jā, tāpēc, lai es kaut kā varētu
izteikt to, ko glezniecībā nevar
izteikt. Ar vārdiem var daudz ko
izteikt, un tā ir atkal pavisam

cita pasaule, un, ja glezniecība ar
praktisko dzīvi nekrustojas nekad, tad rakstiskā pasaule krustojas, iet turpu un atpakaļ – tur
ir tā starpība. Rakstīšanai ir
vajadzīga cita smadzeņu daļa
nekā glezniecībai. Rakstīšana
vairāk vai mazāk ir intelektuāls
process, tur ir jāpiedomā, jābūt
lielai disciplīnai. Lai kaut cik
jēdzīgi uzrakstītu, jābūt skaidrai
galvai. Labi uzrakstīts teikums
arī var dot emocionālu pārdzīvojumu. Es jau to vienmēr esmu
teicis, ka rakstu tāpēc, lai nepazaudētu savu prātu. Tu vari būt
diezgan stulbs cilvēks ar stulbām
domām un redzēšanu, bet vari
būt labs gleznotājs, ja ir tā speciālā redzēšana vai talants. Ja
raksti lugas, tev ir sevišķi intelektuāli jāpiedomā – vai tas saistīs
skatītāju, vai viņš to redzēs, vai
tas viņu galīgi negarlaikos.
Par memuāriem un kad tos
plāno pabeigt, es tev neprasīšu,
bet vai tev ir ideja kādai lugai,
ko vēl vēlētos uzrakstīt?
Ar memuāriem būs tā, ka es
nezinu, vai tie būs pabeigti, vai
ne. (Šajā brīdi Ilona ar lielu
pārliecību nosaka: “Ja tu, Raimond,
nepabeigsi, tad es pabeigšu.”) Tā
ir ļoti liela problēma, jo tas, ko
mēs dzīvē runājam, ir patiesība,
bet iekšēji emocionāli un intelektuāli ir cita līnija, ko tu ļoti
bieži neatklāj nevienam, tāpēc
ka tas būtu saistīts ar lielām
konsekvencēm. Ir ļoti liela iespēja, ja raksti memuārus, pazaudēt savus draugus, es varētu
pazaudēt savu laulību. Kā ir teicis
mana iecienītā rakstnieka Gore
Vidal tēvs par saviem memuāriem: ”Man tā virspusējā dzīve ir
samērā garlaicīga, par to nav
nekā daudz ko rakstīt, un to, kas
man ir iekšā, varbūt labāk nerakstīt, jo par to ir konsekvences.”
Lugai pašlaik man nav īsti labu
ideju. Mans talants vairāk izpaužas dokumentālās lugās. Dažas lugas daļēji esmu ņēmis no
citiem autoriem – dažas domas
pārvērtis lugā. Pēdējā, ko es
uzrakstīju – “Āfrika, Āfrika” ir
veltīta Laimonim un Brigitai
Siliņiem. Viņi nolēma to neuzvest vairāku iemeslu pēc, viens
no tiem bija reliģisks motīvs.
Esmu iesācis arī pāris citas lugas,
bet tās palikušas pusratā, jo
nolēmu, ka tur nekā nav. Un ja
jau man pašam liekas, ka tur
nekā nav, tad citiem vēl jo vairāk
tā liksies. Jo par to, ko raksti
pats, vienmēr esi optimistiskāks
nekā lasītājs.
Radošo pusi ļoti ietekmē arī
gadi – nav vairs tās enerģijas.
Pagaidām es rakstīšanu esmu
pametis. Cik nu man tās enerģijas
ir, es veltu glezniecībai.
Kas ir tās lietas, kas tevi
iepriecina?
Prieku man sagādā daudzas
lietas, kas ir man apkārt: daba,
skats caur logu – palmas zari un
pilsēta aiz tiem. Daudzas lietas
nāk un pazūd. Varētu teikt, ka es
izbaudu dzīvi tādu, kāda tā ir.
Dzīve visumā ir baudāma, man
tikai ļoti nepatīk, ka laiks mūs
ierobežo, cik es to dzīvi varēšu
baudīt. Man patīk būt dzīvam,
un man patīk dzīvot.
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Piecas jaunas Raimonda Staprāna gleznas
Latvijas Nacionālajā mākslas mūzejā

HELĒNA
DEMAKOVA
2016. gadā Latvijas mākslas
vide svin Raimonda Staprāna 90
gadu jubileju. Svinēšana notiek
pavisam taustāmi – nesen rekonstruētajā Latvijas Nacionālās
mākslas mūzejā, 4. stāva elegantajā izstāžu zālē skatāmi mākslinieka pieci jauni darbi.
Parasti šādu cienījamu jubileju
gadījumos atskatās uz visu meistara daiļradi kopumā un sauc
mākslinieku par vecmeistaru. To
es nevaru izdarīt. Mani ar Raimondu Staprānu vieno tas, ka mūs
vairāk interesē, kas notiek tagad
un notiks nākotnē. Mākslinieks
ir moderns un aktīvs, nule kā
atgriezies Rīgā no Venēcijas, kuŗā
dažu labu dienu nostaigājis pat
12 kilometrus.
Lielā svinēšana tātad notiek
Rīgā, bet pats Staprāns kopā ar
dzīvesbiedri Ilonu dzīvo Sanfrancisko. Viņš, lai arī ir latviešu etniskās izcelsmes mākslinieks, pieder pie Kalifonijas mākslas vides.
Pašai iznāca par to pārliecināties
2006. gadā, kad apmeklēju viņa
grandiozās personalizstādes atklāšanu prestižajā Pasadēnas Mākslas mūzejā. Nezinātājiem varu
paskadrot – Pasadēna cilvēku turības un noskaņas ziņā līdzinās
Rīgas Mežaparkam. Tā ir Losandželosas piepilsēta. Zīmīgi, ka pirmā
un vienīgā Marsela Dišāna izstāde
notika 1963. gadā Pasadēnā.
Ziedus ASV izstāžu atklāšanās
nedāvina, bet ir šampanietis un
ārkārtīgi ieinteresēti, daudzskaitlīgi skatītāji, kuŗi nākamajā dienā
stāvēja gaŗā rindā, lai tiktu pie
mākslinieka paraksta tajās dienās
“Washington University press”
par viņu izdotajā grāmatā. Grāmatai viens no tās autoriem, mākslas vēsturnieks Pols Karlstrēms
deva nosaukumu “Raimonds. Staprāns: Miera un turbulences māksla”
(Raimonds Staprans: “Art of Tranquility and Turbulence”).
Kalifornija nav tikai Raimonda
Staprāns mājas no 60. gadu sākuma līdz mūsdienām, bet arī
viņa mākslas motīvu un krāszieda
avots. Viņam ir bijis viegli pildīt
to uzdevumu, kuŗu kā ārkārtīgi
svarīgu savulaik izvirzīja Pols
Sezans: ”Meklējiet motīvu!” Staprānam motīvus nav bijis jāmedī
kā tagad vienam otram pokemonus, vai jāizgudro kādus jaunus
tēlus. Pati apkārtējā vide, tipiski
kaliforniskais bijis viņa mākslas
temu krātuve.
Staprāni Sanfrancisko dzīvo uz
klints, kuŗu vismazāk var skart
zemestrīce. Viņiem paveŗas skats
uz slaveno pilsētas līci, kuŗš fantastiskos saulrietos izstaro gaismu
pāri visām ēkām un cilvēkiem.
Kalifornijas saule ir īpaša. Atcerēsimies, kā to raksturojis cits Kalifornijas mākslinieks, dzimušais
brits Deivids Hoknijs, kuŗš pirmo
reizi ar to saskāries Holivudas filmās, vēl būdams pusaudzis. Viņš
atminējās, ka viņu burtiski satrieca gaŗās, piesātinātās ēnas,
kuŗas vērojis uz ekrāna. Vēlāk viņš
teica, ka cilvēki tur ir brīvāki, viņiem ir mazāk drēbju un līdz ar
to vairāk jārūpējas par saviem
ķermeņiem. Hoknijs kļuva par
kalifornieti saules un ķermeņu
dēļ, Staprānam tas bija liktenis,

kuŗš, pirmkārt, viņam lika doties
prom no Latvijas, lai izvairītos
no okupācijas. Otrkārt, tā bija
Bērklijas universitāte un 60. gadu
gars kultūrā, kad Kalifornijā veidojās sava samērā autonoma mākslas vide. Raimonds Staprāns nenoliedz, ka viņu ietekmējuši tādi

gleznu tema ir Kalifornijas panorāma jeb precīzāk – kāds panorāmas nogrieznis. (Piektā glezna
ir tāds kā Kalifornijas saules starojuma kondensāts, samērā abstrakts darbs). Mākslinieks gleznojis industriālas ainavas fragmentus, tveŗot tos vispārākajā

Raimonds Staprāns izstādes atklāšanā kopā ar Latvijas Nacionālā
mākslas mūzeja direktori Māru Lāci // FOTO: DELFI
meistari kā Veins Tibo un Ričards abstrakcijas pakāpē. Tas nozīmē,
Dībenkorns.
ka, saglabājot figuratīva motīva
Tolaik Rietumu saulainajā krastā atpazīstamību, tiek uzgleznoti tikai
notika tāda kā popārta un ab- lielie, vispārinošie laukumi, gluži kā
straktā ekspresionisma simbioze. krāsu laukumu glezniecības (colour
Pastozā, košā glezniecība atgādi- field painting) darbos. Kā zinām,
nāja Vilema de Kūninga vai kāda tas bija abstraktā ekspresionisma
cita Ņujorkas skolas (The School of viens no apakšvirzieniem.
New York) ietekmi, toties motīvi
Staprāna gadījumā tas ir tikai
tika atvasināti no mākslinieku viens viņa stilistiku raksturojošs
priekšstatiem par Amerikas sabied- lielums.
rību raksturojošiem fenomeniem,
Tīri aprakstoši, uzgleznots ticis
– precēm, dzīves stilu.
debesu plāns, kāda ēka – šķūnis

lai arī tas ne vienmēr ir dzeltens.
Parādās nelieli nopilējumi –
kāds varētu piesaukt Polloka
nopilējumu gleznas (drip paintings), taču to ir maz, tie ir tiktikko pamanāmi. Drīzāk tie mums
Latvijā ir atpazīstami kā savulaik
nelielie sarkanās krāsas punkti

māksla. Es šajos darbos sajūtu bezgalīgu melancholijas devu, kuŗu
varu salīdzināt ar 20. gadsimta
sākuma amerikāņu gleznotāja
Edvarda Hopera gleznu noskaņu.
Hoperam tā bija līdzīga melancholija, tikai Ņujorkā un bez abstraktā ekspresionisma un pop-

Raimonds Staprāns saņem apsveikumus un ziedus
// FOTO: DELFI
vecmeistara Valda Kalnrozes gleznās. arta pieredzes.
Staprāna ēnas ir intensīvas,
Jaunajās ainavās valda mijkrēskrāsainas. Ēkas gleznas plaknē lis. Tas pat ir ietverts abstraktākā
ierāmētas ar šauru, kontrastainas no darbiem nosaukumā – “Sauleskrāsas līniju.
puķes saulrietā”. Cilvēku nav, ir
Man vienmēr licies, ka nepro- tukša, cilvēku veidota, bet pamesvinciālu mākslinieku no provin- ta pasaule. Tā ir it kā nekuriene,
ciāla bieži atšķiŗ krāsu gammas bet tomēr atpazīstama Amerikas
variācijas. Nereti provinciāliem mašīnu kultūras radīta pasaule,
māksliniekiem visas gleznas ir it kuŗa pagaidām ir sastingusi, paškā izgrieztas no vienas tonalitātes pietiekama. Kāda ir tās nākotne?
un krāszieda lentes. Raimondam Atbildi dod mākslinieka melanStaprānam katra glezna ir krāsās cholija.

Izstādes apmeklētāji // FOTO: DELFI

Raimonds Staprāns nav poparta mākslinieks, tomēr nepieminēt šo mākslas virzienu viņa
glezniecības sakarā liekas grēcīgi.
Ja Endijam Vorholam viņa no
Marsela Dišāna mantotā ready
made izpratne lika izvēlēties plaši
tiražētus, visiem amerikāņiem atpazīstamus attēlus, arī Raimondam Staprānam ir savs ready
made – jau iepriekš eksistējošs,
autonoms priekšmets vai tēls, kuŗu
mākslinieks izmanto kā motīvu.
Raimonda Staprāna 4 jauno

vai noliktava, kāda auto stāvlaukuma plakne. Katrā no jaunajiem
darbiem ir gaismas centrs, iemūžināta Saule. Aplūkojot jaunos
Staprāna darbus, pēkšņi ienāca
prātā savulaik Marsela Prusta rakstītais par, viņaprāt, skaistāko
gleznu pasaulē. Aprakstot Johannesa Vermēra “Delftas skatu”,
rakstnieks uzsvēra “mazā, dzeltenā laukumiņa” starojumu uz
pilsētas mūra. Arī Raimondam
Staprānam katrā ainavā ir savs
“mazais, dzeltenais laukumiņš”,

atšķirīga. Viena glezna ir ieturēta
zilā gamma, cita pelēkā, cita
pelēki dzeltenā. Staprāna darbi
nav “latviski bēšīgi”, tie ir spilgti,
krāsaini, gluži kā netālu no viņu
Sanfrancisko mājas esošais meksikāņu kvartāls.
Kompozicijās gaisma tiek gan
absorbēta, gan tā starojas mums
pretī. Gleznu motīvs parādās it
kā no augšas, no Staprānu Sanfrancisko klints.
Taču viss iepriekš teiktais nepasaka, kādēļ tā ir, manuprāt, liela

Pārfrazējot Richarda Vāgnera
“Nibelungu gredzena” pēdējo
daļu, varētu runāt par Dievu
mijkrēsli, ja vien Raimonds
Staprāns būtu ticīgs kristietības
nozīmē. Viņš nav. Taču viņš saprot, ka viņš rada savu mākslu
varenākajā no impērijām, ar visu
tās spožumu un postu.
Mākslinieka gleznas šķiet atturīgas, taču tajās virmo savaldītas
kaislības un vēlme samierināties ar
pasauli. Šobrīd emocionālais uzvarētājs ir mākslinieks nevis pasaule.
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Mūsējie pasaulē

MĀRIS BINDERS

skaņo Sinfonietta Vuppertal, Auferstehungskirche,Wuppertal
Zviedrija
11. novembris Pēteris Vasks
12. novembris Ēriks Ešenvalds
“Musica adventus stīgu orķes- “In Paradisum”, izpilda Sveriges
trim”, atskaņo Münchner Rund- Radiokören,
Berwaldhallen,
funkorchester, Herz-Jesu-Kirche, Stockholm
Neuhausen
12., 13. novembris Pēteris
Vasks “Musica serena stīgu orķestrim”, atskaņo Jugend-MusikEnsamble, Lukaskirche, Frankfurt/Main
13. novembris Pēteris Vasks
***
***
“Musica adventus stīgu orķesMARISS JANSONS
trim”, Opernhaus, Dortmund
ALEKSANDRS
16. novembris Pēteris Vasks
17., 18., 19. novembris Mariss
ANTOŅENKO
“Cantus ad pacem ērģelēm”,
Jansons un Symphonieorchester
soliste Iveta Apkalna, Konzertdes Bayerischen Rundfunks,
Francija
***
Gasteig, München
2., 5. novembris Aleksandrs haus, Dortmund
Antoņenko Samsona lomā KaZANDA ŠVĒDE
ASV
mila Sensānsa operā „Samsons
6., 9., 12., 15., 18. novembris un Dalila”, Opéra national de Paris
***
Zanda Švēde Suzuki lomā DžaBAIBA SKRIDE,
komo Pučīni operā “Madama
Butterfly”, San Francisco Opera, CA
LAUMA SKRIDE

***
ANDRIS NELSONS

ASV
8., 10., 11., 12., 15., 17., 18.,
19. novembris Andris Nelsons
un Boston Symphony Orchestra,
Boston Symphony Hall, MA

***
EGILS SILIŅŠ

Francija
2., 5. novembris Egils Siliņš
Virspriestera lomā Kamila Sensānsa operā „Samsons un Dalila”,
Opéra national de Paris
***
INGA KALNA
Spānija
Vācija
17., 18. novembris Egils Siliņš
13., 15., 18. novembris Inga un Orquesta Sinfónica Castilla y
Kalna Baudas lomā Georga León, Auditorio Miguel Delibes,
Frīdriha Hendeļa oratorijā “Laika Valladolid
un vilšanās triumfs”, Staatsoper
im Schiller Theater Berlin

***
KRISTĪNE OPOLAIS

ASV
16., 19. novembris Kristīne
Opolais Mimī lomā Džakomo
Pučīni operā “Bohēma”, Metropolitan Opera, New York, NY

***
PĒTERIS VASKS

***
LIENE KINČA

***
ELĪNA GARANČA

3., 6., 9. novembris Elīna
Garanča Leonoras lomā Gaetano
Doniceti operā “Favorīte”, Bayerisches Staatsorchester, München

Nīderlande
2., 4. novembris Liene Kinča
Zentas lomā Riharda Vāgnera
operā “Klīstošais holandietis”,
Opera Antwerpen
15., 18., 20. novembris Liene
Kinča Zentas lomā Riharda
Vāgnera operā “Klīstošais holandietis”, Opera Gent

Nīderlande
4. novembris Pēteris Vasks
“Kungs, atveŗ mūsu acis”, atskaņo
Ars Musica Orkest, Antoniuskerk,
Dordrecht
Somija
17. novembris Pēteris Vasks
“Concerto per viola e orchestra
d’archi”, atskaņo Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, SnellmanSali, Kokkala
Vācija
3., 13., 19. novembris Pēteris
Vasks “Musica adventus stīgu
orķestrim”, atskaņo Opernhaus,
Dortmund
5., 6. novembris Pēteris Vasks
“Cantabile stīgu orķestrim”, at-

Apvienotā Karaliste
11. novembris Baiba Skride
un Philharmonia Orchestra
London, De Montfort Hall
Leicester
12. novembris Baiba Skride
un Philharmonia Orchestra
London, Marlowe Theatre,
***
Canterbury
13. novembris Baiba Skride
REINIS ZARIŅŠ
Nīderlande
un Philharmonia Orchestra Lon13. novembris Reinis Zariņš don, Bedford Corn Exchange
performancē Het Markiezenhof
Dānija
Museum, Bergen op Zoom
19. novembris Baiba Skride
un Hele Sjaellands Symfoniorkester, Konservatoriets Koncertsal Copenhagen
Nīderlande
4. novembris Baiba Skride un
Het Gelders Orkest, Het Concertgebouw Amsterdam
5. novembris Baiba Skride un
Het Gelders Orkest, Musis
Sacrum, Arnhem
6. novembris Baiba Skride un
Het Gelders Orkest, Stadsschouwburg en De Vereeniging,
Nijmegen
Vācija
7. novembris Baiba Skride,
***
Lauma Skride, BASF FeierabendĒRIKS EŠENVALDS haus Ludwigshafen
ASV
4. novembris Ēriks Ešenvalds
koŗmūzika, izpilda Duquesne
University Choirs, Shadyside
Presbyterian Church, Pittsburgh,
PA
13. novembris Ēriks Ešenvalds
“The Time Has Come”, izpilda
Assabet Valley Mastersingers,
Algonquin Regional High School,
Northborough, MA
15. novembris Ēriks Ešenvalds
koŗmūzika, izpilda Handel
Society of Dartmouth College,
Spaulding Auditorium, Hanover,
NH
***
Kanada
19. novembris Ēriks Ešenvalds
KSENIJA
koŗmūzika, izpilda Vancouver
SIDOROVA
Chamber Choir, Pacifica Singers,
Kanada
Vancouver Youth Choir, Ryerson
18. septembris Ksenija SidoUnited Church, Vancouver, BC
rova, Vancouver Recital Society,
Vācija
13. novembris Ēriks Ešenvalds Vancouver, BC
17., 18. novembris Ksenija
kormūzika, izpilda Maulbronner
Kammerchor, Ev. Christuskirche, Sidorova un Edmonton Symphony, Francis Winspear Centre
Kronach
for Music, Edmonton, AB
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Atpūsties un atcerēties

IVETA EILANDE
Ņujorkas draudzes Katskiļu
nometne šovasar svinēja savu
60. jubileju. Draudze jubileju
atcerējās ar 6 atsevišķiem pasākumiem, pēdējais notika 17.
septembŗa nedēļas nogalē ar
nosaukumu “Ceļš uz nometni”.
Uz nometni bija sabraukuši pāri
par 100 dalībnieku, no vairākām paaudzēm, lai staigātu,
skrietu vai riteņotu vairākas
distances, sākot ar 0,6 km līdz
pat 60 km – ceļā uz nometni.
Bet nogalē arī bija mirklis atpūsties. Laila Ejupa un Iveta
Eilande bija ieradušās, lai uzstādītu un novietotu solu par
godu saviem vecākiem Silvijai
un Alfredam (†) Trautmaņiem.
Abi Trautmaņi bija ilggadīgi
nometnes darbinieki un atbalstītāji no pašiem sākuma gadiem. Silvija darbojās nometnē
vairākos amatos, galvenais no
tiem – nometnes administrātore. Alfreds nometnē veica
būvdarbus, sākot ar mītņu būvi
un piedalījās pie Atpūtas nama
būves. Viņš vienmēr bija klāt
talkās, vasarās pavadīja dažas
nedēļas uz vietas, būvējot un
labojot, kas vajadzīgs. Vienu
reizi viņam pat uznāca sirds
problēmas, karstā saulē strādājot. Tomēr viņš visu darba

vietu sakārtoja un sakopa, pirms pielika roku, kaut gan rīkotāji aizgāja Dieva mierā. Uztraucies, un atpūsties, viņš lūdza meitai
devās uz slimnīcu. Citu reizi, 80 bija nolēmuši, ka viņam pie- vai pēc viņa aiziešanas sievai Lailai, lai tā sagādā atpūtas viegadu vecumā, talkā brīvprātīgi nākas atpūta. 2009. gadā Alfreds Silvijai būs vieta, kur apsēsties tas trijos latviešu īpašumos:
Katskiļu nometnē, Ņujorkas
draudzes Salas baznīcas īpašumā un Gaŗezerā. Salas baznīcā
paredzēts atpūtas solu novietot
nākamo pavasari, kad baznīca
svinēs 50. jubileju. Dēla Toma
vadībā jau pirms vairākiem gadiem Gaŗezera plūdmalē tika
uzcelta laubīte Alfreda un viņa
ilggadīgā drauga Kārļa Stemmes
piemiņai. Un Katskiļu nometnē
nu ir sols, uz kuŗa var apsēsties
Atpūtas nama dīķīša malā,
baudīt dabu, uzskatīt bērnus vai
mazbērnus, kas turpat rotaļājas,
vai tikai atpūsties un atcerēties.
17. septembŗa jaukā, saulainā
un siltā pēcpusdienā mācītājs
Laris Saliņš svētīja šī sola izmantošanu visiem, kuŗi iegrieNo kreisās: Iveta Eilande, Laila Ejupa, no kreisās stāv: Kristīna žas Katskiļu nometnē. Uz svēPutene, Ilga Kurēna, Kārlis Kopāns, Kristīna Budkēviča, Ilze tīšanu bija pulcējusies grupiņa
Kancāne, Ainis Nollendorfs, Anita Bataraga, Andris Vītiņš (daļēji
nometnes darbinieku, kuŗi pēc
aizsegts), mācītājs Laris Saliņš, Ervīns Kurēns, Iveta Eilande
tam pie šampanieša glāzes un
uzkodām atcerējās Alfredu
Trautmani un pieminēja Silviju
Trautmani, kuŗa veselības dēļ
nevarēja ierasties. Pēc jaukā
brīža visi atgriezās nometnes
No kreisās sēž: Iveta Eilande, Laila Ejupa; no kreisās stāv: Kristīna Putene, Ilga Kurēna, Kārlis “Ceļš uz nometni” svinībās,
Kopāns, Kristīna Budkēviča, Ilze Kancāne, Ainis Nollendorfs, Anita Bataraga, Andris Vītiņš (daļēji baudot vakariņas ēdamzāles
verandā. Bija pavadīts jauks
aizsegts), mācītājs Laris Saliņš, Ervīns Kurēns
brīdis, atpūšoties un atceroties.

Latviešu dizaineres rudens vakartērpu kollekcija
modes skatē Ņujorkā

MĀRTIŅŠ ŠTEINS un DINA IVANOVA
no Nītaures Latvijā

Mēs esam Dina un Mārtiņš,
laikā, pēc tam ar lielāko nepakas 24. septembra naktī ieracietību gaidījām tieši pašas
dās pirmo reizi Amerikas SaValdas jauno, ekskluzīvo rudens
vienotajās Valstīs, lai trīs mēvakartērpu kollekciju.
nešu gaŗumā dotos pieredzes
Pirmais bija vakartērps ruapmaiņas un iedvesmas piedens krāsās – zaļais, sarkanais
dzīvojumā no ASV Austrumtonis spīguļoja gaŗā vakarkleitā
krasta līdz Rietumkrastam.
ar pieskaņotu zaļu cepuri. Tālāk
Viens no mūsu brauciena mērsekoja tērps eleganti melnā tonī,
ķiem ASV ir satikt Amerikas
kuŗam klāt graciozi pieskaņots
latviešus. Kā pirmo latvieti
baltais tonis mežģīnēs. Šis tērps
Amerikā mēs iepazinām Valdu
bija īpašs ar noņemamo svārku
Rainey no Ņudžersijas, kuŗa
daļu. Tērpam transformējoties,
mūs laipni ielūdza jau 24. septas pārtapa no gaŗā vakartērpa
tembrī apmeklēt viņas un citu
par īso. Vienreizēji! Šiem didizaineru modes šovu New York
viem tērpiem sekoja nākošais –
City Fashion Show, kas notika
gaiši brūna gaŗā vakarkleita ar
Ņujorkā, Jonkeros. Šādu ielūīpaši skaistu mežģīnes dekoru
gumu nedrīkstējām atteikt.
no kleitas augšas līdz apakšai,
Ierodoties mākslas galerijā
kas, kā noskaidrojās, ir pilnīgs
Jonkeros, kas bija šova norises
Valdas roku darbs. Melnie un
vieta, īsu brītiņu pirms iepabaltie toņi tērpu kollekcijā turzīšanās, vērojām, kā Valda at- Dizainere Valda Rainey ar modelēm // FOTO: Abid Ikram
pinājās, līdz brīdim, kad kādā
bild uz modeļu neskaitāmano tērpiem parādījās lielo ziedu
jiem jautājumiem, piemeklē vēl
motīvs, kas šo tērpu īpaši izcēla
pēdējos aksesuārus un rūpējas,
starp citiem ar savu radošumu
lai viss noritētu gludi un skaisti.
un košumu. Vienā kleitā liels,
Sešu dizaineru kollekciju tērpus
grezns un balts zieds rotāja visu
rādīja gan pavisam mazi, tikai
krūšu daļu, apakšdaļā plīvojot
dažus gadus veci modeļi, gan
melnai, gandrīz caurspīdīgai
profesionālas modeles. Latviešu
svārku daļai. Izskatījās nudien
dizaineres Valdas Rainey tērpi
eleganti! Vēl viens melnbalts
tika rādīti kā pēdējie šajā motērps bija ar caurspīdīgu zieddes šovā, un tie bija kā “ķirsis
lapu motīvu augšdaļā, kas
uz kūciņas”! Mums šis bija pirapakšdaļā veidoja melnus vaimais modes šovs, līdz ar to visi
rāku kārtu svārkus. Rudens
Valdas tērpi bija jaunums un
motīvs un ziedi turpinājās arī
jaunatklājums. Valdas dizainegaŗā vakarkleitā, kuŗā, kā mēs
res un šuvējas talants izpaudās
uzzinājām, parādījās arī Valdai
jau otra latviešu dizainera
mīļais sarkanais tonis lielu zieAndŗa Litavnieka tērpu kollekdu veidolā. Skaistas bija arī īsās
cijā, kuŗas sarežģītība izpaudās Raksta autori – Mārtiņš Šteins, Dina Ivanova, dizainere Valda vakarkleitas, kuŗas atšķīrās cita
tērpu spējā saglabāties lietus Rainey un Mārtiņš Roze // FOTO: Abid Ikram
no citas ar īpašām piegrieznēm

un izgriezumiem. Caurspīdīga
tērpa augšdaļa ar sudrabotiem
izšuvumiem un gaŗa melna
svārku daļa rotāja tērpu, kas
izraisīja lielas publikas ovācijas.
Vairāku Valdas tērpu akcents
bija caurspīdīgs audums ar izšuvumiem, kas jo īpaši paspilgtināja tērpus. Noslēdzošā bija
īsā vakarkleita ar sarkanu plīvojošu apmetni no Valdas pavasaŗa “Red Line” kollekcijas, tā
bija kā odziņa modes šova
beigās!
Turklāt Valdas izvēlētā mūzika tērpu izrādi padarīja ne
tikai acīm, bet arī ausīm baudāmu. Starp krāšņajiem tērpiem ļoti koši izskatījās arī pati
tērpu autore Valda Rainey, kuŗai
mēs sakām “Paldies!” par iespēju piedzīvot šo notikumu.
Bija ļoti patīkami atrasties
starp atvērtiem, radošiem cilvēkiem – dizaineru kollekciju
demonstrēšanu papildināja
dažādu mākslinieku priekšnesumi, kas pozitīvi uzlādēja gan
publiku, gan modeles. Valdas
tērpu kollekcija patiesi atšķīrās
no pārējā redzētā, jo citi dizaineri uzsvaru lika uz ikdienas un
ielu apģērbu, savukārt Valda
bija radījusi izsmalcinātas, sievišķīgas un valdzinošas kleitas,
kuŗas uzvelkot, ikviena sieviete
sajustos kā balles karaliene.
Visas piedzīvotās emocijas rakstā nevar pieminēt, tās ir jāizjūt
klātienē, tas nozīmē, ka katram
iesakām gaidīt ziņas par nākamajiem Valdas modes šoviem,
jo zinām, ka tādi būs!
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Latviešu pianistei Lindai Leinei
prēmija starptautiskajā
kameŗmūzikas konkursā Vācijā
Latviešu pianiste Linda Leine kopā ar dziedātāju Pia Salome Bohnert (Vācija) ieguvušas pirmo prēmiju starptautiskajā kamermūzikas konkursā “Aizliegtā mūzika”
(Verfehmte Musik).

Pasaules Brīvo latviešu apvienībai aktīvi piedalīties un aizstāvēt
Latvijas polītiskās un ekonomiskās intereses visā pasaulē,” sacīja
Rinkēvičs.
Ārlietu ministrija parakstīja līgumu ar PBLA par financējuma
piešķiršanu 42 660 eiro apmērā,
lai nodrošinātu Pasaules Latviešu
ekonomikas un innovāciju foruma pēctecību un 2016. gadā organizētu pirmo reģionālo forumu
ārpus Latvijas “Ar skatu uz Āzijas
un Klusā okeana reģionu”, kas
notiks Melburnā, Austrālijā, 29.
un 30. decembrī. Par foruma norises vietu izvēlēta Austrālija,
ņemot vērā 2015. gada foruma
dalībnieku izrādīto interesi par
Āzijas un Klusā okeana reģiona
tirgu, un Latviešu apvienības
Austrālijā un Jaunzēlandē gatavību veicināt šī reģiona kopienas
iesaisti savstarpējo ekonomisko
attiecību veicināšanā. 27. septembrī valdība Ministru kabineta sēdē atbalstīja Ārlietu ministrijas
financējuma piešķiršanu PBLA
foruma norisei 2016. gadā. Ar
Klusā okeana un Āzijas reģionā
dzīvojošo latviešu mērķtiecīgu iesaisti abu valstu ekonomisko sakaru veicināšanā plānots ne vien
populārizēt Latvijas biznesa iespējas šajā reģionā, bet arī veicināt diasporas resursa mobilizēšanu Latvijas uzņēmējdarbības un
eksporta atbalstam. Austrālijā mīt
viena no pasaulē lielākajām latviešu kopienām. Pēc Austrālijas
pēdējās tautas skaitīšanas datiem,
2011. gadā šajā valstī dzīvo aptuveni 20 000 cilvēku, kas uzrāda
latvisku piederību.

Konkursa tema bija “aizliegtā
mūzika” – komponisti un dzejnieki, kuŗi cieta Otrā pasaules kaŗa
nacistu režīmā. Šogad konkurss
noritēja jau devīto reizi festivāla
“Aizliegtā mūzika” ietvaros. Mūziķes izpildīja Arnolda Šēnberga,
Aleksandra Cemlinska, Dariusa
Mijo, Paula Ben-Haima un daudzu citu komponistu dziesmu
repertuāru. Konkursa un festivāla
intendants Folkers Āmels (Volker
Ahmels) paziņoja, ka konkursā
piedalījušies 50 dažādu nacionalitāšu mūziķi un uzsvēra, ka šogad
bija īpaši augsts izpildītāju līmenis, tāpēc žūrijas darbs bija ārkārtīgi sarežģīts. Žūrija izlēma piešķirt
divas pirmās prēmijas. Otrā prēmija netika piešķirta.
Lindas Leines un Pias Salomes
Bonertes duets jau plūca laurus
2015. gada sākumā un guva 3. vietu un žūrijas atzinību dziesmu
duetu (Liedduo) starptautiskajā
konkursā “Francis Šūberts un
mūsdienu mūzika” (Franz Schu***
bert und die Musik der Moderne) Tautas frontes mūzejam nodod
Grācā, Austrijā. Šī gada augustā
unikālas vēstures liecības
mūziķes tika aicinātas piedalīties
Latvijas Tautas frontes 28. jubiLatvijas Šūbertiādē Ungurmuižā. lejas sarīkojumā daudzi ieradās ar
vēsturiskām veltēm, kas turpmāk
***
papildinās Tautas frontes mūzeja
Ārlietu ministrs aicina
ekspozīciju. “Tā ir no 1988. gada
PBLA arī turpmāk aizstāvēt
jūlija, Berlīnē pirkta,” stāstīja mākLatvijas intereses pasaulē
sliniece Džemma Skulme, novilĀrlietu ministrs Edgars Rinkē- kusi vienu no kurpēm, kuŗas viņai
vičs piedalījās Pasaules Brīvo lat- bija kājās. Tās pirms teju 30 gaviešu apvienības (PBLA) 60 gadu diem bijušas klāt arī vēsturiskos
jubilejas valdes sēdē un konferen- brīžos ceļā uz Latvijas neatkarību.
ces atklāšanā. Sveicot PBLA, ārlie- Lai arī sarīkojumā kurpes vēl
tu ministrs klātesošajiem pateicās palika māksliniecei kājās, jau drīz
par Latvijas neatkarības atgūšanu tās kuplinās Tautas frontes mūzeja
un stiprināšanu, kā arī par latvis- ekspozīciju. Skulme nebija vieko tradiciju saglabāšanu trimdā.
nīgā, kuŗa uz Tautas frontes dzimšanas dienu bija ieradusies ar dāvanu – papildinājumu mūzejam.
Katrai dāvinātajai lietai ir savs,
bieži ļoti personisks stāsts.
Tāpat ir ar balto džemperi (attēlā), uz kuŗa ar rokām izšūts Latvijas ģerbonis. To Dainim Īvānam
uzdāvinājusi trimdas latviete no
Kanadas. Viņš to uzvilcis Baltijas
“Pateicos Pasaules Brīvo lat- ceļa akcijā.
viešu apvienībai par saiknes stiprināšanu ar mūsu diasporu šajā
globālizētajā pasaulē. Arī šodien
nekas nav beidzies, jo mūsu valsts
neatkarība un drošība nav pašsaprotama – pie tā mums visiem
kopā ir jāstrādā katru dienu. Notikumi Austrumukrainā, Lielbritanijas izstāšanās process no Eiropas Savienības, migrācijas izaicinājumi, gaidāmās vēlēšanas ASV
un citviet Eiropā 2017. gadā rada
Atmodas laika žurnālists Miernepieciešamību kopīgiem spē- valdis Mozers mūzejam dāvināja
kiem aizstāvēt Latvijas intereses 1991. gadā sakopotu un iespiestu
pasaulē. Tādēļ aicinu arī turpmāk telegrammu krājumu. Tās ir spilg-

tākās no vairāk nekā 30 000 telegrammu, kuŗas barikāžu laikā
Latvijas cilvēki impulsīvi, neatkarīgi cits no cita sūtījuši PSRS
līderim Michailam Gorbačovam
un viņa sievai personīgi.
***
Latvijas vēstnieks Francijā
Imants Lieģis vizītē Strasbūrā
Latvijas vēstnieks Francijā
Imants Lieģis apmeklēja Strasbūru. Vizītes ietvaros vēstnieks
piedalījās Strasbūras filharmonijas orķestŗa jaunās sezonas atklāšanas koncertā, kuŗā tika atskaņota Latvijas komponista Pēteŗa
Vaska mūzika. Plaši apmeklētajā
koncertā piedalījās arī Pēteris
Vasks personīgi. Publika ar aplausiem atzinīgi novērtēja viņa
skaņdarbu Credo.

Strasbūras filharmoniskā orķestŗa diriģents un mākslinieciskais direktors Marko Letonja uzaicināja Pēteri Vasku kā rezidējošo
komponistu uz 2016. – 2017. gada
sezonu, kuŗas laikā paredzēti vairāki koncerti ar P. Vaska mūziku.
Vēstnieks vizītes laikā apmeklēja
Strasbūras nacionālo un universitātes bibliotēku un tikās ar tās
direktoru Alēnu Kolā (Alain Colas),
lai tuvāk iepazītos ar abu bibliotēku sadarbības projektiem, kā arī
informētu par Latvijas simtgades
svinēšanu Francijā. Sarunā piedalījās arī pētnieks, vēsturnieks un
Latvijas vēstures zinātājs Žiljēns
Gelēns (Julien Gueslin).
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Jānis Kukainis:
“Ja strādā, lietas
vienmēr atrisinās...”
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Jānis
Kukainis meklē veidus, kā ārzemēs dzīvojošie latvieši varētu palīdzēt Latvijas attīstībai. Intervijā žurnālam IR viņam tika jautāts,
kādai tagad vajadzētu būt PBLA lomai, kad lielie, ģeopolītiskie
jautājumi ‒ neatkarība, iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā ‒
ir atrisināti. Mūsu lasītāju ieskatam sniedzam dažus raksturīgus
fragmentus no intervijas.
Jau atgriežoties amatā 2011. gadā, Kukainis
zinājis, ka jānāk ar jaunām idejām. “Katrai
organizācijai nepārtraukti ir jāattaisno sava eksistence ‒ kāpēc tu te esi.” Ekonomiskā
attīstība likās svarīgs uzdevums, lai cilvēkiem nebūtu jābrauc prom no Latvijas. Tāpēc
starp redzamākajiem pēdējo gadu darbiem ir
Pasaules Latviešu ekonomikas un innovāciju
foruma organizēšana, kas pulcē sekmīgus latviešu
uzņēmējus un menedžerus no visas pasaules.
Bet PBLA nevar atrisināt visus ekonomisko sakaru jautājumus.
“Esam tikai maza daļa no puzles,” viņš atzīst. Diemžēl līdz šim trūcis pietiekami labas sadarbības ar valsts iestādēm, kas atbild par
ekonomiku. Kukainis nesaprot, kāpēc Latvijā negrib ieklausīties
zinošos padomos.
Kā viņš raksturotu ārzemēs dzīvojošo latviešu sabiedrību, ko pārstāv? Vecākā paaudze vēl aktīvi interesējas par Latviju, bet jaunākajiem dzīve grozās ap latviešu sarīkojumiem mītnes zemēs. Tiesa,
šejieni apmeklējušie jaunieši par Latviju ir sajūsmā.
Diemžēl trimdas laikos dibināto organizāciju skaits iet mazumā.
“Cilvēki ir veci, nav, kas nāk vietā amatos,” konstatē Kukainis. Ir
gan atsevišķi izņēmumi. “Minesotā viņi ir iesaistījuši latviešus no
Latvijas. Arī Sanfrancisko tā notiek.” Tur dzīvojot augsta līmeņa
speciālisti, kas savus bērnus sūta latviešu skolās. Tomēr parasti
jaunie iebraucēji nenāk uz “vecās trimdas” sarīkojumiem vai
baznīcu, kas agrāk bijusi svarīga, latviešus vienojoša organizācija.
Tāpēc “caurmērā es neko spožu neredzu”, skarbi atzīst Kukainis.
“Tā ir reālitāte. Ja kaut kur ir nākotne, tā ir Eiropā.”
Tomēr Kukaini nevar uzskatīt par pesimistu. “Ja strādā, lietas
vienmēr atrisinās.” Turklāt turīgi vecās paaudzes pārstāvji rēgulāri
atceras par latviešu organizācijām savos testamentos. Pērn kāds
latvietis no Ņūdžersijas atstāja ar PBLA saistītajam Brīvības fondam miljons dolaru, savai draudzei miljons dolaru un ALA miljons dolaru. “Inženieris, vecpuisis, esot kārtīgs cilvēks bijis. Neviens
nezināja, ka viņam bija trīs miljoni.”

***
Dzintras Gekas filma
“Tēvi Tur” Stokholmā
7. oktobrī Latvijas vēstniecības
telpās notika tikšanās ar režisori
Dzintru Geku, kura uz Stokhol***
mu bija atvedusi savu jaunāko Vēstniecības dārzā Nīderlandē
filmu “Tēvi Tur”. Stokholmas latstāda Latvijas rododendrus
viešu sabiedrībai šī bija atkalrePar godu diplomātisko attiedzēšanās ar režisori, jo viņas fil- cību starp Latvijas Republiku un
mas te izrādītas jau iepriekš.
Nīderlandes Karalisti atjaunošanas 25. gadskārtai, Latvijas vēstniecības Nīderlandē dārzā tika svinīgi iestādīti Latvijā selekcionēti
rododendri, ko Latvijas vēstniecībai Hāgā dāvināja Latvijas Universitātes fonds. Sarīkojumā piedalījās Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore un valdes locekle Laila Kundziņa-Zvejniece.
Latvijas vēstniece Nīderlandē
Pirms filmas skatīšanās sanā- Ilze Rūse pateicās Latvijas Unikušos uzrunāja Latvijas vēstnieks versitātes fondam un uzsvēra:
Zviedrijā Gints Jegermanis uz- “25 Latvijas neatkarības atgūšasverot, ka Dzintra Geka un fonds nas gados attīstījušās ciešas saiSibīrijas bērni dara svētīgu darbu tes starp Latviju un Nīderlandi.
Latvijas tautas vēstures apzināša- Latvijas iedzīvotāji pazīst Nīdernā un iztirzāšanā: “Reti kuŗa tau- landi arī kā ziedu un krāšņumta Eiropā ir piedzīvojusi tik tra- augu stila noteicēju Eiropā. Tieši
ģiskus un drāmatiskus laikus tādēļ Latvijas vēstniecība vēlas
20. gadsimtā. Mūsu cilvēku likte- iepazīstināt tās apmeklētājus ar
ņi izmainīti un dzīves gaita tika Latvijas sniegumu, vēstniecības
salauzta, mūsu tauta ir saplosīta dārzā stādot Latvijā selekcionēun izsvaidīta pa visu pasauli. Tā- tas šķirnes ‘Kārlis Ulmanis’,
pēc ir svarīgi domāt un gādāt par ‘Cīrava’, ‘Vilhelmīne Petkevičs’,
mūsu tautas kopīgas atmiņas ‘Mammadaba’ un ‘Ilma’. Profesora
veidošanu, par jaunās paaudzes Richarda Kondratoviča dibinātā
izglītošanu. Jo vairāk mēs runāsim Babītes rododendru audzētava
par un zināsim Latvijas tautas ir vienīgā šāda veida audzētava
vēsturi, jo stiprāki mēs kļūsim.”
Baltijas valstīs.”

***
Arabu līgas valstu Ekonomiskās
savienības padomes
ģenerālsekretāra vizīte Latvijā
7. oktobrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Arabu valstu līgas Ekonomiskās savienības
padomes ģenerālsekretāru, vēstnieku Mohamedu Al Rabī (Mohamed Mohamed Ismail Al Rabea),
kuŗš bija ieradies divu dienu vizītē
Latvijā kopā ar uzņēmēju delegāciju.

Tikšanās laikā
Sarunā ārlietu ministrs norādīja, ka, neraugoties uz Latvijas
ekonomiskās sadarbības ar Arabu
valstīm attīstību, Latvija vēlas un
ir gatava ekonomiskās sadarbības paplašināšanā.
(Turpināts 10. lpp.)

LAIKS
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2016. gada 15. oktobris – 21. oktobris

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
M. Al Rabī, zinot Latvijas valsts
vēsturi, augsti novērtēja Latvijas
sasniegto, vienlaikus norādot, ka
šobrīd privātā sektora pārstāvji
no Arabu valstīm ir ļoti ieinteresēti sadarboties ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp Latviju. Runājot par sadarbības iespējām tādās nozarēs kā pārtikas
rūpniecība, transports un loģistika, investīciju piesaiste, kokapstrāde, M. Al Rabī vērsa uzmanību, ka liela interese ir arī par inženieŗzinātņu speciālistu apmācību no Arabu valstīm Latvijas
augstskolās. Norādot uz potenciālu tūrisma attīstībā, Rinkēvičs
atzina, ka tiešo reisu nodrošināšana no Arabu valstīm uz Rīgas
lidostu ir viens no jautājumiem,
ar kuŗu būtu aktīvi jāstrādā.
***
Latvija saņem sertifikātu 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
norisinājās Montrealā (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,”
sacīja satiksmes ministrs Uldis
Augulis. Savukārt Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris
Gorodcovs akcentē, ka “Latvijas
sniegums drošuma uzraudzībā
un ICAO standartu un rekomendētās prakses ieviešanā tika novērtēts ar 87%. Mums ir pamats
būt gandarītiem, jo ICAO dalībvalstu vidū Latvija atrodas 29. vietā blakus Polijai un Čechijai”.
ICAO dalībvalstu vidējais rādītājs
drošuma uzraudzībā, kā arī
ICAO standartu un rekomendētās
prakses ieviešanā ir 63,54 %.
***
Cik ilgi būvēs kvantu datoru?
Rīgā notika starptautiska IT
drošības jautājumiem veltīta konference “Kiberšahs 2016”. Kvantu
datora izstrāde norit jau apmēram 20 gadus, un līdz normāli
funkcionējošai ierīcei varētu būt
jāgaida vēl apmēram tikpat ilgs
laiks, konferencē sacīja Latvijas

Andris Ambainis // Foto: LETA

Universitātes Datorikas fakultātes profesors Andris Ambainis.
Kā norādīja Ambainis, kvantu
datora projektam attīstoties, tā
potenciālu saprot arī nozare,
piemēram, tādi uzņēmumi kā
Google, Intel un Alibaba investē
desmitiem miljonu dolaru kvantu
datora attīstībā. Kvantu datora
projekts pāriet no zinātniskās
vides uz industriju.
Ambainis ir viens no pasaulē
labākajiem kvantu skaitļošanas
pētniekiem, kuŗa zinātniskās darbības rezultāti ir jomas visbiežāk
citēto rezultātu vidū. 1991. gadā
Ambainis ar maksimālo rezultātu
uzvarēja Starptautiskajā matēmātikas olimpiadā, bet 2012. gadā saņēma Eižena Āriņa balvu
datorikā un 2013. gadā – Latvijas
Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu.
***
Alise Trifane iegūst mecenāta
Ulda Šalajeva stipendiju
LLU Attīstības fonda stipendijas piešķiršanas komisija pasniedza mecenāta Ulda Šalajeva stipendiju LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) 3. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” studentei Alisei Trifanei.

Alise Trifane // Foto: LLU 2016
Alise Trifane pateicas LLU Attīstības fonda stipendijas piešķiršanas komisijai un mecenātam
Uldim Šalajevam. “Uztveru šīs
studijas kā pilnas slodzes darbu,
kuŗa laikā varu īstenot daudzus
mērķus un pilnveidoties dažādos
veidos. Viens no lielākajiem maniem līdzšinējiem sasniegumiem
ir reālizētais brīvprātīgais darbs
projektā attīstības valstī Mozambikā. Tā bija nozīmīga izvēle, kas
veidojusi mani kā personību, atļāvusi nobriest un pārvērtēt savas
vērtības. Sešus mēnešus strādāju
par skolotāju, apguvu portugaļu
valodas pamatus un strādāju ar
vietējas komūnas iedzīvotājiem,”
stāstīja stipendijas ieguvēja Alise.
***
Krievijā publicēti
Latvijas pirmskaŗa laika
diplomātu ziņojumi
Izdevniecībā Russkaja Kniga
publicēts 390 lappušu liels sējums
“Misija Maskavā. Latvijas diplomātu ziņojumi no PSRS, 1935 –
1937 g.”. Pētījuma pamatā ir Latvijas Nacionālā archīva un Latvijas Valsts vēstures archīva fonda
materiāli, kas saglabājušies Latvijas misijā Vašingtonā un ietver
arī Latvijas misijas Maskavā ziņojumus Ārlietu ministrijai. Grāmata atspoguļo Latvijas sūtnieku
Roberta Liepiņa, Kārļa Zeļļa un
Friča Kociņa pārskatus par tikšanām ar PSRS un Eiropas valstu
diplomātiem, analitiskie raksti
par Staļina iekšējo un ārējo polītiku, kā arī par Sarkanās armijas
attīstību. Starp 106 agrāk noslepenotajiem dokumentiem tikai

divi publicēti Latvijā. Grāmatā
aprakstīta ārlietu ministra Vilhelma Muntera vizīte PSRS 1936. gadā un maršala Jegorova Baltijas
valstu apmeklējums. Dokumentus tulkojis un komentējis Nikolajs Kabanovs.
***
Krievija pārvieto uz
Kaļiņingradu Iskander raķešu
sistēmu
Krievija 7. oktobŗa pēcpusdienā
uz Kaļiņingradas apgabalu pārvietojusi Iskander ballistisko raķešu sistēmu. Raķetes tikušas pārvestas no Ustjlugas, kas atrodas
Ļeņingradas apgabalā, ziemeļos
no Igaunijas, uz Kaļiņingradu.

Eiropas parlamenta deputāta
un bijušā aizsardzības un ārlietu
ministra Arta Pabrika (Vienotība)
komentārs šajā jautājumā: “Jau
agrāk bija izskanējusi informācija, ka Krievija izvietojusi Iskander
un tāpat nav jaunums dažādu mācību organizēšana rietumu apgabalos. Ar šādu militāru spiedienu
Krievija mēģina rietumu sabiedrību vienkārši sašķelt. Tas arī nostiprina Krievijas tēlu pašas valsts
iekšienē. Kopumā signāls ir vērsts
uz to, ka mēs nebaidāmies izmantot ieroču spēku, ja tas ir
nepieciešams.” Pabriks intervijā
LETA vērsa uzmanību uz rietumu sabiedrībā pastāvošiem diviem viedokļiem par Krievijas militārajām aktīvitātēm, proti, pirmkārt, rietumiem tāpat kā Aukstā
kaŗa laikā jābūt spējīgiem uz katru
šādu provokāciju atbildēt. Otrkārt, šādas aktīvitātes notiek, jo
NATO bloks ir paplašinājies, tāpēc būtu labāk šādu situāciju neattīstīt un Krievijai piekāpties. Es
domāju, ka krievi spēlējas, proti,
vēlas vairāk sašķelt rietumu pasauli un nodalīt tos, kas ir gatavi
piekāpties, no tiem, kas nav gatavi
to darīt.”
***
Tautieši sanāk kopā
uz folkloras pēcpusdienu
Latvijas vēstniecībā Austrijā viesojās mūziķe, folkgrupas Iļģi vadītāja Ilga Reizniece un bijusī ilggadējā folkloras draugu grupas Skandinieki dalībniece Zoja
Heimrāte.

tiem, apgūt pirmās iemaņas dažādu tautas instrumentu spēlēšanā,
mācīties tradicionālos dančus un
rotaļas. Latvijas vēstnieks Austrijā
Edgars Skuja pateicās organizātoriem un dalībniekiem un atzinīgi novērtēja tautiešu pašiniciatīvu populārizēt latviskās folkloras
mantojumu un uzturēt latviešu
kultūras garu Austrijā. Septembŗa
otrajā pusē pie Austrijas latviešu
kopienas vēstniecībā Vīnē, kā arī
Grācā viesojās aktieris Ainārs Ančevskis ar Juŗa Rijnieka stand-up
komēdiju “Jaunais Tētis”. Asprātīgais un sirsnīgais stāsts par vīrieša pārdomām laikā no mazuļa
nākšanas pasaulē līdz mazā dēlēna pirmajām un turpmākajām
skolas gaitām priecēja gan vecākus, gan bērnus.
***
Azerbaidžānā atklāj
jūgendstila architektūrai
Latvijā veltītu izstādi
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece 4. oktobrī Azerbaidžānas
Nacionālajā bibliotēkā Baku atklāja izstādi Art Nouveau arhitektūra: Rīgā un Latvijā, kas vēstī par
jūgendstila architektūru mūsu
valstī.
Atklājot izstādi, I. Mūrniece uzsvēra veiksmīgo Latvijas un Azerbaidžānas sadarbību un akcentēja, ka tieši dvēseliskais siltums
ir labākais virzītājspēks valstu
savstarpējās attiecībās. Mūrniece
norādīja, ka māksla, kultūra un
architektūra ir labākais veids, kā
citam citu iepazīt un veicināt savstarpējo sapratni, tādēļ būtiski
stiprināt sadarbību ne vien polītikā un ekonomikā, bet arī kultūrā.
***
Moldovā atklāta fotoizstāde
“Rīgas stāsts 100 gadu gaŗumā”
Latvijas vēstnieks Moldovā Atis
Lots Moldovas Nacionālajā vēstures mūzejā Kišiņevā atklāja izstādi “Rīgas stāsts 100 gadu garumā”. Izstāde vēstī par Rīgas attīstību un likteņa līkločiem no 1914.
līdz 2014. gadam.

Atklājot izstādi, Latvijas diplomāts norādīja, ka Rīgas un arī
visas Latvijas 100 gadu vēsture ir
atspoguļota caur modes, architektūras, dizaina, mūzikas prizmu,
uzsverot kaŗa un brīvības tematiku. “Par spīti kaŗiem un biežajām varas maiņām, Rīga un Latvijas valsts kopumā ir spējusi pārvarēt grūtības un katru reizi atdzimt stiprāka. Atgūstot neatkarību, mēs esam atguvuši arī savu
pienācīgo vietu Eiropā – arī Rīgā
kā pasaules līmeņa jūgendstila
architektūras pērle”, uzsvēra Lots.
Vēstnieks novēlēja arī Moldovai
neatlaidīgi turpināt ceļu uz tuvināšanos Eiropas Savienībai.

Vīnes latviešu skoliņa un Latviešu biedrība Austrijā sadarbībā
ar vēstniecību aicināja bērnus un
pieaugušos uz folkloras pēcpusdienu, lai kopā ar folkloristēm atcerētos latviešu tautas tradicijas,
reizē arī populārizējot un stiprinot
***
savu latvisko piederību. SarīkojuLatviski izdota Dalailamas
mā kopā ar pieredzējušām folgrāmata par meditāciju
kloras tradiciju zinātājām bija ieRīgā notiekošajām Viņa Svētīspēja iepazīties ar latviešu tradi- bas XIV Dalailamas mācībām
cionālajiem mūzikas instrumen- laika ziņā pieskaņoti budisma

meditācijas centrs Ganden ir izdevis Dalailamas darba “Meditācija ikdienā” (oriģinālais nosaukums – Cultivating A Daily Meditation) latvisko tulkojumu. Šī grāmata būs noderīga ne tikai budisma piekritējiem, bet arī visiem
tiem, kas interesējas par meditāciju un atrodas garīgos meklējumos, lai kādas garīgās tradicijas
piekritēji viņi būtu.

Budisma meditācijas centra
GANDEN vadītājas Agneses Bišofas ieskatā grāmata ir viegli lasāma un bezgala interesanta grāmata katrai dienai. Pirmo reizi izdota
Latvijas Republikas atjaunošanas
gadā, visbeidzot tā ir pieejama visiem latviski lasošajiem. Apbrīnas
vērta ir Viņa Svētības spēja uzrunāt ikvienu kā sev līdzīgu un sarežģītus budistu traktātus pārvērst
katram pieejamā un praktiski
izmantojamā materiālā.
***
Doma laukumā fotoizstāde
“7 dienas Tibetā”
No 7. oktobŗa Doma laukumā
Rīgā apskatāma fotoizstāde “7 dienas Tibetā”. Tajā izstādītās 30 lielizmēra fotografijas, ko vizītes laikā Tibetas autonomajā reģionā
uzņēmis žurnālists Jānis Laizāns.
Šī gada jūnijā Latvijas žurnālistu
delegācijai bija iespēja apmeklēt
Tibetu un apskatīt leģendām apvīto zemi savām acīm. Latvijas
žurnālistiem bija iespēja apmeklēt
gan Tibetas budisma svētākās
vietas galvaspilsētā Lhasā, gan arī
Tibetas lauku reģionus. Fotoizstādē apskatāmajos darbos redzamas Tibetas iespaidīgās dabas ainavas, pa ceļam satiktie vietējie
iedzīvotāji, skolēni un svētceļnieki.
***
Septembrī bezdarba līmenis
Latvijā zem 8% atzīmes
Septembrī reģistrētā bezdarba
līmenis Latvijā noslīdējis zem 8%
atzīmes un bija 7,9%, aģentūru
LETA informēja Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA). Salīdzinājumā ar augustu reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par
0,2 procentpunktiem. Jūlijā un
jūnijā bezdarba līmenis bija 8,3%,
bet maijā ‒ 8,4%. Aprīlī bezdarba
līmenis valstī bija 8,8%. Pēc NVA
sakopotās informācijas, pēdējo
reizi bezdarba līmenis zem 8%
bijis 2008. gada decembrī, kad reģistrētā bezdarba līmenis valstī
bija 7%. Savukārt 2009. gada janvārī tas jau bija 8,3%. Septembŗa
sākumā NVA uzskaitē bija 75 664,
bet septembŗa beigās – 74 357 bezdarbnieki. Reģistrēto bezdarbnieku skaits mēneša laikā samazinājies par 1307 cilvēkiem. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis
septembŗa beigās bija Rīgas reģionā – 5,1%, bet augstākais tas bija
Latgales reģionā – 17,4%. Kurzemes reģionā reģistrētā bezdarba
līmenis septembrī bija 9,6%, Vidzemē – 8,6% un Zemgalē – 7,3%.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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FRANKS
GORDONS
Nobela miera prēmija, kā kļuva zināms 7. oktobrī, šogad piešķirta Kolumbijas prezidentam
Huanam Manuelam Santosam ‒
par viņa nenogurstošajiem centieniem (!) darīt galu ilggadējam
asiņainam pilsoņkaram un nodrošināt mierīgu dzīvi šīs zemes
iedzīvotājiem.
26. septembrī tika svinīgi parakstīta vienošanās par bruņotās
cīņas izbeigšanu starp Kolumbijas
likumīgo valdību ar prezidentu
Santosu priekšgalā un marksistisko kaujinieku organizāciju FARC
(Kolumbijas revolucionārie bruņotie spēki), ko vada Rodrigo
Londinjo, saukts “Timošenko”
(tas bija viens no Staļina maršaliem. – F.G.). Bija pamats gavilēm
un milzīgam atvieglojumam: pilsoņkaŗš taču ilga 52 (!) gadus, un
220 tūkstoši kolumbiešu zaudēja
dzīvību.
Varētu domāt, ka nu tās bezgala
šausmas beigsies. Prezidents San-

Nobela miera prēmija un demokratijas niķi
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
toss, gribēdams šim miera līgumam papildus piešķirt tiesisku
leģitimizaciju, izsludināja referendumu uz 2. oktobri, un viedie analitiķi paredzēja, ka 66% balsotāju
šo līgumu atbalstīs. Nekā nebija!
Svinīgi parakstītā vienošanās tika
noraidīta: 50,2% pret, 49,8% par.
Pavisam niecīgs mierīguma pretinieku pārsvars.
Vox populi ‒ vox Dei (tautas
balss ir Dieva balss): šis latīņu
teiciens, kuŗa saknes meklējamas
viduslaiku Anglijā, allaž tiek zelēts, tiklīdz runa ir par tiesiski nevainojamu balsojumu referenduma vai vēlēšanu ietvaros. Demokratijas pamatprincips! Taču, kā
rāda daudzi piemēri, demokratijai piemīt niķi, kas svētīgus
nodomus pārvērš traģikomiskā
vai pat traģiskā reālitātē.
Kāpēc prezidenta Santosa ierosinātais referendums izgāzās,
“aprokot” pamatos tik svētīgo
vienošanos? Izrādās, ka kaut nie-

cīgo, bet izšķirīgo pārsvaru guva nesamierināmie vardarbīgā
marksisma pretinieki, kā arī tūkstoši kreisā terrora upuŗu radinieku, kuŗi protestēja pret “Timošenko” kaujiniekiem piešķirto amnestiju. Šie kaujinieki, kuŗu vidū
bija sadistiski slepkavas, narkobiznesa dūži un tamlīdzīgi elementi, bija ar mieru nolikt ieročus, izbeigt bruņoto cīņu un tapt
par legālu polītisko partiju ar
pārstāvību parlamentā, ja neviens
no tiem netiks saukts pie atbildības. To nu tie 50,2% līguma pretinieku nevarēja paciest.
Labi vēl, ka prezidents Santoss
tūdaļ pēc mierlīguma negaidītās
sakāves apsolīja nepadoties fatālismam un ievadīt paredzami ārkārtīgi grūtās sarunas, mēģinot
sasniegt kaut cik noturīgu kompromisu...
Uzskatāms piemērs, cik niķīga
var būt demokratija, cik mainīga
reizumis ir “tautas balss”, ir Brexit:

šīs vēlēšanas preventīvi anulēja.
Sašutušie salafisti uzsāka asiņainu
dumpi, un savstarpējais armijas
un islamistu slaktiņš un masu
grautiņi prasīja 100 tūkstošus
upuŗu, kamēr salafistu spēki izsīka. Ja FLN vadība iesāktās vēlēšanas nebūtu pārtraukusi, salafisti būtu itin demokratiskā ceļā tikuši pie varas un ieviesuši režīmu, līdzīgu tagadējam slepkavnieciskajam veidojumam “Islama
valsts”.
Nupat septembrī Atēnās notika
“New York Times” paspārnē rīkotas sabiedriskas debates Democracy 2016. Šo debašu dalībnieku
secinājums bija pesimistisks: brīvība daudzviet ir apdraudēta.
Piemetināšu no sevis: nebūt nav
jālasa New York Times, lai saskatītu,
ka NATO un ES dalībvalsts Polijas itin demokratiskā ceļā pie varas
tikusī valdība diemžēl sākusi apcirpt cilvēktiesības un iegrožot
brīvības izpausmes...

Atcelta vizīte

KĀRLIS
STREIPS
Ceru, ka liela daļa Laika un Brīvās Latvijas lasītāju zina, ka vairāki no mūsu tautiešiem augstu
kotējas starptautiskajā polītiskajā
apritē. Kādreizējais premjerministrs Valdis Dombrovskis ir Eiropas komisārs, Egils Levits daudzus gadus ir bijis tiesnesis Eiropas Kopienu tiesā, ir arī bijis Eiropas Cilvēka tiesību tiesas tiesnesis. Savukārt Amerikā dzimušais un augušais Nils Muižnieks ir
Eiropas Padomes augstais komisārs cilvēktiesību lietās, un tieši
par viņu šonedēļ mans stāsts.
Šomēnes Nils bija iecerējis
paviesoties Krievijā. Krievija ir
Eiropas Padomes dalībvalsts, un
Eiropas Padomes augstais komisārs rēgulāri apmeklē visas dalībvalstis, lai runātu par cilvēktiesību lietām. Latvijā Nils ir bijis
vairākkārt, cita starpā, piemēram,
runājot par to, ka mūsu valstī
joprojām ir pārāk daudz nepilsoņu. Nu bija pienākusi kārta
mūsu lielajai kaimiņvalstij.
Vispirms par to, kas ir Eiropas
Padome. Tā ir 1949. gadā dibināta organizācija, kuŗas mērķis ir
veicināt demokratiju un tiesiskumu visās dalībvalstīs. Tā nav tas
pats, kas Eiropas Savienība, kuŗai
ir sava Eiropas Savienības Padome. EP ir daudz vairāk biedru
nekā ES, būtībā visas Eiropas valstis, izņemot Vatikānu, kuŗu EP
uzskata par teokratiju, un Baltkrieviju, kuŗu EP uzskata par nepieņemamu tāpēc, ka tajā ir autoritāra pārvaldes sistēma ar
diktatoru Aleksandru Lukašenko priekšgalā. Atsevišķs jautājums
ir Kazachstana, kura atbilst Eiropas Padomes prasībai par atrašanos Eiropā, jo 4% tās territorijas ir austrumos no Urālu kalniem un tāpēc Eiropā, nevis Āzijā,

traģikomedija ar smagām sekām.
Lielbritanijas premjers Kamerons,
izsludinot referendumu par palikšanu Eiropas Savienībā vai izstāšanos no tās, noticēja prognozēm, kas paredzēja “palicējiem”
drošu vairākumu. Taču referendumā, kuŗā piedalījās 72% balsstiesīgo, uzvarēja aiziešanas piekritēji ‒ ar 52 pret 48 procentiem
“palicēju”. Nelīdzēja jau nākamajā
dienā izskanējušās vaimanas un
nožēla, prasības “vēlreiz nobalsot”
u. tml. Demokratijas principi tika
ievēroti, un Kameronam nācās
norīt krupi un atkāpties no
amata.
Alžīrijas nesenā vēsture rāda
citu demokratijas paradoksu.
1991. gada beigās, tiklīdz visumā
laicīgā valdība, ko veidoja varas
partija FLN (Nacionālā atbrīvošanas fronte), noskārta, ka pirmo
demokratisko parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā “draud uzvarēt”
radikālie islāmisti ‒ t.s. salafisti,

taču arī tur ar cilvēktiesībām un
demokratiju ir lielas problēmas.
Laika gaitā Eiropas Padome
saņēmusi daudz kritikas par to,
ka tā pārāk daudz auklējas ar
savām dalībvalstīm, piemēram,
2013. gadā EP Parlamentārā
asambleja noraidīja rezolūcijas
projektu par polītiskiem cietumniekiem Azerbaidžānā, tā sniedzot sava veida atbalstu minētās
valsts diktatoram Ilhamam Alijevam. Britu polītiskais žurnāls
The Economist toreiz rakstīja, ka
“uz spēles ir Eiropas Padomes
ticamība.”
Jēdzieni “Krievija” un “cilvēktiesības” ir tikpat tālu viens no
otra, kā Zeme no Jupitera. Ja
Baltkrievija ir nepieņemama tāpēc, ka tur ir diktators un “parlaments,” kuŗu veido paklausīgi
klēpja sunīši, un pagalam autoritāra pārvaldes sistēma ar visuresošu slepenpoliciju un visiem
pārējiem totalitārisma atribūtiem, tad kādā veidā no tās atšķiras Krievija? Atbilde: nekādi!
Vien Krievija paguva Eiropas
Padomē iestāties 1996. gadā, kad
tur pie teikšanas bija salīdzinoši
chaotiskais, bet ne īpaši autoritāri
tendētais Boriss Jeļcins. Lieki
teikt, EP cilvēktiesību komisāram
nākas daudz domāt par milzīgo
Krieviju, un tieši tāpēc Nils
Muižnieks bija iecerējis šomēnes
tur paviesoties.
Taču otrdien, 11. oktobrī, komisāra birojs izplatīja paziņojumu, ka vizīte tomēr nenotiks.
Iemesls – Krievijas režīms bijis
gatavs viņu uzņemt, bet tikai uz
Kremļa, ne Eiropas Padomes noteikumu pamata. Nils savā oficiālajā mājaslapā rakstīja, ka
Krievija viņam ļaus tur būt tikai
48 stundas, ne vairāk, tikai vienu

pilnu darba dienu un tikai
Maskavā, ne citur. Lieki teikt, tas
komisāram nebija akceptējami:
“Tas man nedotu pietiekami
daudz laika veikt substantīvu
vizīti tāpat, kā es to daru visās
Eiropas Padomes dalībvalstīs.
Tiekos ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, ar cilvēktiesību institūcijām, ar pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjiem un citām attiecīgām
personām, kā arī apmeklēju vietas, kas saistāmas ar cilvēktiesībām, arī ārpus valsts galvaspilsētas. Manā darbā būtisks elements
ir tas, ka es izturos pret visām
valstīm saskaņā ar vieniem un
tiem pašiem standartiem. Akceptēt Krievijas varas pārstāvju pieprasītos apstākļus nozīmētu tiesiskuma trūkumu principiālā nozīmē, un tas nebūtu efektīvi, lai
pasargātu cilvēktiesības Krievijas
Federācijā.” Komisārs pauda nožēlu, ka Maskava nav gatava no_
drošināt Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra biroja prasības,
cerot, ka Kremlis mainīs savu
nostāju un bilstot, ka viņš turpinās novērot cilvēktiesību situāciju Krievijā.
Nav grūti saprast, kāpēc Vladimira Putina režīms cilvēktiesību
aizstāvjus labprātāk redz aizejam,
nevis atnākam. Sāksim ar to, ka
Krievijas cilvēktiesību ombuds ir
sieviete vārdā Tatjana Moskalkova, viņa ir policijas ģenerāle,
Kremlim draudzīgās Tiesiskās
Krievijas partijas locekle, turklāt
bez īpašas pieredzes cilvēktiesību
lietās. Pēc apstiprināšanas amatā
viņa pirmajā uzrunā nolādēja
Rietumu cilvēkus un organizācijas, kuŗas sūdzas par cilvēktiesību ievērošanu viņas valstī, jo ar
tām viss esot kārtībā. Galvenais –
pasargāt Krievijas Lielā Tēvijas

kaŗa veterānus, citādi nav
problēmu. Savulaik, kad radikālā
pankgrupa Pussy Riot protestēja
kādā Maskavas baznīcā, Moskalkova paziņoja, ka ir vajadzīgi jauni likumi, lai “pasargātu morāli.”
Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas jau sen ir zvanījušas
trauksmes zvanu par Krievijā
notiekošo. Organizācija Human
Rights Watch šogad ziņoja, ka
“Kremļa uzbrukumi pret pilsonisko sabiedrību, medijiem un
internetu 2015. gadā kļuvuši vēl
draudīgāki, valdībai intensificējot neatkarīgu kritiķu represēšanu. Ceturto gadu pēc kārtas Krievijas parlaments pieņēma likumus un varas pārstāvji iesaistījās
represīvā praksē, kas arvien vairāk valsti izolēja.” Satraukumu
paudusi žurnālistus pārstāvošā
organizācija “Reportieri bez robežām,” bilstot, ka Krievijā arvien
vairāk un vairāk pazūd neatkarīgi mediji, laika gaitā nošauti vai
citādi nogalināti ļoti daudzi žurnālisti, tostarp Anna Poļitkovska,
kuŗas nāves dienas desmitgade
apritēja pagājušajā nedēļā, tā arī
joprojām nezinot, kas bija viņas
slepkavības pasūtītājs. Latvijā ir
diezgan daudz žurnālistu, kuŗi
šurp ir atmukuši no Krievijas, jo
savā valstī viņi nevar darīt savu
darbu.
Tas ir konteksts, kuŗā vērtēt
Nila Muižnieka plānoto vizīti un
Kremļa reakciju. Cilvēktiesības
nav brīvi interpretējams jēdziens,
tas būtībā ir tāds “vai nu, vai nu”
jautājums. Vai nu valstī pastāv
cilvēktiesības, vai arī tās nepastāv. Vai nu pārvaldes sistēmā ir
izpratne par cilvēktiesību universālo raksturu, vai tādas nav. Krievijas gadījumā valsts konstitūcijā ir svētulīgi rakstīts, ka cilvēk-

tiesības pienākas visiem pēc
kārtas, bez izņēmuma, no piedzimšanas brīža līdz nāves brīdim. Patiesā situācija, protams, ir
pagalam citāda. Annas Poļitkovskas cilvēktiesības netika pasargātas. Kremļa kritiķu Borisa
Ņemcova, kuŗu nošāva, Aleksandra Litviņenko, kuŗu noindēja, un daudzu citu cilvēku tiesības netika pasargātas. Krievija
pilnīgi oficiāli vajā citādi domājošos, jebkāda veida kritiķus,
neatkarīgus medijus, neatkarīgas sabiedriskas organizācijas,
tām liekot reģistrēties kā “ārvalstu aģentiem,” ja tām ir jelkāds sakars ar ārvalstu organizācijām un kollēgām. Ja Nilam
Muižniekam būtu brīva pieeja
Krievijai un ne tikai Kremlim
un tā iegribām, viņš noteikti
varētu ļoti daudz rakstīt un runāt
par to, kas tur neder, kas tur ir
pilnīgi nepieņemami. Protams,
to pašu viņš var darīt, arī nebraucot uz Krieviju, mūsdienās
par Maskavas nedarbiem pašmājās un starptautiski tiek
rakstīts un ziņots teju vai katru
dienu.
Taču, ja reiz Krievija ir nolēmusi ierobežot Eiropas Padomes augsto komisāru cilvēktiesību lietās, vai nav laiks uzdot
citu jautājumu, proti, vai Krievijai vispār ir vieta organizācijā,
kuŗas galvenais mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, demokratiju un tiesiskumu? Mūsu kaimiņvalstī nav ne smakas no šīm
lietām, ne pilītes, ne miligrama.
Protams, droši vien ir labāk
runāt nekā nerunāt, un tomēr.
Nils Muižnieks pareizi darīja,
atceļot minēto vizīti. Vien žēl,
ļoti žēl, ka viņam tā bija jādara.
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Nevarones mokas un pārtapšana
EDUARDS
SILKALNS

Trīsdesmit gadus vecā Gunta
Nijole (uzvārds rīmējas ar vijoli!)
ir nelaimīga vieniniece, tātad dzīvo solo. Viņa mokās ar pārliecību, ka ir apslimusi ar teju vai
visām kaitēm, kādas atradīsiet
uzskaitītas medicīnas enciklopēdijā. Viņas darbavietas rakstāmgalda atvilktnē ievietoto ārstniecības līdzekļu saraksts Ilzes Eņģeles romāna Solo vijolei un termometram pašā sākumā aizņem
pusotru lappusi. ”Esmu to skaitā,”
saka Gunta jau pirmajā teikumā,
“kuriem Laimes māte izvēlējās
nepiešķirt spēcīgu veselību”. Nabadzītei tad nu jāierobežo sevi
gan dzīves nepieciešamībās, gan
brīvā laika pavadīšanā. Nedrīkst
riskēt ar braukšanu sabiedriskos
satiksmes līdzekļos, jo to saloni
piešķaudīti pilni ar baciļiem.
Nav ieteicams peldēties peldba-

Ilze Eņģele, Solo vijolei un termometram, romāns, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2016. g., 352 lpp.
seinā, jo citi to noteikti būs
piečurājuši.
Uzminējāt: Gunta Nijole ir hipochondriķe jeb iedomu slimniece. Ar līdzīgu nosaukumu,
tikai vīriešu dzimtā – Iedomu
slimnieks – 17. gadsimtā lugu, ne
romānu, uzrakstījis slavenais
franču Žans Batists Moljērs. Viņa
Harpagons tad nu tagad ir pārmiesojies latviešu Guntā. Starp
Moljēru un Ilzi Eņģeli starpība
gan vēl tāda, ka Moljērs līdzās
savam grūtsirdīgajam titulnevaronim „paķer” arī ārstu cunfti.
Moljēra laikos ārsti, protams, bija
citādi, nekā tie ir tagad, viņu
ārstnieciskie centieni bieži bija
amatieriski vai pat šarlatāniski,
un viņi ārsta arodu bieži apvienoja ar kādu citu, piemēram –
bārddziņa, nodarbošanos. Guntas uzmeklētie ārsti apsmieti netiek, tie tikai konstatē, ka iedomāto kaišu Guntai nemaz nav.
Par to viņi gan izpelnās nosodījumu un neapmierinātību no
Guntas, bet lasītājiem par viņiem
ko smīnēt nav.
Guntas redzeslokā romāna gaitā ir divi vīrieši: visai normālais Māris un darba kollēga Normunds. Attiecības ar Māri Guntai
ir problēmātiskas, jo, kā darbā
daudzkārt atkārtots, “veselais slimo nesaprot”. Ar Normundu ir
citādi, jo tas ir tāds pats ar aizdomām par neveselību apsēsts
grūtsirdis kā Gunta. Tāds ar tādu
sazatika: abi darba dienu ietvaros apspriež un salīdzina savu
iedomāto kaišu simptomus, nevairoties ne no zarnu darbības,
ne no vēl intimākiem traucējumiem. Lasītājs nojauš, ka beigās

Guntai ar vienu no abiem vīriešiem sanāks pāris, tikai palika
jautājums: ar kuŗu?
Gunta strādā kādā uzņēmuma ofisā, jā – tieši ofisā, ne birojā
vai kancelejā. Taisni jābrīnās, kā
viņas priekšnieces Grendzene un
Ļenka tādu ar neveselības jautājumiem tik aizņemtu personu
darbā tik ilgi piecieš. Galvenais
romāna blakustemats ir mūsdienu ofisu kultūra. Aiz tās attēlojuma pārspīlējumiem droši vien
slēpjas laba tiesa patiesības. Darbinieku sanāksmē Gunta no Ļenkas uzrunas spēj uztvert tik vien
kā “atsevišķas vispārējas frazes
un komplicētus ārzemju vārdu
virknējumus”:
jāaizpilda geps starp plānotajiem un faktiskajiem ieņēmumiem”...”mēs prokrastinējam, un
tas ir godīgi jāatzīst”.... “mūsu
kompenī imidž”.... “mūsu servisa
distribūcija nav tajā satisfakcijas
līmenī, kuŗu ekspektējam”.... “mūs
var glābt tikai radikāla biznes
menedžment rūlz konversija”....
(219. lpp.)
Neko nezinot par rakstnieci
Ilzi Eņģeli ārpus tā, kas lasāms
apskatāmajā grāmatā, gribas viņu
uzslavēt par viņas pamatīgajām
zināšanām, kā par slimībām un
to ārstēšanu, tā par uzņēmumu
vadību, darbinieku motivēšanas
paņēmieniem un ofisu klišejiskajiem rituāliem, sākot jau ar
darbiniekiem izpildāmo pašvērtējuma tabulu. (144. – 145.) Vai
1974. gadā dzimusī Eņģele būtu
kaut kad jaunībā studējusi medicīnu un strādājusi arī ofisā?
Ja ne, tad viņas ļoti rūpīgā pirms
rakstīšanas vai rakstīšanas laikā

veiktā izpēte pelnījusi augstāko
uzslavu.
Kopš Anšlava Eglīša laikiem
neatceros, ka, romānu lasot, es
kādreiz būtu skaļi iesmējies, bet
smiekli vairākkārt izspruka Solo
vijolei ... lasīšanas procesā. Es
būtu pārsteigts, ja tuvākajā laikā
uzrastos vēl cits tikpat amizants
latviešu romāns. Tiesa, tas ir
viegls izklaides romāns, un prasītāji pēc augstās mākslas savā
lasāmvielā tajā varētu atrast pa
vainai. Vāri ir iezīmēta Rīgas vide
un laikmets, kad Latvija pārgāja
no lata uz eiro. Trūkst it kā sabiedriskā skanējuma, kas būtu
plašāk izvērsts par jau minēto
ofisu un angloamerikānisko aizguvumu ienākšanu valodiņā izsmiešanu. No augstajos plauktos liekamās mākslas literātūras,
kas koncentrējas uz vienu galveno personu, it kā sagaida, ka tā
parādīs šīs personas pakāpenisku izaugsmi un pārveidošanos.
Gunta turpretim, kaut ierauta
arvien jaunās komiskās situācijās, pamatos paliek itin statiska,
līdz esam nonākuši jau stipri tuvu romāna beigām.
Ja nu, Grendzenes ofisa valodā
runājot, gribam romānā saskatīt
kādu nopietnu mesidžu, tad tā
būs Guntas Nijoles un viņas izdomātājas ne pārāk oriģinālā, tomēr vērā ņemamā atziņa, ka
mūsu laika elektroniskie izgudrojumi padara cilvēku par vientuli un vienpati:
Vēl atminos laikus, kad kafejnīcās pie viena galda sēdošie
sarunājās. Retumis bija tādi, kuŗi
nepārmija ne vārda, tad pārējiem, slepus blenžot, bija skaidrs,

ka blakus noris klusumā tīta drāma. Šobrīd ir otrādi. Kopīgi pusdienojušie vai kafijojošie ļaudis
izskatās kopā sanākuši gadījuma
pēc – deguns katram autonomi
iedurts savā datorā vai telefonā.
Īstā dzīve notiek ārpus reālās telpas – tur, kur tiek aplūrēta citu
ikdiena, panākumi un vaimanas.
Un attiecīgi eksponēta savējā, tiek
šerots, laikots, tvītots un favorītots. Par izcilu ēdienu mēs paziņojam nevis pretī sēdošajiem, bet
tīklā publicējot atbilstošu foto.
Otrs cilvēks nav nepieciešams, pat
lai nofotografētos...(137.)
Šausmīga doma: vai grāmata
par iedomu slimnieci varētu kaitēt viena otra lasītāja veselībai vai
pat apdraudēt viņa dzīvību? –
Latvijā, lūk, ir tā nelaime, ka daudzi cilvēki ir pilnīgs pretstats
Guntai Nijolei, viņi vēršanos pie
ārsta, naudas trūkuma vai nepamatota optimisma dēļ, atliek no
nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz
mēnesi, līdz kamēr pie viņiem uz
mājām jāsteidzas neatliekamās
palīdzības vāģim jeb t.s. “ātrajiem”. Sak, neies taču katra nieka
dēļ skriet pie ārsta! Vai romānā
izsmietā Gunta daža laba mediķu
ignorētāja ietiepību un apņēmību varētu pastiprināt, tā ka viņš
vai viņa teiktu: “Nekļūšu taču
tāds kā Gunta Nijole”? Agrākos
laikos lasītāji esot literāros tēlus
vai nu atdarinājuši, vai tīši rīkojušies to rīcībai pretēji. Pēc Gētes
Jaunā Vertera ciešanu parādīšanās daudzi jauni vīrieši esot
izdarījuši pašnāvību. Lai nu citā
laikmetā citas rakstnieces asprātīgais veikums izraisa smieklus
vien un nevienas asaras!

Audiatur et altera pars
Par Gunāra Astras grāmatu

Grāmatu gan nav sarakstījis
viņš. Taču tā ir par viņa, Daugavas Vanagu un Pasaules brīvo latviešu apvienības lomu
cīņā par Latvijas neatkarības
atgūšanu. Gunārs Astra bija vīrs,
kuŗš mums, jaunajiem, Mordāvijas koncentrācijas nometnēs
stāstīja un skaidroja, kas ir un
kāda loma cīņā par Latvijas atbrīvošanu no krievu okupācijas
jūga ir Pasaules brīvo latviešu
apvienībai. Mēs, zaļknābji, par
tādu nebijām dzirdējuši. Toties

viņš zināja pat vārdos nosaukt
PBLA un DV organizāciju vadītājus!
22. oktobrī mūsu Lielajam
Gunāram (tā mēs viņu lēģeros
bijām iesaukuši) paliktu 85. Tieši par godu viņa tuvajai jubilejai
pagājušā gada oktobrī ar izdevniecības Drukātava gādību dienasgaismu ieraudzīja grāmata
“Gunārs Astra. Un citi”. Tajā publicēti Daugavas Vanagu Centrālās valdes rīkoto jauniešu konkursu izcilākie darbi, PBLA plaši pazīstamu aktīvistu un vadītāju (tostarp valdes priekšsēdētāja 1982. – 1987. gados Oļģerta
Pavlovska) dokumentāli pamatoti raksti, vēstures zinātnieku
pētījumi, Astras laikabiedru un
domubiedru atmiņas un apcerējumi. Pēc pēdējām ziņām, šodien (NB! t.i., veselu gadu kopš
prezentācijas 2015. gada 16. septembrī!) simtiem šī unikālā rakstu krājuma eksemplāru aizvien
vēl glabājas kastēs pat neizpakoti Latvijas DV Centrālās mītnes glabātavā. Ja tas atbilst patiesībai, vai nebūtu pēdējais laiks
noskaidrot, kas par to atbildīgs?
Grāmatas izdošanai PBLA un
DV ieguldījušas ne tikai līdzekļus, bet arī gadiem ilgu darbu.

Tas tik viegli nebūtu “nometams
zemē”. Vai kādam par šādu, grūti
pateikt, paviršību vai izšķērdību nebūtu jāatskaitās? Kāds būs
grāmatas tālākais liktenis? Vai tā
kādreiz būs pieejama arī grāmatveikalu plauktos?
Bruno Javoišs, viens no
grāmatas līdzautoriem

DV priekšnieka
Andreja Mežmala
atbilde
Grāmatu “GUNĀRS ASTRA.
UN CITI” ir izvērtējusi Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), un ministra Kārļa Šadurska vēstulē
DV CV priekšsēdim Andrejam
Mežmalim š.g. 8. augustā norādīts, ka “Valsts izglītības satura
centrs” ir izvērtējis šo grāmatu
un atzīst, ka grāmata ir saistāma ar pamatizglītības mācību
priekšmetu Latvijas vēsture un
Pasaules vēsture un ka “pedagogi pēc saviem ieskatiem var izmantot grāmatu kā papildu literātūru, padziļinot izglītojamo

zināšanas un izpratni par Latvijas ceļu uz neatkarību 20. gadsimtā un šo notikumu izraisītām sekām mūsdienās.... Grāmata ir izmantojama arī audzināšanas darbā, veicinot izglītojamo
valstiskuma apziņu un patriotismu, stiprinot Latvijas valsti
un latviešu valodu kā vērtības.”
Saistībā ar šo IZM ministra atzinumu un sadarbībā ar IZM,
Okupācijas mūzeju, vairākiem
Latvijas Universitātes profesoriem un citiem atbalstītājiem DV
CV Prezidijs ir jau izsludinājis
konkursu skolām un skolēniem –
“Vai tu pazīsti Gunāru Astru?”,
kas notiek Rīgas plānošanas reģionā (RPR) un laika sprīdī no š. g. 1. oktobra līdz š. g.
1. novembrim, ar labāko darbu
apbalvojumu pasākumu š. g.
16. novembrī. RPR iekļaujas šādu novadu un/vai pilsētu pamatskolas un vidusskolas: Rīga,
Ādažu novads, Alojas novads,
Babītes novads, Baldones novads,
Ķekavas novads, Carnikavas novads, Inčukalna novads, Tukuma novads, Lielvārdes novads,
Gārkalnes novads, Engures novads, Ikšķiles novads, Ogres novads, Jaunpils novads, Jūrmalas
pilsēta, Kandavas novads, Kri-

muldas novads, Ķeguma novads, Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Mālpils novads,
Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils
novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Sējas novads un
Stopiņu novads, kuri kopumā
sastāda aptuveni pusi no Latvijas
pamatskolām un vidusskolām
un kuŗām tiek izplatīta grāmata
“GUNĀRS ASTRA. UN CITI”.
Pārējām skolām š. g. beigās un
2017. g. sākumā “Gunāra Astras
piemiņas gada” ietvaros DV CV
Prezidijs rīkos Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales
plānošanas reģionu pilsētu un
novadu konkursu, kas iekļaus
visas pārējas Latvijas pamatskolas un vidusskolas, kuŗām
arī izdalīs grāmatu “GUNĀRS
ASTRA. UN CITI”.
Lai atzīmētu Gunāra Astras
85. dzimšanas dienu un viņa ieguldījumu Latvijas Republikas
neatkarības atgūšanā š. g. 22.oktobrī plkst. 13, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (“Gaismas
pils”) tiek rīkots Gunāra Astras
piemiņas koncerts, kuŗā uzstāsies arī Daugavas Vanadžu
koris diriģentes Ārijas Zeltiņas
vadībā.
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PBLA loma Latvijas polītikas ietvarā:
starp reālpolītiku un ideālpolītiku
Runa PBLA jubilejas konferencē 2016. gada 5. oktobrī Rīgā

VAIRA PAEGLE
Kāpēc PBLA atzīmē savu 60 gadu jubileju Latvijā? Šo jautājumu
man uzdeva augsti stāvoša Latvijas valsts amatpersona. Jautājums
ir loģisks, jo PBLA dibināja ASV ar
mērķi aizstāvēt Latvijas intereses
ārzemēs. PBLA ir iespaidīgs sabiedroto tīkls mītņu zemēs. Tai ir
prasme izmantot mītņu zemju polītiskos spēles noteikumus, kā arī
panākumu pilna vēsture, kas vairo
tās polītisko kapitālu un ietekmi.
PBLA galvenā varas baze vai, angliski runājot, “power base” ir ārzemēs dzīvojošie latvieši, bez kuŗu
financiāla atbalsta tā nevarētu
darboties. Šo atziņu medaļas otrā
pusē ir tikpat loģisks jautājums:
vai PBLA ir polītiskā varas baze
Latvijā?
Pasaulē dzīvojošie latvieši nekad
nav bijuši un diez vai kādreiz būs
tik polītiski vienoti, cik bija trimdas latvieši pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Šī homogēni saliedētā sabiedrība pilnvaroja PBLA
runāt un darboties starptautiskajā
apritē ne tikai visas trimdas sabiedrības, bet arī Latvijas vārdā,
piešķirot tai polītiskas leģitimitātes
statusu.
Neparedzētie aukstā kaŗa zvaigžņu satricinājumi ļāva Latvijas tautas vadītājiem prasmīgi izmantot
labvēlīgos ģeopolītiskos apstāķļus,
lai atjaunotu Latvijas neatkarību,
kuras visaptverošo de iure atzīšanas ceļu bija bruģējusi PBLA.
1991. gada 21. augustā polītiskā
trimda, Latvijas diaspora, šī vārda klasiskajā nozīmē – tas ir, no
dzimtenes vardarbīgi atrauta tautas daļa, kuŗas mērķis ir atgriezties dzimtenē, pārvērtās par ārzemju vai tik padomnieciski apvainojošo klaidu latviešu diasporu. Pētnieki ir secinājuši, ka diasporas ir konkurējošu polītisko
viedokļu lauks, kuŗām nav viena
vienīga runasvīra vai pārstāvja. Šo
nozīmīgo atziņu PBLA izjuta uz
savas ādas, iesaistoties 5. Saeimas
vēlēšanu aizkulisēs, kas sasniedza
kulmināciju 1993. gada jūnija rītā,
kad polītiski vienotā trimda atmodās kā partejiski sadalītā Pasaules latviešu kopiena.
Ceļā uz 5. Saeimas vēlēšanām
PBLA gājā pilnā pārliecībā, ka tā
joprojām runās visas trimdas vārdā un darbosies kā līdzvērtīga polītiskā partnere Latvijai tās valstiskās atjaunošanas darbā.
Kad es ierados Mellužos uz savu
pirmo PBLA valdes sēdi 1993. gada
februārī, kuŗu apsargāja Iekšlietu
ministrijas drošībnieki ar kalašņikoviem rokās, daudzi priekšdarbi
jau bija paveikti sēdes galvenajai
tēmai – kā PBLA piedalīsies 5. Saeimas vēlēšanās?
Izvēles bija trīs: PBLA pašai iet ar
savu sarakstu uz vēlēšanām, solidāri pievienoties kādai partijai vai
izklīst pa dažādiem sarakstiem. Atgādināšu, ka uz 5. Saeimu startēja
23 saraksti ar 1400 vārdiem, kuros
bija iekļauti 49 kandidāti no trimdas.
Lai tie, kuŗi piedalījās ar mītu
apaugušajā Jūrmalas sēdē, stāsta
par tā saukto “slepeno” „Latvijas
Ceļa” vienošanos ar PBLA vadību.

Katrā ziņā 13. februārī topošā
savienība “LC” sniedza paziņojumu presei, kuŗu parakstīja Andrejs
Panteļējevs, Romāns Apsītis un
PBLA valdes loceklis Andris Kadeģis. Tas skanēja šādi: 13. februārī
uz konsultatīvu sanāksmi pulcējās
saimnieciski un sabiedriski darbinieki no Latvijas un no trimdas.
Domājot par plašas pēcvēlēšanu
koalīcijas izveidošanu, tika uzsvērts, ka ir jābalstās uz tautā plaši
pazīstamu polītiķu ciešu sadarbību
ar trimdas latviešu ietekmīgākajiem pārstāvjiem … Sanāksmē
vienojās, ka valsts attīstība ir iespējama tikai ar … pragmātiskas
programmas iedzīvināšanu, kas sevi neiekļauj nedz kreisās, nedz galēji
labējās polītikas sastāvdaļās.
Atskatoties uz PBLA vadošo personu balotēšanos “LC” sarakstā,
var to saprast, jo PBLA vadība bija
uzkrājusi ievērojamu polītisko kapitālu Latvijā, un viņiem tika solīts
daudz. Kā man vēlāk atgādināja
mans partijas biedrs Artis Pabriks,
Latvijas partijām bija vajadzīgi ar
Rietumu demokratijas auru apgaroti cilvēki, kas padarīs tās pievilcīgākas vēlētājiem.
Daļa no PBLA valdes stingri, varētu pat teikt agresīvi iestājās par
atbalstu tikai un vienīgi “LC”, kamēr citi, ieskaitot mani, argumentēja par oficiālu atbalstu vairākām
partijām. Pēc karstām debatēm
PBLA valde pieņēma kompromisa variantu, atbalstot “LC”, LTF,
LNNK un ZS, bet izslēdzot Kristīgos demokratus, kuŗā balotējās
trimdinieki, un TB, kurus atbalstīja trimdinieki. Šī deklarācija izraisīja daudz pretrunīgu vērtējumu.
Vēlēšanās “LC” ieguva 36 deputātu mandātus, ieskaitot septiņus
trimdiniekus, skaitu, kurā neviena
cita partija līdz šim nav atkārtojusi. Kopumā trimdiniekiem
5. Saeimā bija 18 mandātu, – arī
vēsturiski neatkārtojies skaitlis.
Ja pirms 5. Saeimas vēlēšanām
trimdai bija nostalģiski folkloriskas attiecības ar Latviju, tad ar
šīm vēlēšanām trimdas ideālus
sadragāja tā brīža reālpolītikas apziņa, ka Latvijas polītikā nekas nenotiek bez aprēķina. To apliecināja
Valsts prezidenta vēlēšanas, kurās
nepārprotami “LC” lika saprast, ka
Valda Birkava apstiprināšana Ministru prezidenta amatā tai ir izdevīgāka nekā valstsvīra cienīga
Gunāra Meierovica ievēlēšana par
Valsts prezidentu.
Kā Latvijas valdība, tā arī trimda
gribēja atjaunot Latviju, bet uz
atšķirīgiem pamatiem. Vieni – uz
apsūnojušajiem Ulmaņlaika laukakmeņiem, bet otri – uz diskreditētās PSRS sapuvušajiem pāļiem.
PBLA ir vienmēr gribējusi latviskāku, godprātīgāku un tiesiskāku
Latviju nekā Latvijas polītiskā elite.
Ja daļa trimdas sabiedrību neapmierināja PBLA vadošo it kā
sadošanās rokās ar bijušajiem komūnistiem, tad šo faktu prasmīgi
izmantoja un turpina izmantot
trimdai nelabvēlīgi spēki Latvijā,
kas gūst mūsdienu raidījumos pat
leģendāras atskaņas. Protams, vairāki no trimdas ievēlētajiem de-

putātiem arī izcēlās ar savu negodīgo attieksmi pret Saeimā iegūto
mandātu.
Uzņemoties PBLA priekšsēdes
amatu 1994. gada janvārī, man
pirmie mēneši pagāja, atjaunojot
uzticību organizācijai kā Latvijā,
tā arī ārzemēs. Neraugoties uz to,
ka jau 1994. gadā PBLA valde pieņēma vadlīnijas interešu konflikta
novēršanai, vēl 1997. gadā žurnāliste Iveta Mediņa man uzdeva
jautājumu: “Kā jūs vērtējat ārzemju latviešu ienākšanu Latvijas polītikā? Kādēļ pēc 5. Saeimas ievēlēšanas tik strauji kritās viņu
prestižs?”

Domāju, ka nevienam nav
noslēpums, ka PBLA sēdes netiek pārāk plaši afišētas presē. To
1997. gadā pēc sarunas ar laikrakstu izdevējiem man krasi apstiprināja Jāņi Ritenis un Muchs, sakot:
“Tautai Latvijā neinteresē nacionālpolītiski jautājumi, tai vienīgi
interesē, kad tā tiks ārā no nabadzības.” Viens žurnālists pat deklarēja, ka PBLA var būt laimīga, ka
viņš nav rakstījis par sēdi, jo debates par “r” mīkstināšanu, Bangerska pārapbedīšanu un līdzīgiem jautājumiem izklausoties nenopietni.”
Tas deva man ieganstu publicētos rakstos un intervijās PBLA

Pēc 5. Saeimas vēlēšanām es
centos celt saprašanās tiltus starp
Pasaules latviešiem, ieskaitot Sibirijā dzīvojošajiem tautiešiem, kuŗu
vidū bija izveidojies ar aizspriedumiem un pārmetumu krāšņajiem dīglājiem apaudzis mūris, par pārkrievošanos un neizpratni
par dzīvi zem okupācijas varas,
par lauztajiem solījumiem atgriezties Latvijā, kad tā būs brīva, par
padomniecisku domāšanu un
pamācošajiem toņiem.
PBLA valde bija apņēmības pilna lauzt izveidojušos trimdinieku
stereotipus, tiekoties ar Latvijas
ļaudīm lauku rajonos, jo, raugoties
uz dzīvi caur Doma laukuma krodziņu logiem, tā izskatās pavisam
citāda nekā rūpju nomāktajam
Latvijas iedzīvotājam. Latvija nav
tikai “Disnejiska” valsts ar dziedošiem un dejojošiem tautudēliem
un meitām, bet gan vesels tautas
kopums, kurš neizjūt tos labumus,
ko neatkarība ir atnesusi.
Tieši tāpēc PBLA sešu gadu
garumā financēja projektu ģimeņu garīgās veselības un stabīlitātes
izaugsmei. Sākām arī sniegt nozīmīgu financiālu un dvēselisku atbalstu Okupācijas mūzeja izveidei
un attīstībai.
PBLA visai pretrunīgais uznāciens uz Latvijas polītiskās skatuves nenozīmēja, ka mēs atsacījāmies no polītiskas darbības Latvijā.
Mēs ātri vien nonācām pie šokējošas atziņas – ja agrāk PBLA aizstāvējā Latvijas intereses pasaulē,
tad tagad mums bija jāaizstāv trimdas intereses Latvijā.

vārdā veltīt sevišķi skarbus vārdus
labas pārvaldības niknākajiem ienaidniekiem – korupucijas skandāliem, biežām valdību maiņām,
lēnai reformu gaitai un Latvijas
oligarchu lielai ietekmei uz Latvijas polītiku. Uz to man viens Latvijas Ministru prezidents laipni
aizrādīja, ka jāmainās ir man,
respektīvi PBLA, nevis viņiem!
Kaut arī mēs strādājam, lai celtu
PBLA polītisko kapitālu, tomēr
jāatzīst, ka mūsu polītiskā varas
baze Latvijā dramatiski nepieauga
un nav arī pieaugusi šodien. Neesam spējuši ietekmēt to polītisko
kultūru, kas ar savām 18. valdībām
balstās uz “savējo” kultu un kavē
Latvijas ekonomisko izrāvienu..
Neesam arī spējuši sekmēt to labo
valsts pārvaldību, kura ir tikpat
nenotverama šodien, cik papardes
zieds Jāņu naktī.
Vai varējām darīt ko citādi? Arī
ja trimdas latvieši būtu masveidīgi ieplūduši kādā partijā un to,
tā sakot, “nolaupījuši”, mums nebūtu nedz financiālo līdzekļu, nedz
prasmes stāties pretī bijušo komūnistu varas monopolei un rūdītiem shemotājiem. Poīitiskā reālitāte ir tā, ka mums, trimdas latviešiem, kas ienāca Latvijas polītikā,
vienkārši pietrūka kritiskās masas, – tā “varas pamata”, kas mums
tik labi nostrādāja mītņu zemēs.
Latvijā mēs vienkārši nebijām un
neesam “savējie”.
PBLA vairāk vai mazāk ir bijusi
Latvijas polītiskās elites ķīlniece,
kuŗas rezolūcijām neseko parlamenta kontrolēta izpildvaras rīcī-

ba. Ja polītiski esam ko panākuši,
tas ir tāpēc, ka tas arī ir kalpojis
polītiskās elites mērķim, piemēram, uzņemšana NATO. Jāsecina,
ka PBLA polītiskās ietekmes
koeficients Latvijā balstās uz to,
cik tās uzstādījumi sakrīt vai
nesakrīt ar Latvijas polītiskās
elites interesēm.
Diasporas optimisti uzskata diasporu kā izmantojamu resursu
valsts ekonomikas attīstībai. Diasporas pesimisti pieļauj, ka spēcīgas diasporas izkropļo nacionālas
intereses un rada vēl lielāku ekonomisko nevienlīdzību savā izcelsmes zemē.
Es redzu ziloni istabā, kuru ne
visi, šķiet, redzam. Manuprāt,
strauji augošā Pasaules latviešu kopiena ir mūsu tautas traģēdija, nevis kaut kas, par ko priecāties. Nevis
spēcīga Pasaules latviešu kopiena nodrošīnās Latvijas dzīvotspēju, bet gan pašpārliecināta un
pārtikusi tauta Latvijā!
PBLA nevajadzētu piedalīties
tajā liekulības tirgū par globālā
latvieša nozīmi Latvijas attīstībai,
kas aizēno problēmas būtību – kā
apturēt latviešu noplūdi no Latvijas. Vienalga, kā to rēķinām, viņi
IR zaudējums valstij, un, jo vieglāk būt latvietim ārzemēs, jo grūtāk
atgriezties Latvijā!
Kopš Pasaules latviešu kopienas,
nesaukšu to par diasporu, paplašināšanās ir jāņem vērā, ka polītiskais dialogs ar Latviju nenotiek
tikai caur PBLA prizmu, bet gan,
izmantojot sociālos tīklus un dažādu organizāciju tiešos sakarus ar
Latviju. PBLA pārstāv tos, zem 5%
Pasaules latviešus, kuri piedalās Saeimas vēlēšanās, sūta savus bērnus
latviešu sestdienas skolās vai darbojas organizētā latviešu sabiedrībā.
PBLA izaicinājums ir iejūgt to,
polītiskās ietekmes enerģiju, kas
virmo Pasaules latviešu kopienā,
lai iekustinātu Latvijas polītiskajā
ledājā iesaldētās reformas, bez
kurām Latvija nekad nekļūs par
sesto Ziemeļvalsti.
Ja mēs ticam Latvijas līderu apgalvojumiem, ka 370 000 lielā Pasaules latviešu kopiena ir integrēta
Latvijas polītiskās nācijas sastāvdaļa, tad PBLA vajag rosināt grozījumus Satversmē, lai nozīmētu šai
kopienai sešas vietas Saeimā, jo tā
ir vismaz viena Latgale bez polītiskas pārstāvniecības Saeimā!
Un, ja mēs domājam, ka stindzinošas nepiekāpības vietā ir vajadzīga harmonizēta Latvijas polītiskā kultūra, tad iesaku pārveidot
nogurušo PBLA balvu par PBLA
Polītiskās drosmes balvu, kas, atdarinot prezidenta Kenedija balvu,
tiek pasniegta polītiķim vai polītiķu grupai, kuŗa riskē ar savu karjēru, ejot pret partijas lēmumiem,
lai sekmētu tautas kopējo labumu.
Kaut gan Pasaules latviešu kopiena uzrunā Latvijas polītiku
daudz dažādās balsīs, PBLA vēl
arvien ir ideālpolītikas sirdsapziņa
Latvijā, kur tās balsij ir jābūt polītiski principiālai un uzstājīgi skaļai
visu mūsu neatlaidīgajā cīņā par
Latviju kā vienlīdzīgu iespēju zemi
visiem latviešiem.
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VIKTORS
HAUSMANIS
Teātrī Anšlavs Eglītis pirmo
reizi ienāca zēna gados, kad mācījās Rīgas pilsētas 2. ģimnazijā.
Turpat, gandrīz blakus – pilsētas
kanāla otrā pusē, bija Nacionālais teātris, kālab gan lai tur neiegrieztos? Pēc izrādes uz mājām
arī gaŗš ceļš nebija jāstaigā, jo
vecāki toreiz dzīvoja K. Valdemāra ielā 23. Anšlavam bija piecpadsmit gadu, kad Nacionālajā
teātrī viņš noskatījās E. Vulfa lugas
“Svētki Skangalē” izrādi un dienasgrāmatā atzīmēja: “Man patīk
diezgan labi.” (Anšlava Eglīša dienasgrāmatas 1919 – 1944, R, 2004,
28. lpp. Turpmāk norādītas tikai
grāmatas lappuses.) Protams, netrūka jau arī daži kritiski vārdi.
Sekoja izrāžu skatīšanās gan Dailē, gan Nacionālajā teātrī, zēns
Dailē jūsmoja par G. Hazeltona
un Benrimo lugas “Dzeltenais
ģērbs” izrādi, Nacionālajā teātrī
skatījās Gētes “Faustu”, bet par aktieŗu darbu atzīmējis: “Spēlē slikti.”
(58. lpp.) Anšlavs Eglītis jau toreiz
bija ne tikai skatītājs, bet arī – jutās
kā vērtētājs.
Protams, jaunekli piesaistīja ne
tikai teātris, tapa viņa stāsti, noveles un dzejoļi, iznāca A. Eglīša
prozas krājums “Maestro”, viņš it
īpaši pēc Mākslas akadēmijas
beigšanas skatītājus valdzināja ar
savām gleznām, taču tuvu ar teātri patiešām Eglītis saradojās vācu
laikā. Jau 1942. gada rudens pusē
Rīgas Drāmatiskā (toreiz tā sauca
Nacionālo) teātŗa drāmaturgs Jūlijs Roze saticis Anšlavu Eglīti un
piedāvājis viņam uzrakstīt teātrim kādu ludziņu. Anšlava pieredze rakstniecībā bija jau itin krietna, teātŗa izrādēm viņš bija sekojis līdzi, kālab gan nepamēģināt?
Tā likās pavisam vienkārša lieta!
Anšlavs devās uz mājām, sēdās
pie rakstāmgalda, līdzās nolika
savu jau publicēto stāstu “Profesora Eipura orķestris” un: “9. septembrī ķēros pie lugas klāt, un
12. septembrī tā bija gatava. Es
rakstīju gan no rīta līdz vakaram
un pat naktī murgoju par lugas
lietām. 13. septembra priekšpusdienā pielaboju stilu.” (204. lpp.)
Lugu Anšlavs Eglītis aiznesa Jūlijam Rozem, tālāk tā nonāk Osvalda Uršteina rokās, jo bija ieplānots, ka viņš to varētu iestudēt.
Eglītis un Uršteins satikās, sāka
kopīgi lasīt manuskriptu. “Luga
bija pamatīgi jāpārstrādā un
jāpagarina. Scēnāriju uzmetām
kopā ar Uršteinu, kas ir ļoti saprātīgs vīrs ar skaidru galvu.” (205. lpp.)
Kopš tām septembra dienām Osvalds Uršteins kļuva par Anšlava
Eglīša labāko padomdevēju, vērtētāju, skolotāju un labu draugu.
Taču ar uzrakstīto lugu nemaz
tik labi nevedās: Mākslas un sabiedrisko lietu departamenta direktors Žanis Unans nolēma, ka
šajā sezonā luga nebūtu iestudējama. Tas Anšlava Eglīša drāmatiķa ceļā bija pirmais aizliegums.
Negaidīti! Ja jau Drāmatiskais teātris jaunuzrakstīto lugu “Kosma
konfirmācija” neizrādīs – tā jānes
uz Daili. Tā Eglītis arī izdara, Dailē toreiz par drāmaturgu strādāja
Mārtiņš Zīverts, taču viņš lugu
nodod Eduardam Smiļģim, kurš
“Kosma konfirmāciju” izlasa un
par to saka atzinīgus vārdus: “Ka

2016. gada 15. oktobris – 21. oktobris

Kā Anšlavs Eglītis uznāca uz skatuves
jūs varat lugas rakstīt, tas man ir
skaidrs, un ka stipras lugas, tas arī
skaidrs. Pieminiet manus vārdus.”
(211. lpp.) Tie bija kā tādi ceļavārdi Anšlavam Eglītim turpmākajām ar teātri saistītajām gaitām.
Taču Smiļģis pats “Kosma konfirmāciju” iestudēt neuzņēmās un
šo darbu uzdeva režisoram Kārlim Veicam.
Anšlavs Eglītis apmeklēja gandrīz visus “Kosma konfirmācijas”
mēģinājumus – Dailē lugas nosaukums gan bija drusku izmainīts
un tā saucās “Kosma simfonija”,
šur tur Eglītis kaut ko vēl palaboja
vai kādu teikumu pierakstīja klāt.

cinājumu uzrakstīt kādu ludziņu,
jo toreiz Kurzemē Paplakas Latviešu leģionāru vadība bija iecerējusi sarīkot tādu dzīvesprieka
pilnu Līgo vakaru, bet tam lieti
derētu kāda teātŗa izrāde. To bija
uzņēmies iestudēt Osvalds Uršteins, taču – vispirms bija vajadzīga luga, un viņš rosināja Anšlavu
Eglīti tādu uzrakstīt. Tā arī notika, luga tapa. Diemžēl lugas manuskripts gājis bojā, nevar pat nosaukt tās precīzu nosaukumu,
Anšlavs Eglītis piezīmēs to min
kā “Vienaldzīgie uz laukiem”, un
par jaunradīto ludziņas sižetu
minējis dažas rindas: “Vienaldzī-

no nodeldētām auto riepām. Īstenībā – tā bija zināma pretošanās
toreizējai reālajai situācijai.
Bet nu – atpakaļ pie lugas “Par
purna tiesu”. Osvalds Uršteins to
izlasīja, luga viņam patika, viņš
izteica arī dažas piezīmes, taču –
pie tās iestudēšanas nav ticis –
to pārņēma pieredzējušais režisors A. Amtmanis-Briedītis. Lugu
“Kosma konfirmācija” rakstot,
Anšlavs Eglītis varēja likt lietā prozas darbā izmantotos sižetus un
tēlus, bet, strādājot ar jauno lugu,
visu vajadzēja veidot no jauna, taču lieti noderēja turpat Rīgā gūtā
pieredze. Anšlavs Eglītis toreiz
dzīvoja Tomsona ielā, no kurienes pavisam tuvu atradās populārais, iecienītais hipodroms, par
ko kādā vēstulē Anšlavs skaidroja: “Hipodromu varēja labi aplūkot no kāpņu telpām Tomsona
ielas namā, kur es dzīvoju. Kņadu
un mūziku varēja dzirdēt, ja atvēra
logu. Esmu pāra reizes bijis uz
“sacīkstēm” un gan jau arī kādu
artavu totalizatorā pametis – taču
hazarda spēles kaut kā nav manā
gaumē. Totiesu mans labs draugs,
gleznotājs un šahists Arnolds Mazītis aizrāvās pār lieku. Otrs hazartista paraugs man bija neviens
cits kā Vilis Lācis “Jaunākajās Ziņās”. Kādu laiku Lācis bija pilnīgi
spēles apsēsts.” (Karogs, 1993, nr. 11,
216. lpp.) Vilis Lācis, protams, par
prototipu nevienam no lugas tēliem netapa, bet pati hipodromā
izjustā kvēle varēja ienākt lugā

(215. lpp.) Brempeļa loma Artūram Dimiteram, kā mēdz teikt,
aizgāja “gar degunu”, tajā nācās
iejusties izcilam, bet citas ievirzes
aktierim – Žanim Katlapam. Taču
toreiz varas iestādes nemaz tā uzreiz negribēja lugu “Par purna
tiesu” atļaut izrādīt, jo virsrakstā
esot minēts dikti neglīts vārds –
“purns”. Un tikai ar lielām pūlēm
izdevās pierādīt, ka šoreiz vārds
“purns” lietots pārnestā nozīmē:
sacīkstēs to lieto, apzīmējot nelielu uzvarētāja pārsvaru. Iestudējuma tapšanā krietni savu roku pielika arī režisors Jānis Zariņš, kurš
tobrīd bija Rīgas Drāmatiskā teātŗa direktors, savukārt Eglītis bija
atkal klāt gandrīz visos mēģinājumos, jo viņu īpaši saistīja un interesēja pats izrādes tapšanas process.
“Par purna tiesu” pirmizrāde
notika 1944. gada 20. aprīlī, skatītāji to ar prieku uzņēma un daudzreiz aplaudēja pat cēliena vidū.
Var saprast arī toreizējo situāciju,
fronte strauji tuvojās, un 6. maijā
dienasgrāmatā Anšlavs Eglītis
rakstīja: “Šodien aizbrauc uz fronti pie Opočkas mans sievasbrālis.
Rīgā gandrīz panikas stāvoklis –
Minska kritusi, krievi tuvojas
Daugavpilij. Šodien mājas talkā
nesām smiltis uz bēniņiem.” (217.
lpp.) Taču tieši tad Anšlavs Eglītis
uzsāk jaunu lugu – par Kazanovu.
“Pirmo cēlienu uzrakstīju.” Rakstnieks vismaz domās tajās dienās
gribēja attālināties no ikdienas
un, lugu rakstot, dzīvoja it kā citā

Pie Uršteinu mājas durvīm – Hilda Prince, Anšlavs Eglītis

Taču tā savādi iznāca – “Kosma
konfirmācija” bija domāta Osvaldam Uršteinam, kas bija diezgan
daudz Anšlavam palīdzējis lugas
tapšanā, un pēc vairākiem gadiem Eglītis Uršteinam vēstulē
rakstīja: “Es Tevi allaž redzu tādu
kā pirmo reizi šimpus rampas satiekot Rīgā, Tomsona ielā, kur Tu
biji atnācis izķidāt slikto ludziņu
“Kosma konfirmācija” un ar vienu
rāvienu izklīdināji aplamo mītu ‒
itin kā aktieŗi un teātŗinieki vairāk nodotos emociju vingrināšanai nekā caururbēju prātu asināšanai.” Taču lugas pirmizrāde notika 1943. gada 16. decembrī kaimiņu teātrī – Dailē. Mēģinājumu
process Anšlavu Eglīti tā bija saviļņojis, ka viņš dzīrās tūliņ uz
vietas ķerties vēl pie vienas lugas
rakstīšanas, un dienasgrāmatā jau
6. decembrī ieraksta: “Sarakstīju
pa jaunās lugas mēģinājumu laiku 5 ainu komēdijai “Par purna
tiesu” – par hipodroma spēlmani.
Rīt došu Uršteinam.”
Šajā vietā jāizdara maza atkāpe:
“Kosma konfirmācija” īstenībā
nebija pati pirmā izrādītā Anšlava
Eglīša luga – uz skatuves viņš uznāca jau 1943. gada vasarā – pa
Jāņiem. Eglītis bija saņēmis uzai-

gais uzdodas par leģiona kaujinieku un lielās. Viņu atmasko. Pa
starpu komisks vecis un vecene.”
(209. lpp.) Izrādē Vienaldzīgo, ko
sauca par Taklo, tēloja Artūrs Dimiters, un Eglītis gan viņam, gan
arī izrādei veltīja dažus atzinīgus
vārdus: “Izrāde izdevās labi. Uzvedums likās ļoti bagāts – dziesmas, dejas (Liepājas balets), orķestris, masu skati – leģionāru
uznākšana ar lāpām, kalmju kaujas utt. Arī teksta gabali labi izcelti. Sevišķi piemīlīgi Šteinberga
izspēlēja Janu. Arī Dimitera Taklais bija labs. Izrādes kāpinājums
izdevās. Skatītāji iesila.” (210. lpp.)
Varbūt kādi lasītāji vēl atcerēsies
Austru Šteinbergu, kas vēlāk notēloja vairākas lomas O. Uršteina
vadītajos ALT Ņujorkas un arī
Vašingtonas ansambļos, bet – vai
kāds vēl zina, ko vācu laikā sauca
par “vienaldzīgajiem”? – Bija kaŗa
laiks, pagrūta iztikšana – viss uz
kartītēm, taču tieši tad vairāki
jaunieši izlikās, ka viņiem viss
vienalga, tāpēc centās, cik nu
iespējams, modīgi ģērbties, valkāja
tādas pagaras no veciem auduma
gabaliem sašūdinātas pagaras
žaketes un zābakus ar biezām
zolēm, kas parasti bija gatavotas

Anšlavs Eglītis kalnos

“Par purna tiesu”, un spilgti tā izpaudās Brempeļa personā, kuŗa
galvenais sapnis un ilgas saistās
ar uzvaru totalizatorā. Dažādiem
paņēmieniem Brempelis aizņemas vai izdiedelē naudu, lai varētu to likt lietā totalizatorā, taču
atkal un atkal – zaudē.
Ar lugas “Par purna tiesu” izrādi
arī iznāca pārpratums: Eglītis bija
iecerējis, ka lugu iestudēs Dailes
teātris un azartista Brempeļa lomu bija paredzējis Artūram Dimiteram – rakstniekam likās, ka
aktieŗa temperaments un aizrautība īsti atbilst hipodroma cīkstoņa raksturam, taču viss iznāca citādi, jo luga nonāca nevis Dailes,
bet Rīgas Drāmatiskajā teātrī.
Eglītis pats atskārta, ka divas viņa
lugas Dailes teātrī vienā sezonā
būtu tā kā par daudz, dienasgrāmatā viņš atzīmēja: “Tāpēc paļaušos
šoreiz straumei – kā ies, lai iet.”

reālitātē. Diemžēl “Kazanovas mētelim” tajās dienās tika uzrakstīts
tikai viens cēliens. Rīgu nācās atstāt. Manuskripts palika tur –
Tomsona ielā.
Sekoja strauji pavērsieni: Vācija,
Berlīne, dzīve īrētā istabā Ūlanda
ielā 106, bet uzlidojuma laikā
nams, kurā Anšlavs un Veronika
dzīvoja, ugunsgrēkā aiziet bojā,
Eglīši paliek bez iedzīves, bez naudas. Brālim Pēterim Veronika rakstīja: “Sadega gandrīz viss, arī nauda. Anšlavs bija palicis savās vecākajās un neizskatīgajās drēbēs. Neskatoties uz visu, jūtamies samērā
labi, jo varēja būt daudz trakāk.”
Jau nākamajā dienā Anšlavs un
Veronika dodas Dienvidu virzienā.
Par viņu dzīvesvietu kļūst neliels
ciemats Alpu pakājē – Tailfingena.
Sākas jauns cēliens. Ardievas jaunībai, paliec sveiks – uznāciens uz
skatuves!

2016. gada 15. oktobris – 21. oktobris
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Pie tautiešiem Vācijā un Šveicē

LIGITA KOVTUNA
(Turpināts no Nr. 37)

18.septembŗa pēcpusdienā
Bērzainē skanēja gan latviešu,
gan vācu valoda, jo uz režisores
Dzintras Gekas kinoseansu bija
ieradušies ne vien tautieši, bet
arī vācu un šveiciešu viesi. Pēc
filmas “Tēvi tur”, ko izrādīja
pirmo, Bērzaines zālē ilgi valdīja
klusums... Sarunas pavedienu
sāka risināt Ivars Pundurs, Latvijas vēstnieks Eiropas Padomē,
kuŗš še bija ieradies ar pulku latviešu no Strasburgas. Viņš teica
paldies par emocionālo un patieso stāstu, kas dokumentēts šai
filmā un kas uzņemta ne vien
Latvijā, bet arī kinoekspedīcijā
Sibirijā, tur, kur ik gadu kopā ar
Dzintras Sibirijas bērniem dodas
tie, kas savas bērnības dienas
vadījuši izsūtījumā, gan viņu atvases un patiesi ieinteresēti līdzbraucēji. Uzsveru – patiesi, jo Sibirija nav tas pievilcīgākais “tūrisma galapunkts”. Pati tur biju
2011. gadā, un esmu izdzīvojusi
gan tās izjūtas, kas raisās, esot
kopā ar tiem, kas “saulaino bērnību” bijuši spiesti pavadīt šai
skarbi svešajā vidē, gan šīs pasaules malas “civilizācijas” līmeni. Pēc nelielas atelpas sekoja
zināmās filmas “Dieva putniņi”
izrāde.
Un es nebeidzu brīnīties, kā
gan Tēvzemes televīzijā atradies ētera laiks polītiski divdomīgajai filmai “Ilgais ceļš kāpās”,
bet tik maz izrādītas šīs abas
minētās filmas, kas dokumentē
mūsu vēsturi?!
“Brīnumi” turpinājās Šveicē,
kad Bernē mūs sagaidīja jauks
kungs, vārdā Thomas Krebs,
šveicietis, docents Bernes architektu augstskolā, valodu skolotājs, kuŗš līdz pat šim gadam
aktīvi darbojies Šveices-Latvijas
biedrības valdē. Viņš (nezin kā?!)
uzzinājis par Dzintras Gekas
filmu “Džona Doreda sala”, kas
dokumentāli mākslinieciskā
stāstā vēsta par latviešu izcelsmes (no Blomes, kas pie Smiltenes) vīru Jāni Doredu, kas pasaules aizvadītā gadsimta “karstajos punktos” strādājis kā Amerikas Paramount News kaŗa korespondents. Viņa darbošanās
un liktenīgais mīlasstāsts ar norvēģu mākslinieci Elizabeti, ko
režisorei atklājis Džona Doreda
dēls Eižens, tapis zināms šim
šveiciešu vīram Thomas, un radoša nemiera gars licis viņam
sarīkot filmu vakaru Bernes
kinonamā. Tikšanās izdevās
sirsnīga un jēgpilna. Pēc “Džona
Doreda salas” izrādīja arī Dzintras filmu par pasaules slavu ieguvušo animācijas filmu režisori Signi Baumani, kas strādā
Ņujorkā. Vai jūs zinājāt par šīm
filmām? Redz, Šveicē gan zina!
Pirms kinovakara Thomas
sarīkojis arī vakariņas tuvējā
restorānā, kur iepazīstot ar Ilzi
un Alanu Schorderet. Dr. Alain
Schorderet, Ilzes dzīvesbiedrs,
uzreiz kļūst par mūsu nelielās
kompānijas centru un dvēseli,
jo... runā skaidrā, raitā latviešu
valodā un visa turpmākā vakara gaitā ir mūsu tulks. Alans ir
franču valodas skolotājs Cofingenas ģimnazijā, docents Bernes
universitātē, darbojas Šveices-

Tikšanās Bernē. No kreisās: Toms un Ilze Siliņi, Alans un Ilze Tautiešu bērni, kas mācās latviešu valodu Cīrichē
Schorderet

Dzintra Geka runā pirms filmas seansa

Thomas Krebs

Ivars Pundurs

Latvijas biedrības valdē. Kā izrādās, kopā ar Ilzi ir arī šīs zemes
latviešu skolas dzinējspēks.
Brīnumi nebeidzas – kinovakarā Bernē satieku Daigu no
savas bērnības pilsētas Valkas,
kuŗa šeit “ieprecējusies” un uz
tikšanos ieradusies kopā ar savu šveiciešu vīru un dēlu Jēkabu, kuŗš, protams, runā latviski.
Gaŗās dienas vakars noslēdzas
latviešu Toma un Ilzes Siliņu
viesmīlīgajā mājā, kur risinās
pusnakts sarunas un brokastis
ar skatu uz ezeru. Paldies, mīļie!
Toma izglītība un zināšanas banku jomā pašlaik noder Šveicei,
bet lepnums par mūsējo ir liels,
patiešām liels. Un vēl – svarīgi
piebilst, ka Toms un Ilze kopā
ar meitu Katrīni aizvadītajā vasarā bija Sibirijā. Jo vecmāmiņa
Dace ir Sibirijas bērns. Lūk, kāds
stāsts.
Un vēl – stāsts par to, kā aug
mazie latvieši Šveicē. Ilze Schorderet, latviešu skolas dibinātāja,
tulkotāja:
“Šogad latviešu valodas un
kultūras skola “Auseklis” svin
savu astoto dzimšanas dienu. Tā
Cīrichē un Bāzelē darbojas vairākās nozarēs – kopš 2008. gada
piedāvājam nodarbības diasporas bērniem Cīrichē (šobrīd to
apmeklē 20 bērnu), un liels
prieks, ka ar 2017. gadu mūsu
nodarbības bērniem būs arī

Bāzelē. Jau kopš skolas dibināšanas piedāvājam latviešu valodas kursus un privātstundas
pieaugušajiem (apmeklētāju
skaits šobrīd – 10), kas latviešu
valodu apgūst kā svešvalodu.
Mūsu tautietis Gunārs Štrekeizens ir nodibinājis arī bibliotēku. 2014. gadā kopā ar Gunāru izveidojām literātūras klubu.
Kluba biedri tiekas reizi mēnesī,
lai diskutētu par izlasīto daiļdarbu. Dalībnieku skaits – no pieciem līdz 10. Klubā viesojušies
arī latviešu rakstnieki, piemēram,
2016. gadā pie mums ciemojās
rakstniece Inga Žolude.
Skolā “Auseklis” tiek veikti tulkošanas darbi, un to darām mēs
ar dzīvesbiedru Alanu. Vasaras
sākumā rīkojam kultūras kursus
par Latviju, ko apmeklē interesenti, kuŗi plāno apmeklēt Latviju un vēlas gūt pamatinformāciju par mūsu zemes vēsturi,
ģeografiju, tūrisma iespējām, kā
arī apgūt latviešu valodas pamatus. Katru gadu “Ausekļa” notikumus apkopojam un publicējam gada atskaitē. (Iepriekšējo
gadu archīvu var aplūkot www.
auseklis.ch Visām mūsu skolas aktīvitātēm var sekot arī Facebook.)
Mūsu sadarbības partneri Cīrichē ir Ieva un Robins Hull.
Robins ir Hull School direktors,
un “Ausekļa” nodarbības notiek
Hull skolas telpās.”

21. oktobrī Latviešu kultūras centrā Bērzaine
notiks semināru cikla [ie]dRosme kārtējā aktīvitāte. Seminārs “Radošums darbā ar bērniem un
jauniešiem – [ie]dRosme aktīvai latvietībai”.
Pieteikšanās semināram līdz 19. oktobrim
ISConsulting@outlook.lv
Viena no ELA darbības jomām ir darbs ar jauniešiem un viņu piederības izjūtas Latvijai veidošana
un attīstīšana. Lai sekmīgi un interesanti strādātu
ar jauniešiem, kuri ir Latvijas valstspiederīgie, bet
dzīvo ārpus Latvijas, ELA aicina Latvijas diasporas
organizāciju pārstāvjus, vecākus, latviešu skoliņu
skolotājus un ikvienu interesentu piedalīties
seminārā.
Seminārā ar pārdomām, ieteikumiem un pieredzi
dalīsies profesionāļi, kas ikdienā strādā ar bērniem
un jauniešiem un kuŗu misija ir mācīt valodu.
Semināra viesi: Austris Grasis, valodnieks un folklorists; Evija Avotiņa, Luksemburgas Eiropas skolas
skolotāja un ELA jauniešu nometnes KaLVe koordinātore; Ilze Mazpane, izglītības programmas “Iespējamā misija” kuratore; Liene Šverna, Cēsu Jaunās
sākumskolas 1. ‒ 3. klašu skolotāja.
Semināru rīko Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar biedrību “Mēs ‒ latvieši pasaulē”. Tajā ir laipni
aicināts piedalīties ikviens Latvijas piederīgais un
jo īpaši tie, kas dzīvo Vācijā, Francijā un Šveicē.
Seminārs notiks latviešu valodā.
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2016. gada Daugavas Vanagu
Centrālās valdes (DV CV) sēde

AIVARS SINKA,
DV CV Informācijas nozares vadītājs
Katru gadu Daugavas Vanagu
organizācijas zemju pārstāvji,
Centrālās valdes locekļi, sanāk
kopā uz sēdi, apstiprinot, ka DV
ir pasaules mēroga organizācija.
Šoreiz sēde notika skaistajos,
nupat atjaunotajos Straumēnos
Daugavas Vanagu fonda Lielbritanijā gādībā.
DV priekšnieks Andrejs Mežmalis atklāja sēdi un ziņoja par
prezidija darbību pēdējā gadā.
Svarīgākais, ko valdes locekļi apsprieda, bija aprūpes darbs, ko
vada DV CV Pārstāvība Rīgā.
Tās vadītāja Solvita Sekste sniedza pārskatu par veiktajiem darbiem. Pārstāvības finanču apgrozījums ir vairāk nekā 400 000
eiro, un par šo naudu atbalstīti
tiek leģionāri, viņu atraitnes,
daudzbērnu ģimenes un audžuģimenes Latvijā, kā arī sniegti
dažādi citi pabalsti (piemēram,
kopā ar Vanadzēm tiek gādāts
par to, ka mūsu kaŗavīri ārzemēs
saņem uz Ziemassvētkiem piparkūkas!). Sēdē pieminēja Dieva mierā aizgājušo Dr. Čaksti
Tipaini, kuŗa aprūpēja simtiem
bijušo leģionāru un savas dzīves
pēdējās dienās saņēma no Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa
Triju Zvaigžņu ordeni.
Liela daļa no valdes sēdes lēmumiem ir saistīti ar financēm,
jo Pārstāvības izmaksas pārsniedz
ienākumus. Pieņemtie lēmumi

būs pamats jaunam, balansētam
budžetam, bet DV CV lūdz DV
zemes, nodaļas, apvienības un
biedrus vākt līdzekļus un ziedot,
lai Pārstāvība varētu turpināt savu vērtīgo darbu.
Piektdienas vakarā (sēde notika
piektdien, 9. un sestdien, 10. septembrī) valdes locekļi un viesi
vienojās lustīgā dziesmu vakarā.
Dziesmas vadīja Kotgreivas Trio
no Anglijas, Pēteris Pētersons no
DVF valdes, Juris Sējāns, mūzi-

2

3

4

Sēdes dalībnieki. Pirmā rinda no kreisās: Ilga Niradija (Austrālija),
Andrejs Mežmalis (DV priekšnieks), Gunta Reynolds (Vanadžu
priekšniece), Līga Nutere (ASV); otrā rinda no kreisās: Aivars
Sinka (Lielbritanija), Jānis Lūsis (Kanada), Asja Ramate (Latvija),
Austris Grasis (Vācija); pēdējā rinda: Andris Kursietis (ASV),
Andris Staklis (DV Prezidijs), Ivars Švānfelds (DV Prezidijs)
// Foto: Liene Abaroniņa
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teris kopā ar tam piederošajiem
īpašumiem. 5. Lēcienā apmests
kūlenis gaisā. 6. Vēsturisks novads Indas upes augštecē. 7. Neasas. 8. J. Raiņa drāmatiskā poēma. 9. Pasaules daļa. 17. Grieķu
alfabēta burts. 18. Kantoris, kanceleja. 19. Upe Gaujas baseinā.
20. Celtnes daļa. 21. Karotes
smelšanai. 22. Mērinstrumenta
sastāvdaļa. 23. Amerikāņu revolveris. 24. Aristokratijas tituls
dažām austrumu tautām. 32.
Valsts Eiropā. 33. Pilnīgas, visu
aptverošas. 35. Norvēģu polārpētnieks (1861 – 1930). 36. Sausi
augļi. 38. Austrālijas galvaspilsēta. 39. Viegli lūstoša, drūpoša.
40. Atzīt un augstu vērtēt. 41.
Latviešu tulkotāja (1895 – 1978).
44. Somu vieglatlēts (1897 –
1973).

48
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Līmeniski. 1. Apgaismošanas
ierīce. 6. Paaugstinājums publiskam runātājam. 10. Dzelzceļa
stacija Rīgā. 11. Pasaules kultūras
zelta fonds. 12. Telpa, kas paredzēta šaušanas apmācībām. 13.
Senas tilpuma mērvienības krievu mēru sistēmā. 14. Franču futbolists. 15. Irāņu izcelsmes amerikāņu tenisists. 16. Italiešu aktieris (1898 – 1967). 19. Folkloras
sacerējumi. 23. Volgas pieteka.
25. Vārds, ko Italijā lieto katoļu
mūka vārda priekšā. 26. Krievu
cirka mākslinieks (1894 – 1965).
27. Albānijas naudas vienība
(daudzsk.). 28. Valsts Eiropā. 29.

kants, grupu Pērkons un Menuets
dalībnieks. (Juris ir arī LTV režisors un operators un kopā ar Ievu
Freinbergu filmēja sižetu 5. novadam (raidījumam par diasporas
darbības dažādiem aspektiem).
Sēdei beidzoties, dalībnieki
nodziedāja Daugavas Vanagu
dziesmu. Pēc sēdes sekoja Vanadžu saiets.
Vairāk informācijas – DV Mēnešrakstā nr. 4, kas iznāks š. g.
decembrī.
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Sengrieķu strinkšķināmais mūzikas instruments. 30. Skandinavijas aviokompanija (abreviatūra). 31. Tecēt uz leju. 32. Latvijas
naudas vienība pirms eiro ieviešanas. 34. Upe Krievijas Tālajos
Austrumos. 37. Re! 42. Kalni Eiropā. 43. Pilsēta Francijas rietumos. 45. Mitra pļava. 46. Valsts
Eiropā. 47. Nelegāls. 48. Īrēt.
49. Latviešu architekts (1921 –
2007). 50. Japāņu tēlotājas mākslas paveids.
Stateniski. 1. Priecāties. 2. Ar
savu ietekmi radīt kādam kaut
ko nevēlamu. 3. Pilsēta Francijas
ziemeļaustrumos. 4. Katoļu klos-
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(Nr. 37) atrisinājums
Līmeniski. 1. Bravo. 4. Tauns.
6. Engrs. 9. Kvartāls. 10. Kafija.
12. Kafija. 13. Svētība. 14. Akra.
17. Pārspīlēja. 18. Ķemmēt. 21.
Ansis. 22. Urnas. 26. Somija. 27.
Pieskaitīt. 29. Dzēš. 30. Masalas.
31. Masa. 35. Izmira. 36. Maskanji. 37. Traka. 38. Slavi. 39.
Ietve.
Stateniski. 1. Bokss. 2. Avantūra. 3. Osta. 4. Tālivaldis. 5.
Skalbe. 6. Ezis. 7. Glaukoma. 8.
Samba. 11. Stāja. 15. Spānija.
16. Pelavas, 17. Penss. 19. Trūkt.
20. Trīsvanagi. 23. Impērija. 24.
Ziņas. 25. Atvainot. 28. Taures.
29. Derēt. 32. Alise. 33. Omra.
34. Ikri.

Daugavpilī 4.un 5. oktobrī notika Ziemeļvalstu dienas, kuras
rīkoja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Piedalījās Dānijas vēstnieks Hanss Brasks, Norvēģijas vēstnieks Steinars Ēgils
Hāgens, Somijas vēstnieks Olli Kantanens un Zviedrijas vēstnieks
Henriks Landerholms. Domes priekšsēdis Jānis Lāčplēsis uzsvēra, ka
visu četru valstu investīcijas ir Daugavpilī ‒ uzņēmumi East Metal (Dānija), Centennial Industries (Norvēģija), bankas, Hesburger (Somija),
9 uzņēmumi eksportē savu produkciju uz Skandinavijas valstīm.
Liepājā no 6. līdz 8. oktobrim koncertzālē Lielais dzintars Starptautiskajā Radioloģijas kongresā pulcējās vairāki simti radioloģijas diagnostiķu, terapeiti, kā arī vieslektori no Vācijas, Italijas, Lielbritanijas,
Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Baltijas valstīm, Norvēģijas u.c. Tika demonstrētas jaunākās iekārtas, kā arī notika diskusijas par aktuālitātēm
mūsdienu radioloģijā.
Daugavpils Poļu kultūras centra koris Promieņ piedalījās Varšavā, Polijā, notiekošajā ārzemēs darbojošos nacionālo koŗu salidojumā,
kas bija veltīts Varšavas sacelšanās 1944. gadā gadadienai. Piedalījās
dalībnieki no Kanadas, Vācijas, Zviedrijas, Ukrainas un Baltkrievijas.
Latviju pārstāvēja arī Rēzeknes Jutrženka. Kaŗavīru kapos godināja sacelšanās upuru piemiņu, bet viesnīcas Mazurkas koncertzālē norisinājās ārvalstu koŗu koncerts, kas pulcināja daudz skatītāju.
Bērzgales Dieva Apredzības Romas katoļu baznīcai – 265 gadi. Tā
celta no 1744. līdz 1751. gadam un ir viena no vecākajām koka baznīcām
Latvijā. Nosaukumu ieguvusi no tuvumā esošā Bērzgales ezera. Baznīca laika gaitā ir maz mainījusies. To ir vērts apmeklēt, lai redzētu lielo
altāri ar skaistiem baroka kokgriezumiem un divām Dievmātes
gleznām, kā arī ērģeles, kas ir vienas no vecākajām Latgalē.
Strūves ģeodēziskajam lokam aprit 200 gadu. To no 1816. līdz
1855. gadam uzmērīja Pulkovas observatorijas pirmais direktors
Frīdrichs Georgs Vilhelms Strūve un kaŗa topografs, pulkvedis Karls
Frīdrihs Tenners. Loks – 2 822 km ‒ aptver 10 pasaules valstis, arī Latviju, kur tika ierīkoti 16 punkti, no kuriem divi – Jēkabpils un Sestukalna ‒ iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Šī unikālā
uzmērījumu sistēma palīdzēja pierādīt Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zeme
nav ideāli apaļa lode, bet gan ir saplacināta starp poliem.
4. oktobrī ir Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šā gada deviņos mēnešos 686 reizes devies glābt dzīvniekus un putnus. Visbiežāk – 316 gadījumos ‒ glābēji devušies palīgā kaķiem, kuŗi uzrāpušies kokā, bet nav
spējuši tikt lejā, ielīduši caurulēs vai iekrituši ventilācijas šachtās un
akās. 140 reizes palīdzējuši putniem, kuŗi mēdz ielidot ventilācijas
šachtās un sapīties makšķernieku auklās, bet 64 – suņiem.
10. oktobrī ir Starptautiskā Putras diena, tāpēc oktobris Latvijā ir
pasludināts par Putras mēnesi. 400 izglītības iestādes iesaistīsies Vislatvijas putras pavārgrāmatas tapšanā. Lai izglītotu bērnus par graudaugu lomu uzturā un vairāk izvēlētos ēdienreizēs, skolās sākusies
“Putras programma 2016”, kas tiek īstenota sadarbībā ar Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un
kontroles centru (SPKC).
Ogres Vēstures un mākslas mūzejs izdevis 1936. gada faksimila
izdevumu “Ogre – skaistākais veseļošanās un atpūtas kūrorts. Vadonis
pa Ogri”, kuŗa oriģināls glabājas mūzeja fondos. Mūsdienu cilvēkiem
būs aizraujoši iepazīt Ogri pag. gs. 30. gados, ar kūrorta labierīcību, sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves apskatu, veikalu, amatnieku darbnīcu, naktsmītņu, kafejnīcu piedāvājumus. Bukletu iespējams iegādāties mūzejā un Tūrisma informācijas centrā.
Latviešu cūku audzēšanas SIA Ulbroka (1992. gadā) pērn strādāja
ar 6 miljonu eiro apgrozījumu, liecina Firmas.lv dati. Peļņa bija 1,381
miljons eiro (iepriekš 969 573). Lielākie ieņēmumi bijuši par pašu audzēto kviešu un cūkgaļas pārdošanu. Īpašnieks ir latvietis Aivars Kokts,
kuŗš kā viens no lielākajiem darba devējiem ir nominēts par Stopiņu
novada Goda pilsoni.
Neretas novadā īpašnieka Kaspara Ādamsona Liellopu izsoļu nams
(dibināts 2013. gadā) ir vienīgais Baltijā, kuŗā zemniekiem iespējams
izdevīgi pārdot izaudzētos liellopus. Pērn tas strādājis ar 9,31 miljona eiro
(par 76% lielāku) apgrozījumu. To pircēji galvenokārt ir ārvalstu kompanijas: Kleymann Viehhandels GMbH, Agraimpex Sp.zoo un citas.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas latv. ev. lut. 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.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa, 20:30 notiek
koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība (531 North 7th St).
16.oktobrī 14:00 FBL biedrības mēnešsapulce. Visi biedrī-

bas biedri un biedru veicinātāji,
kā arī potenciāli biedri un interesenti ir aicināti piedalīties!
Azaids groziņveidā. Pēc sapulces visi aicināti noskatīties
filmu: „Elpojiet dziļi”.
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 koncertkoŗa 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.
The Print Center (1614 Latimer St, Philadelphia PA
19103).

27.oktobrī 18:00 jaunas dzeju
grāmatas prezentācija – Laris
Krēsliņš un Kevin Mercer!
1.novembrī 11:00 FBL biedrības telpās pensionāru kopas
saiets. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un
Ojāra Celles skats uz Latvijas
nākotni nākamajos gadu desmitos. Dzimumdienu svinēšana
pie kafijas galda. Viesi arvien
laipni gaidīti!
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.
5.novembrī 9:00 - 16:00 Mārtiņu tirdziņš un azaids.
18.novembrī – Diena Latvijai! Vesela diena veltīta Latvijai.
KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes apv. latv. ev. lut. dr.
zāle (1385 Andrews Ave, Lakewood OH).
15.oktobrī 19:00 komponista

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE PIEŠĶIŖ
ARTURA JULLAS STIPENDIJAS
Līdz $ 10 000 kopsummā kā financiālu atbalstu centīgiem universitātes,
kolledžas vai kādas citas Valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.
Stipendijas domātas studentiem, kas parādījuši ne tikai labas akadēmiskas 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 savas dzīves apraksts, kuŗā minēti sasniegumi,
aktīvitātes un nākotnes ieceres.
Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku – piemēram, skolotāju vai mācītāju –
atsauksmes iesūtāmas līdz šā gada 1. novembrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510
Tālr.: 707-748-0138, fakss: 707-748-0138
e-pasts: gbergsfl@aol.com

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 cimbalas
(dulcimer) koncerts. Pļaujas
svētku sarīkojums ar rudens
ražas loteriju.
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 Ešenvalda audiovizuālā
lekcija „Mana mūzikas pasaule

vārdos un skaņās”. Koncertēs
Mineapoles un Saint Paulas
dr.koris un latv.skolas bērnu
koris, diriģentes Gunas Kalmītes Skujiņas 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: 847-7320945. 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).
(Turpināts 18. lpp.)

ERNAS JANSONES
sienas segu un spilvenu meti
latviskā stilā.
Cena $50,–
9339 Howard Ave 223
Milwaukee, Wis. 53228-1668
USA

PĒRK
Pērku cirsmas, meža īpašumus.
Juridiskā palīdzība.
Tālr. 22154364.
Tālr: 973-746-3075

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Latvijas un ASV
kopuzņēmums

BALTINAMI
piedāvā

apsaimniekot vai pirkt
Jūsu daudzdzīvokļu namu
vai tā daļu Latvijā
A. Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net
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(Turpināts no 17. lpp.)
23.oktobrī 11:30 starptautiski
pazīstamā latviešu komponista
Ērika Ešenvalda audiovizuāla
lekcija „Mana mūzikas pasaule
vārdos un skaņās” un Ņujorkas
latviešu koŗa koncerts diriģentes Lauras Padegas Zamuras 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.: 914234-3339, E-pasts: aperanscrd@
aol.com. Visi sirsnīgi aicināti!
12.novembrī 12:00 Valsts
svētku sarīkojums ar Latvijas
Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka ANO Jāņa Mažeika uzrunu. Koncertēs slavenā folkloras grupa ’’Iļģi’’. Sarīkojuma
starpbrīdī piedāvās siltas pusdienas pret ziedojumiem. Pēc
koncerta saldais ēdiens, kafija
un vīns. Ieeja: $75 labvēļu biļetes; $25, ja pasūtina biļetes pirms
4. novembŗa; $30 pie durvīm.
Jauniešiem līdz 14 gadiem ieeja
brīva. Iepriekšēja pieteikšanās
pie Imanta Kalniņa līdz 4. nov.:
42 Hackensack St, Woodridge
NJ 07075. Čeki rakstāmi uz
’’Council of American-Latvian
Organizations of New York, Inc.’’.
Lai saņemtu biļetes, atsūtiet
čeku kopā ar sev adresētu aploksni. Lūdzu, pieteikties koncertam un pusdienām, laikus
iegādājoties biļetes! Info: Baiba
Rudzīte-Pinne, tālr.: 917-2704786, e-pasts: pinnis@banet.net
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 – plkst. 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
14.oktobrī 19:30 Laimas Jansones kokles koncerts. Rīko
Vašingtonas štata Latv. biedrība.
Info: Sarmīte Davidson, Tālr.:
206-232-6813
8.novembrī 12:00 pensionāru
pusdienas ar programmu.
12. – 13.novembrī Ziemassvētku tirdziņš. Sestdien 10:0017:00; svētdien 12:00-16:00.
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.: 727-851-941.
3.novembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.

5. novembrī 17:00 sezonas
atklāšanas sarīkojums – Mārtiņu vakars. Viesi tiek aicināti
ierasties ķekatnieku tērpos, ķekatnieku noskaņojumā. Vakara
viesus Biedrības saimnieces cienās ar īsti latviskām siltām vakariņām. Par danču priekiem
gādās Ilmārs Dzenis. Loterijā 3
lieliski dāvanu grozi! Jautrību
veicinoši dzērieni līdzi jāņem
pašiem. Ieejas ziedojums, sākot
ar $ 15.
18.novembrī 15:00 LV dibināšanas 98. gadadienai veltīts
svinīgs vakars ar ALAs kultūras
nozares vadītājas Līgas Ejupes
svētku uzrunu, kas būs veltīta
Latvijas simtgadei. Uz Latvijas
veselību varēs pacelt pa glāzei
vīna un baudīt svinību kliņģeri.
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.
LASL paziņojums! – 15.oktobrī 13:30 – 15:00 Biedrības
namā tiks savākti saiņi sūtīšanai
uz Latviju. Info: (973)-7556565, ext.5, (973)-744-6565 vai
tīmeklī: lasl.com
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514992-9700.
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. Māc. 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.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze255043897965234. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr.birojā: 773-7361295; 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. 21.oktobrī 11:00
Bībeles stunda. 30.oktobrī Reformācijas dienas dievk. Nodarbības bērniem. 13.novembrī
dievk. Latvijas Valsts svētku
akts. 20.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievk. Nodarbība
bērniem.
• Dienvidfloridas latv. ev.

lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth. Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). 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! Dievk. notiks
13.noveembrī, 18.decembrī,
15.janvārī, 19.februārī.
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Ave, Los Angeles CA
90039). 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. 16.oktobrī Dievk.
23.oktobrī Dievk. ar Sv.vak.
30.oktobrī Dievk. 6.novembrī
Dievk. ar Sv.vak. 13.novembrī
Dievk. 18.novembrī Ekumēniskais Valsts svētku Dievk.
20.novembrī Mirušo piemiņas
dienas Dievk. ar Sv.vak. 27.
novembrī 1.Adventa angļu val.
Dievk. ar Sv. vak.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Pēc dievk. kafijas galds.
16.oktobrī 10:00 laju vadīts
dievk. 19.oktobrī 11:00 Bībeles
stunda ciemā Latvija. 23.oktobrī 10:00 Dievk. ar dievg.
23.oktobrī 16:00 Svecīšu svētbrīdis Riverside kapsētā. 26.oktobrī 11:00 Bībeles stunda bazn.
lejas telpās. 30.oktobrī 10:00
Reformācijas svētku dievk. ar
dievg. 6.novembrī 10:00 laju
vadīts dievk. Kafija. 11.novembrī 11:00 lūgšanu grupa ’’Aka’’
bazn. lejas telpās. 13.novembrī
10:00 Latvijas Valsts svētku
dievk. 16.novembrī 11:00 Bībeles stunda ciemā Latvija.
20.novembrī 10:00 Mūžības
svētd. Dievk. ar dievg. Kafija.
23.novembrī 11:00 Bībeles
stunda bazn. lejas telpās. 27.
novembrī 10:00 1.Adventes
dievk. ar dievg. Kafija.
• 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.: 570460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 Linden
Place, Cresco PA 18326-7248),
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis

Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. 2. 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 SniedzeTaggart. 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.: 414-4213934, 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. 16.oktobrī dievk.
Sadraudzība. 20.oktobrī 11:00
Bībeles stunda. 27.oktobrī 18:45
Svecīšu vakars Crystal Lake
kapsētā. Sekos Jātnieku ģimenes
gatavotas vakariņas baznīcā,
par labu „Pakāpieniem”. 23.oktobrī dievk. Sadraudzība. 25.oktobrī 19:00 Bībeles stunda bazn.
bibl. telpās. 30.oktobrī Reformācijas svētku dievk. ar Sv.vak.
Sadraudzība. 4.-6.novembrī
LELBA Vidienes apgabala konference mūsu baznīcā. 5.novembrī LELBA sadraudzības
vakars. 6.novembrī Dievk. ar
Sv.vak. sadraudzība. Lūdzu ievērot, ka pulkstenis jāpagriež 1
st. atpakaļ, sakarā ar Daylight
savings time beigām!
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. Dievk. notiek 14:00.
Mācītāja vieta vakanta! 16.oktobrī 15:00 dievk. Viesosies
māc. Zvirgzds. 30.oktobrī 14:00
Reformācijas dievk. 20.novembrī 15:00 Mirušo piemiņas
dievk. Māc. Zvirgzds. 4.decembrī 14:00 Otrā adventa dievk.
24.decembrī 16:00 Norvēģu
bazn. Svētku vakara dievk.
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-6381101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com 16.oktobrī 13:30 dievk. 30.oktobrī
13:30 Reformācijas svētku mūzikas un meditācijas dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY).
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY).
10:00 Jonkeru bazn. dievk. ar
dievg. Māc. Saivars.
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. 12.novembrī
14:00 Latvijas Valsts dibināšanas svētku dievk. Sarīkojums.
Lūgums atnest groziņus! 27.
novembrī 14:00 Mirušo piemiņas dienas dievk. ar dievg.
• 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.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Māc.
Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek
12:00. Pēc dievk. kafijas galds.
22.oktobrī Dievk. ar dievg.
12.novembrī 12:00 Latvijas
Valsts dibināšanas atceres dievk.
Svētku programma un pusdienas sarīkojumu telpās. 10.decembrī Ziemsvētku Dievk. ar
dievg. Kafijas galds un Ziemsvētku vecīša sagaidīšana.
• 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.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 16.oktobrī laju
vadīts dievk. Kalpos iesvētāmie
jaunieši ar vecākiem. 23.oktobrī
angļu val.dievk. ar dievg. 30.oktobrī Reformācijas svētku
dievk. ar dievg.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). 16.oktobrī 14:00 Pļaujas
svētku dievk. ar dievg., dz.
grāmatas. Diak. L. SniedzeTaggart.
• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
Mūsu Pestītāja (Our Savior)
bazn. (301 – 58th Street S, St.
Petersburg, FL 33707). Bībeles
stundas notiek Biedrības namā
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.:
727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. Katras 1. svētdienas dievk. notiek
Biedrības namā plkst. 14:00.
16.oktobrī dievk. baznīcā. 23.
oktobrī Bībeles stunda. 30.oktobrī Bībeles stunda. 4.novembrī draudzes valdes sēde.
(Turpināts 19. lpp.)

LAIKS

2016. gada 15. oktobris – 21. oktobris

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
6.novembrī Dievk. Biedrības
namā. 13.novembrī Bībeles
stunda.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. Dr. Anita
Gaide, tālr,: 905-477-7042,
e-pasts: 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.: 416221-4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-

berga Pāža, mob.tālr.: 301-3023270, e-pasts: macanitavp@
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.: 860644-3268.
• 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.

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

JĀNIS KARLSONS
Dzimis 1916. gada 25. decembrī Aizkrauklē, Latvijā,
miris 2016. gada 15. septembrī Kalamazoo, MI
Sit tibi terra levis
Sērās pieminot,
TERVETIAS FILISTRU BIEDRĪBAS KOPA ĀRZEMĒS

Tagad mūžībā mūsu mīļā

INĀRA RICHARDSON,
dzim. STEINHARDS

Dzimusi 1934. gada 14. janvārī Iecavā,
mirusi 2016. gada 10. septembrī Friday Harbor, WA
Mīlestībā piemin
MĀSAS NORA UN ASTRA AR ĢIMENĒM

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā filistre

ŅINA ČERNAVSKA, Dr. Med. Dent.,
dzim. VIDUCE
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LATVIETES SAVDABĪGAIS
MŪŽS AMERIKĀ
Atceroties Ināru Steinhardi

IVARS GALIŅŠ
Dzīves ritmi nav nosakāmi.
Neilgu laiku pēc mana raksta
par spieķi un sievas māti pienāca
ziņa, ka mirusi viņas vidējā
meita Ināra.
Kad pagājušā gadsimta vidū
sākās lielā izceļošana no Vācijas
bēgļu nometnēm, bēgļiem nebija iespējams tikt uz tām zemēm,
kur katrs vēlējās. Nebija izvēles
arī tiem, kas nonāca Amerikā.
Tā ne visi nokļuva vietās, kur
vēlāk veidojās latviešu centri.
Daudzi palika ārpus latviešu
sabiedrības. Ne tāpēc, ka bija
sliktāki latvieši vai mazāk patriotiski noskaņoti, tāda bija
toreizējā iebraucēju dzīves liktenība. Sākuma posms Amerikā
Inārai sagādāja vilšanos. Tēvam
solītais ārsta darbs izrādījās
vistu ferma Pensilvānijā. Ģimene nokļuva neapskaužmos
apstākļos, tuvu izmisumam.
Galvojuma devējs, vietējās dradzes mācītājs, gan nemitīgi solīja ārsta darbu, bet nekas nenotika. Bija jāstrādā 7 dienas
nedēļā. Par 3 strādniekiem
maksāja 60 dolarus mēnesī.
Ināras mammai par palīdzību
mājsaimniecībā nemaksāja neko. Reiz, kad bija viesojusies
Ināras māsa, par maltīti tika
atvilkts no algas. Kādā vēstulē
māsai viņa raksta: „Neļaujies
sevi apcelt, esi vēl spītīgāka nekā
biji agrāk.” Tēvam: „Papucīt,
lūdzu, lūdzu, dari ko un pēc
iespējas ātri, ilgāk tā nevar
dzīvot.” Par sevi kādā citā vēstulē: „Ilgāk te nevaru palikt, ar
mani izturas kā pret vergu (verdzeni) „Tuvāk neapcerot nebūšanas, situāciju izglāba tautietis
ar uzvārdu Lipšics (B.S.Lipshitz),
kas Amerikā bija iebraucis 1905.
gadā. Dzīvoja Atlantā. Viņš vairākām iebraucēju ģimenēm izkārtoja darba iespējas un apmešanos. Ar latviešu valodu viņam
lāga neveicās, tomēr sevi dēvēja
par „landsmani”. Kaut citas ticības, viņš no Cēsīm līdzi bija
paņēmis sirdi, kas vēlējās palīdzēt latviešiem. Tālākais Ināras dzīves stāsts ir līdzīgs tā
laika censoņu paaudzei, kas
cīnījās, lai iegūtu augstāko izglītību. Studiju pārtraukums,
strādājot Atlantas slimnīcā. Tad
akadēmiskā grada iegūšana
Ziemeļkarolinas valsts universi-

tātē (Chapel Hill). Pēc tā darbs
pētniecības laukā Sanfrancisko.
Laboratorija bija pakļauta valsts
izplatījuma NASA pētniecībai.
Par eksperimentiem nebija atļauts runāt pat ar tuvākajiem
ģimenes locekļiem. Bija tomēr
zināms, ka pacienti izpētē nereti nokļuva dzīvības briesmās.
Darbs bija ļoti labi atalgots. Ar
laiku stress un spriedze kļuva
tik liela, ka Ināra nolēma agri

kļuva par „zemnieci”. Viņa iegādājās mājputnus un, lai nebūtu
jāpļauj zāle, arī pāris aitiņu.
Izveidoja plašu sakņu dārzu. No
tā gandrīz pietika iztikai. Lai
viņu apciemotu, no Sietlas bija
jālido ar hidroplānu vai no simt
jūdžu attālās Anacortes – jābrauc ar prāmi. Lopez pieder
salu grupai San Juan, tās ūdeņi
saplūst ar Kluso okeanu. Kad
spēki saimniekošanai sāka iz-

pensionēties. Viņas dzīvesbiedrs
Hazens Ričardsons šo nodomu
atbalstīja un pats nolēma darīt
to pašu. Viņš bija valsts inspektors pienākumos, kur bija iekļauta arī ceļa būvju inspekcija.
Viņš pats izteicās, ka apnicis
meklēt citu cilvēku kļūdas, dažkārt lai valstij ietaupītu naudu
uz nepilnīgi paveiktiem kontraktiem. Viņa brālim bija māja
Lopez salā, kas bija Vašingtonas
štata territorija. Tur viesojoties,
nobrieda doma par pārcelšanos.
Viņi ne pārāk izdevīgi pārdeva
savu Kalifornijas māju Mill
Valley un nopirka īpašumu ar
palielu zemes gabalu un dīķi,
arī ar pieeju līcim. Tas bija
milzīgs kontrasts, pārmaiņa no
lielpilsētas dinamikas uz kluso
okeana salu. No dāmas, kas
iepirkās vienīgi glaunajos Sanfrancisko veikalos, Ināra tagad

sīkt, viņa atvēra pilsētiņas centrā
nelielu dāvanu un suvenīru
veikaliņu. Veikals lielu peļņu
nenesa, taču tā Ināru iepazina
liela daļa pilsētiņas iedzīvotāju.
Veikalam pienāca dabīgas beigas, kad tā tuvumā sāka būvēt
iepirkšanās centru. Mūža beigu
posmu viņa kopā ar dzīvesbiedru pavadīja pansionātā Friday
Harbor salā. Lai gan īpašumam
bija liela vērtība, viņi to pārrakstīja Vašingtonas štatam par
privilēģiju mūžu pavadīt pansionātā. Būdama jauna meitene,
Ināra bija izcila deklamētāja,
ļoti pieprasīta Vācijas bēgļu nometņu svētkos. Līdz mūža beigām viņa ar ģimeni sarakstījās
nevainojamā latviešu valodā.
Tā bija lemts, ka sirds, kas bija
sākusi pukstēt pie Iecavas upes
Latvijā, apklusa pie Klusā
okeana Amerikā.

Dzimusi 1925. gada 4. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 19. maijā Toronto, Ontario
Es, mūžīga esot, izgaistu,
Un izgaistot sniedzu mūžību…
/Rainis/

KORPORĀCIJA SPĪDOLA

Pēc ilgas slimības mūžībā aizgājusi

LAIMA PLĀTE,
Mūžībā aizgājis mūsu

FIL!
ELMĀRS ĒVELE 57/58 G.C.
Dzimis 1924. gada 9. decembrī Rāmuļu pag.,
miris 2016. gada 29. septembrī Barington, IL, ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

dzim. NILLE

Dzimusi 1934. gada 18. oktobrī Rūjienā,
mirusi 2016. gada 14. septembrī Tipp City, OH
Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS ULDIS
BĒRNI: RUTA AR ĢIMENI
DĒLI ANDRĒJS UN RICHARDS
UN VEDEKLA NATĀLIJA AR MAZDĒLU

LAIKS
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SPORTS AMERIKĀ
Porziņģim ar
adidas lielākais
reklāmas līgums
Eiropas basketbola
vēsturē
Latviešu talants Kristaps Porziņģis gatavojas parakstīt reklāmas līgumu ar Vācijas sporta
apģērbu, apavu un aprīkojuma
ražotāju adidas, kas būtu lielākais
šāda veida kontrakts Eiropas
basketbola vēsturē.

Nacionālās basketbola asociācijas
(NBA) kluba Ņujorkas Knicks
spēlētājam Porziņģim 1. oktobrī
beidzās līgums ar citu sporta
inventāra kompaniju Nike, taču
nu viņš vienojies par ilgtermiņa
līgumu ar adidas, informē Yahoo
Sports. Abas puses esot panākušas vienošanos uz vairākiem gadiem, turklāt tā paredz, ka Porziņģis viena gada laikā saņems
no trim līdz sešiem miljoniem
dolaru (2,7 ‒ 5,3 miljoni eiro).
Basketbolista nopelnītā summa
atkarīga no viņa izpildītajiem
bonusiem. Iepriekš tik ienesīgs
reklāmas līgums nav bijis nevienam Eiropas basketbolistam.
Pirms tam Porziņģim bija četru
gadu līgums ar Nike, kas bija
noslēgts, latvietim vēl spēlējot

Spānijā. Tas basketbolistam ik gadu
ienesa 25 000 dolaru (22 324 eiro).
Nike līdz oktobŗa vidum ir tiesības pielīdzināties adidas piedāvājumam, taču tas, visticamākais,
netiks darīts. Interesi vienoties
par reklāmas līgumu ar Porziņģi
šogad bez adidas un Nike bija
izrādījusi arī Under Armour, kā
arī pāris Ķīnas kompanijas. Līdz
ar to sagaidāms, ka ar jauno sezonu Porziņģis valkās adidas apavus, turklāt kontrakts paredz, ka
latvietis varētu kļūt par vienu no
atpazīstamākajām šī zīmola sejām.
Tāpat tiks izgatavota īpaša Latvijas basketbolista apavu serija,
ja vien viņam izdosies izpildīt
vairākus līgumā noteiktus punktus, piemēram, tikt iebalsotam
NBA Visu zvaigžņu spēles starta
pieciniekā. Jaunais Porziņģa līgums ir līdzīgs tādu NBA basketbolistu reklāmas līgumiem kā
Bleikam Grifinam, Raselam Vestbrukam un Polam Džordžam.

DV
apvienības
Ročesterā
1. starptautiskais
golfa turnīrs
Laba ideja, ieinteresēti cilvēki
un mazliet gribas organizēt ko
jaunu... Tā Ročesterā ir iesācies
jauns, cerams, ikgadējs sarīkojums – starptautisks golfa turnīrs.
Pēc vētrainas nakts bija iestājies
jauks svētdienas rīts un īsi pirms
divpadsmitiem dienā Ročesteras
apkaimes latvieši pulcējās uz 1.
Daugavas Vanagu apvienības

Ročesterā golfa turnīru. Mums
pievienojās pāris puiši no Bufalo
un viens no Toronto. Labā garastāvoklī, Latvijas karogiem plīvojot pie katra golfa karta, sākām
sacensības Webster Golf Course
rietumu laukumā. Golfa laukuma saimnieki bija sagatavojuši
speciālās turnīra spēles kartes ar
visu dalībnieku vārdiem un starta
laikiem. Tāpat viņi bija parūpējušies par papildspēlēm “tālākais
sitiens” pie 5. bedrītes, kā arī
“tuvākais bedrītei” uz PAR-3
bedrītēm.
Jau sākumā līderpozicijā izvirzījās Johnson ģimenes komanda,
kas šo pārsvaru noturēja līdz
spēles beigām, uzvarot turnīrā
ar 65 punktiem 70-PAR golfa
laukumā. Viņi paspēja pabeigt
spēli saulainā laikā – pārējām
komandām tā nepaveicās. Pēc
16 bedrītēm un, sākoties negaisam, pārējie spēlētāji vienojās, ka
šai dienai pietiks.
Papildspēlēs uzvarēja šādi spēlētāji: James Johnson – “tālākais
sitiens” vīriešu konkurencē; Artūrs Nuters – “tālākais sitiens”
sieviešu/junioru konkurencē;
Katrīna Karlsons – “tuvākais
bedrītei” pie 4. bedrītes; Zintars
Zadiņš – “tuvākais bedrītei” pie
8. bedrītes.
Pēc spēles visi devās uz pikniku, kur baudīja dažādas desiņas, kartupeļus, salātus, un
citus gardumus, kā arī pīrāgus,
kā tas pienākas visos latviešu
sarīkojumos. Draudzīgā gaisotnē
tika pasniegtas balvas uzvarētājiem gan kopvērtējumā, gan
atsevišķajās papildspēlēs.

Golfa turnīra dalībnieki. No kr.: Nick Dziļums, James Johnson,
Skaidrīte Johnson, Linda Nutere, Laura Nutere, Aleks Zadiņš,
Katrīna Karlsons, Artūrs Nuters, Andris Karlsons, Līga Nutere,
Pēteris Johnson, Velta Zadiņa, Zintars Zadiņš, Andris Johnson
// FOTO: Katrīna Dziļums

Kartā sacensību uzvarētāji – Johnson ģimene (no kr.) – dēli Andris
un Pēteris, un vecāki Skaidrīte un James (noslēpies aiz Skaidrītes)
// FOTO: Inta Erenfelds

LĪGA NUTERE
Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā priekšniece

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
Ainārs Ķiksis ‒
divkārtējs pasaules
čempions

līdz divām uzvarām abas reizes
uzvarēja Ķiksis. Lielajā finālā
viņam pretim stājās Francijas
pārstāvis Jans Dujažīrs. Cīņa risinājās līdz divām uzvarām. Abos
Tituliem bagātais Latvijas treka braucienos skaistā un taktiskā
riteņbraucējs Ainārs Ķiksis sek- cīņā uzvarēja Ainārs Ķiksis,
mīgi turpina savas sportiskās kļūstot par pasaules čempionu.
gaitas meistaru (senioru) līmenī,
startējot arī vairākās elites sacenKalvītis nomaina
sībās. Mančestrā pasaules meistarsacīkstēs viņš izcīnīja divas
Lipmanu LHF
zelta medaļas. Vispirms Ainārs
prezidenta amatā
uzvarēja 750 m individuālajā
braucienā, sasniedzot arī jaunu
Par jauno Latvijas Hokeja
pasaules absolūto meistaru re- federācijas (LHF) prezidentu
kordu ‒ 47,928 sekundes.
negaidīti kļuvis Aigars Kalvītis.
LHF biedri 7. oktobrī balsojumā

Ainārs Ķiksis
Ķiksis palika nepārspēts arī
divu dienu ilgās sprinta sacensības, kur bija starp galvenajiem
favorītiem. Pirmajā kārtā latvietis izcīnīja uzvaru, pārspējot
Grieķijas un Gruzijas sportistus.
Otrajā kārtā Ķikša pretinieks bija
dienvidafrikānis Hiltons Belickijs, kuŗš iepriekš bija sasniedzis
trešo labāko rezultātu 750 m
distancē. Šajā duelī taktiskā cīņā
pārāks bija Ķiksis, iekļūstot pusfinālā. Šeit Aināra pretinieks bija
ASV trekists Kennets Loo. Cīņā

Aigars Kalvītis
ar 12 balsīm lēma par iepriekšējās
valdes atsaukšanu. Lai atsauktu
valdi, bija nepieciešamas vismaz
11 balsis, līdz ar to notika jaunas
valdes vēlēšanas, tostarp arī tās
priekšsēža. Neviens no biedriem
LHF prezidenta amatam nelēma
virzīt Lipmanu, bet tika izvirzīts
Kalvītis, kuŗš vēlāk arī tika ievēlēts vadītāja amatā. Kopumā kongresā balsstiesības bija 21 biedram,
bet par Kalvīti kā jauno federācijas
prezidentu nobalsoja 18, divi bija
pret, viens atturējās.

LHF prezidenta amatu Lipmans
ieņēma kopš 1998. gada, turklāt
pirms tam viņš to vadīja 1994.
un 1995. gadā. Vēl šajā amatā ir
bijuši arī Vilnis Burtnieks (no
1992. līdz 1994. gadam) un Uģis
Magonis (no 1995. līdz 1998. gadam). Kalvītis pērn septembrī atstāja Kontinentālās hokeja līgas
Latvijas kluba Rīgas Dinamo
īpašnieces AS Dinamo Rīga valdes priekšsēža amatu, bet pašlaik
viņš ir AS Latvijas Gāze valdes
priekšsēdis.

Pasniegta Valsts
prezidenta balva
vieglatlētikā
Par sasniegumiem Valsts prezidenta balvas izcīņā vieglatlētikā,
kas jūnijā norisinājās Valmierā,
Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza balvu par labāko
rezultātu individuālajā vērtējumā
soļotājai Agnesei Pastarei no Lat-

Valmieras pilsētas pašvaldības
domes priekšsēdis Jānis Baiks
un Valsts prezidents Raimonds
Vējonis pasniedz balvu augstvērtīgākā sieviešu rezultāta ieguvējai soļotājai Agnesei Pastarei // FOTO: LETA

vijas un diska metējam Gerdam
Kanteram no Igaunijas.
Valsts prezidenta balvu komandu kopvērtējumā un arī vīriešu
konkurencē ieguvusi Latvijas
vieglatlētikas izlase, bet sieviešu
konkurencē ‒ Lietuvas izlase.
„Šovasar, lai arī rudenīgos apstākļos, sportisti sasniedza augstvērtīgus rezultātus ‒ tika izpildīti
gan olimpisko spēļu normatīvi,
gan pārspēti šo sacensību līdzšinējie rekordi. Paldies, ka sagādājāt saviem atbalstītājiem, līdzjutējiem un tuviniekiem skaistus
un emocionālus brīžus!” sacīja
Valsts prezidents. Vējonis pauda
gandarījumu, ka Valsts prezidenta balva vieglatlētikā kļuvusi par
ikgadējām sacensībām sportiskajā un dinamiskajā Valmierā.
Prezidents pateicās sacensību
organizātoriem Valmieras pilsētas domei, Vidzemes Olimpiskajam centram un Latvijas Vieglatlētikas savienībai, kā arī atbalstītājiem, kuŗi palīdz uzturēt dzīvu
un stipru sacensību tradiciju.
Vieglatlētiem Valsts prezidents
novēlēja izturību arī turpmākajā
treniņu darbā un neizsīkstošu
gribasspēku ceļā uz arvien jaunām sporta virsotnēm.

finālturnīra. Kvalifikācijas turnīra izšķirīgā spēle notika Tallinā.
Abu valstsvienību atbildes spēlē
Tallinā Latvijas volejbolisti zaudēja ar 0:3 (20:25, 19:25, 16:25),
Pirmajā spēlē Ozolniekos igauņi
uzvarēja ar 3:2. Divu spēļu summā mūsu ziemeļu kaimiņu bija
pārliecinoši labāki un ieguva tiesības spēlēt finālā. Sacensībā Tallinā mūsu volejbolisti tikai pirmajā setā rādīja līdzvērtīgu spēli
pret sāncenšiem, bet turpinājumā
lielākoties bija iedzinēju lomā.

Latvijas vienībā viens no labākajiem spēlētājiem bija Hermanis Egleskalns, kas guva daudz
punktu, bet tas nelīdzēja...
Latvija līdz šim vienīgo reizi
finālturnīrā piedalījusies 1995.
gadā, bet tagad otro reizi trīs
gadu laikā palika soļa attālumā
no Eiropas meistarsacīkstēm.

Dažos vārdos

BMX Pasaules kausa izcīņas
Latvijas volejbolisti pēdējā
posmā superkrosā ASV
netiek uz Eiropas Māris Štrombergs izcīnīja otro
Kopvērtējumā viņam trešā
meistarsacīkstēm vietu.
vieta.
Latvijas volejbola izlase palika
Sporta ziņas sakopojis
soli no Eiropas meistarsacīkšu
P. KARLSONS

