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Godājamie
Laika lasītāji!

11. novembris – Lāčplēšu diena

Novembrī dzimšanas diena ir ne vien mūsu Latvijai, 
bet arī Amerikas latviešu laikrakstam Laiks.

Paldies laikraksta veidotājiem par nesavtīgo un 
pašaizliedzīgo darbu – cauri dažādiem laikiem un 
varām vienmēr esat palikuši neatkarīgi un uzticīgi 
saviem lasītājiem, kā arī mūsu kopīgajam lielajam 
mērķim – Latvijai un latviešu tautai. Paldies lasītājiem 
par uzticamību un atbalstu!

Latvijas dzimšanas dienas noskaņās novēlu, lai esam 
vienoti Latvijai mūsu sirdīs, domās, vārdos un darbos!

Patiesā cieņā,

Raimonds Vējonis,
Latvijas Valsts prezidents

"Šoruden viesojoties Amerikas Savienotajās Valstīs, man bija patiess prieks tuvāk 

iepazīties ar to, kā darbojas Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā. 

Tikšanās laikā pārliecinājos, ka šī ir tradicijām bagāta skola, kam veiksmīgi izdo-

das saglabāt stipru saikni ar Latviju, tās kultūru un tradicijām. Brīnišķīgi skolotāji 

un entuziasti, degsmes pilni, ap sevi pulcē tik daudz latviešu izcelsmes bērnu un 

jauniešu, neļaujot tiem aizmirst latviskumu un latviešu tautas pamatvērtības. 

Vēlos sirsnīgi pateikties gan skolotājiem par viņu darbu, gan vecākiem, kuŗi par 

spīti attālumam un sadzīviskām rūpēm izlemj sūtīt savas atvases mācīties latviešu 

skolā! Savukārt bērniem novēlu novērtēt savas saknes, kas stiepjas dziļi Latvijas 

zemē un tautā un cītīgi mācīties latviešu valodu!

Patiesi ceru uz izdevību tikties ar ASV dzīvojošajiem latviešiem atkal citu gadu 

vai arī mūsu skaistajā Latvijā."

Valsts prezidenta kundzes Ivetas 
Vējones iespaidi par K. Barona 

Čikāgas latviešu skolas 
apmeklējumu

Iveta un Raimonds Vējoņi Čikāgas K. Barona skolas skolēnu un skolotāju saimē // FOTO: Ģirts Rība
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Kādēļ LAIKS
ir bijis svarīgs man un

ikvienam no mums?  

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

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

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

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!

ILMĀRS
BERGMANIS

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

 Jau kopš pašām pir-
majām dienām, 1950. ga -
dā iebraucot Amerikā 
svešos ļaudīs un svešā 
zemē, tiecos pēc latvis-
kās sadzīves, valodas, 
pēc iespiestā un latviskā 
vārda. Un to varēja at -
rast, nemeklējot nemaz 
tik ilgi – jo Ņujorkā iz -
nāca iknedēļas latviešu 
avīze Laiks, daudz lap-
pušu glīts un profesio-
nāls izdevums skaidrā 
latviešu rakstībā. No 
mana personiskā vie -
dokļa raugoties, – vai 
mēs jel kādreiz esam 
varējuši iztikt bez ak -
tuālas periodikas?

Jau nonākot izpostītā 
Vācijā kaŗa beigu posmā 
Drēzdenē, vēlāk Vei  mārā, 
nogāju lielus ceļa gabalus, 
bieži pat pāri drupu 
kaudzēm, lai tiktu pie 
avīzes Tēvija, kas vēl jo -
projām turpināja iz  nākt 
Liepājā un kas pienāca 
ar novēlošanos un nere-
gulāri, bet tomēr pienāca 
no degošās Tēv zemes.

Nonākot Linkolnā un 
vēlāk Čikāgā un sāk-
dams aktīvu sabiedriski 
polītisko darbību, vēlāk 
iesaistoties mūsu Ame-
rikas „jumta” organi zā-
cijas – Amerikas latvie-
šu apvienības darbā, ne -
varēju nemaz iedomā-
ties, kā strādāt bez avīzes 

Laiks. Pieredzējušā re -
daktora Kārļa Rabāča 
vadībā un gādībā tas 
spēja informēt visu lat-
viešu saimi no krasta 
līdz krastam ne tikai par 
sabiedriskām aktīvi tā-
tēm šeit, bet gan arī 
okupētajā Latvijā. Jau no 
pašiem pirmajiem izde-
vumiem Laiks saturā 
bija bagātīga kultūras 
dzīves informācija, kas 
tiek turpināta vēl līdz 
pat šim laikam. Tas bija 
tā toreiz, sākuma gados, 
un ir vēl šodien – pēc 66 
gadiem Laiks ir vienī-
gais latviešu laikraksts 
Amerikas Savienotajās 
Valstīs.

Rosīgie Laika redakci-
jas darbinieki no pašiem 
pirmajiem darbības ga -
diem kļuva par maniem 
draugiem un domu-
biedriem, strādājot ALA 
informācijas laukā. Jo 
tieši šajā –  informācijas 
nozarē – biju noderīgs 
un vajadzīgs, un visus 
šos gadus, pat vēl līdz 
šai dienai to turpinu, 
sastrādājoties ar piere-
dzējošo un draudzīgo 
Laika redaktori Ligitu 
Kovtunu Rīgā.

Bet vai arī šodienas ik -
dienā Laiks nav bijis mīļi 
gaidīts viesis katrā lat-
viešu mājā un ģimenē? 
Ne visi mēs spējam ap -

kopot interneta ziņas. 
Iespiestais vārds ir un 
paliks vēl joprojām sva-
rīgs informācijas līdzek-
lis un veids. Jā – dažreiz 
varbūt liekas, ka laika 
tecējumā Laiks ir palicis 
plānāks un saturā nepil-
nīgāks. Bet tas nevar ap -
mierināt visus, jo katram 
no mums ir savas domas 
un savi ieskati. Domāju, 
ka tā nu nebūtu redakci-
jas vaina, bet gan mūsu 
pašu – lasītāju vaina. 
Pašiem vien jāuzņemas 
vaina, ka neesam iz  au-
dzinājuši nobriedušus, 
žurnālistiski domājošus 
darbiniekus latviešu cen-
tros, kuŗi būtu spējīgi 
dot pēc iespējas pilnīgu 
informāciju, par savas 
darbības jomu, tā pada-
rot Laiku ne tik vien par 
vajadzīgu, bet gan par gan-
 drīz ob  ligātu avīzi katrā 
Ame rikas latviešu mājā. 

Mans novēlējums Laika 
redakcijai ir –  atgādināt 
latviešu organizācijām 
un draudzēm par ne -
pieciešamību un vaja-
dzību rūpēties par infor-
māciju, lai mūsu avīze 
taptu par pilnīgu, daudz-
pusīgu un saturā bagātu 
informācijas avotu, par 
mūsu pašu savstarpējās 
saziņas līdzekli un ie -
dvesmotāju. Un par labu 
draugu katrā mājā.

Nejauši manās rokās nonāca 
pirms 25 gadiem izdotas Anšlava 
Eglīša „Esejas” divos sējumos. 
Kāda bagātība –  vairāk nekā 100 

Simtgades dāvana Latvijai

grāmatu apceres! Tās lasot, paš-
lepnuma sekste cēlās bez paša 
piepūles: lūk, mūsu bagātība!

Tā radās doma par to, ka šo 

grāmatu jaunizdevums un to zie-
dojumi Latvijas grāmatu klētīm 
(bibliotēkām) būtu skaists un tau-
tas pašapziņu spēcinošs dāvi nā-
jums valsts 100. dzimšanas dienā.

Līdzīga grāmata – Noras Val-
teres „Atspulgi” ar vairāk nekā 
100 apcerēm labi papildinātu 
Eglīša devumu un varētu veidot 
seriju DĀVANA. Ja rastos spēki 
un iespējas, šo seriju varētu 
noslēgt visu pārējo trimdas gadu 
grāmatu apceres.

 Ja vien rastos atsaucība un uz -
ņēmīgas personas, esmu pārlie-
cināts, ka šāda dāvana mātei 
Latvijai rastu arī tautas atbalstu.

RICHARDS SPURIS
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BARBARA HOFMAIER

MĀRĪTE LEIMANE. Senā Rīga. 1978. gads

LAIKA Mākslas kalendārs 2017
ceļā pie Jums!

Pošoties Latvijas simtgadei, šo kalendāru 
ar gleznu reprodukcijām veltām mūsu 

valsts galvaspilsētai.

2017. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $19,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

Kopā...............................                US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

....................................................................................................

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

Pasaules vējiem, kas brīžiem nemaz nav silti un labvēlīgi, 

pakļauts arī mūsu ilgdzīvotājs Laiks – drukātās preses

lasītāju skaits rūk, līdz ar ko sarūk arī izdošanas budžets. 

Vairs nevaram atļauties kalendāru saviem abonentiem 

piesūtīt bez maksas.

Šogad abonentiem kalendārs netiks piesūtīts.

Kalendārus var iegādāties par USD 19,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

Heritage Chorale Baltijas mūzikas koncerts
Jau otro reizi Oak Park Heritage 

Chorale mākslinieciskā direktora 
James Kallenbach vadībā gatavo-
jas sniegt Baltijas valstu koŗu 
mūzikas koncertu. Kad 2005. 
gadā pirmoreiz koncertā Baltic 
Beauty skanēja latviešu, igauņu 
un lietuviešu tautasdziesmas, 
klausītāju atsauksmes bija ļoti 
pozitīvas. 

Heritage Chorale uzstāsies 
divos koncertos – 19. un 20. no -
vembrī. Čikāgas Universitātes 
mūzikas fakultātes daudzpusī-
gais darbinieks James Kallen-
bach diriģēs Baltijas mūzikas 
otro koncertu, kuŗā atskaņos 
latviešu un igauņu mūziku. 

Koncerta programmas cen trā 
būs latviešu komponista Ērika 
Ešenvalda “Stars” un igauņu 
komponista Arvo Pērta “Berliner 
Messe”. Turpinājumā koris dzie-
dās “Pūt, vējiņi”, “Dievs, svētī 
Latviju” un “Gaismas pils”.

Īpaši interesi raisa trešās pa -
audzes Amerikas latvietes Kathe-
rine Pukinski koŗa mūzikas jaun-
darbs  „Trīs dainas no Mēness un 
Saules”.

Heritage Chorale katru gadu 
piešķiŗ stipendiju kādam jau  -
nam komponistam, lai uzrakstītu 
oriģinālu darbu un to atskaņotu 
koncertā, tādā veidā atbalstot 
komponistu. Šogad Heritage Cho -

rale izvēlējās Katerini Pukinski.
Katerine mūzikas kompozicijā 

ieguvusi bakalaures un maģistres 
gradus Carnegie Mellon Univer-
sity. Viņa studē doktorantūrā 
University of Chicago. Viņas 
studiju galvenā tema ir latviešu 
koŗmūzika un tautiskums. Starp 

manas iedvesmas trīs galvenie 
dzinuļi.” 

Jaunā komponiste stāsta, ka 
bērnībā vecāki katru vakaru 
viņai dziedājuši “Aijā, žūžū” un 
ka visa ģimene, svinot dzimšanas 
dienas, vēl arvien dzied “Daudz 
baltu dieniņu”. 

Konektikutas pavalstī, kur viņa 
uzauga. Viņa atceras to, ka ve -
cākie ģimenes locekļi runājuši 
latviski, vecāki dziedājuši viņai 
“Aijā, žūžū” šūpuļdziesmu, ce -
puši piparkūkas viņas vectēva 
būvētās latviešu baznīcas sabied-
riskajās telpās. Bet par savu lat-
viešu izcelsmi viņa sāka inte re-
sēties tikai tad, kad viņas vec-
māmiņai diagnosticēja Alchei-
mera slimību, tā lielākā daļa 
viņas dzīves stāstu aizgāja līdz ar 
vecmāmiņu 2010. gadā. 

Heritage Chorale dibināja 1984. 
gadā Oak Park ar mērķi sniegt 
mūzikas cienītājiem daudzu kul-
tūru koŗu mūzikas komponistu 
meistardarbus.

Koncerti notiks sestdien, 19. no -

vembrī,  19:30 un svētdien, 20. 
novembrī, 16:00. Tiklīdz būs 
zināmas koncertu vietas un būs 
informācija par biļešu iegāda-
šanos, to ievietos Heritage Cho-
rale mājaslapā <heritagechorale.
com>. Šo informāciju ievietosim 
arī Čikāgas Ziņu novembŗa iz -
devumā.

***
Sestdien, 19. novembrī, Heri-

tage Chorale Baltijas mūzikas kon-
certs Grace Episcopal Church, 924 
Lake St. Oak Park plkst. 19:30.

Svētdien, 20. novembrī, Heri-
tage Chorale Baltijas mūzikas kon-
certs Grace Episcopal Church, 924 
Lake St. Oak Park plkst. 16:00.

Tulkojusi Liene Sorenson

vairākiem darbiem, kas jau ir 
dzirdēti Amerikā, Anglijā un 
citur, ir Katerines 2015. gada 
kompozicija “Three Latvian Folk 
Songs for Baritone and Piano”, 
kas balstīta uz trim viņas iemī-
ļotajām dziesmām: “Daudz baltu 
dieniņu”, “Kas tie tādi” un “Aijā, 
žūžū”. Par savu darbu kom-
poniste saka: “Daba, cilvēka pie -
redze un latviskais mantojums ir 

Katerines vecmāmiņa kopā ar 
savu divus gadus veco meitiņu 
atstāja Latviju 1944. gada rudenī. 
Tēvs piedzima 1948. gadā bēgļu 
nometnē Vācijā. Pagājušā gad-
simta piecdesmitajos  gados, kad 
polītiskajiem bēgļiem bija jāatstāj 
Vācija, daudzi devās uz ASV, 
Kanadu, Austrāliju un citām ze -
mēm. Katerines vecvecāki iece-
ļoja ASV un apmetās uz dzīvi 

Mūsu redakcijas ilggadējai darbiniecei, latviešu gramatikas un valodas stila 
izcilai pārzinātājai, tulkotājai Rutei Runcei šajās dienās aprit apaļa jubileja. 
Pateicībā par kopā ražīgi nostrādātajiem gadiem un labo skolu sūtām jubilārei 
sveicienus un labas veselības vēlējumus.

Kollēgas

Apsveicam jubilejā!

James Kallenbach Katherine Pukinski
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TATJANA VĪTIŅA

Pianists Gints Bērziņš un koloratūrsoprāns Dināra Rudāne

Latvijas Nacionālās operas ģildes 25 gadu 
jubilejas balle Ņujorkā

Kam gan nepatīk balles? Tās, 
kuŗās sievietes velk gaŗas kleitas 
un jūtas nedaudz kā princeses 
un vīrieši viņām blakus cenšas 
uzvesties kā īsti džentelmeņi. 
Balles, kuŗās visi dejo un neviens 

nav iedūris degunu mobilajos 
telefonos. Tieši tāda balle notika 
22. oktobŗa sestdienā Ņujorkā, 
Manhetenā 3 West klubā, kur 
Latvijas Nacionālās operas ģilde 
svinēja savas pastāvēšanas 25. ga -

dadienu. Ņujorkas štatā inkor-
porētā bezpeļņas organizācija 
apvieno 800 aktīvus biedrus, un 
tai ir gaŗš labo darbu saraksts. 
Savas darbības laikā kultūras 
dzīves atbalstam Latvijā ziedo-
jumos savākts gandrīz pusotrs 
miljons ASV dolaru. Bet, kā saka 
pašreizējā Ģildes valdes priekš-
sēde Aija Pelše – „Mēs uz nau-
das ilgi nesēžam, bet dodam to 
izvērtētiem projektiem.” 

Nacionālās operas ģilde Ame-
rikā ir bijis uzticams Rīgas Baltā 
nama atbalstītājs, sākot ar 1991. 
gadu, kad pavirši apsaimnieko-
tajai ēkai vajadzēja atgūt tās 
sākotnējo spozmi un steidzami 
bija jāuzsāk remontdarbi. Operas 
pārbūves laikā Ģilde sagādāja 
Otis lifta sistēmu, mechāniskās 
skatuves sistēmu, modernu or -
ķestŗa bedri, spoguļus, apgais-
mošanu, paklājus un drapērijas. 
Uzskaitījumu varētu turpināt – 
Ģilde apmaksāja Mono-transser-
viss transporta mašīnu dekorā-
ciju pārvešanai, libreta projek-
cijas sistēmas iegādi, palīdzēja 
iegādāties arī datortechniku, 
gaismošanas iekārtas.

1999. gada decembrī Latvijas 
Nacionālajā operā (šodien: Lat-
vijas Nacionālā opera un balets) 
notika LNO ģildes dāvinātā  
Steinway & Sons īpaši operas 
vajadzībām piemērota koncert-
flīģeļa iesvētīšanas koncerts. Tā 
bija pirmā reize operas vēsturē, 

kad tai dāvina klavieres.
Tā kā viens no Ģildes pa  mat-

darbības virzieniem ir atbalsts 
latviešu autoru operu iestudē-
jumiem, 2011.gadā Ģilde kļuva 
par Bruno Skultes operas “Vil -
kaču mantiniece” uzveduma 
pat ronu ar 100 tūkstošu dolaru 
financiālu atbalstu. 

LNO ģilde financiāli atbal-
stījusi arī topošos mākslinie kus 
– operstudiju „Figaro” Viestura 
Gaiļa vadībā, Latvijas Mūzikas 
akadēmiju, Rīgas Choreogra-
fijas vidusskolu.

Tie ir tikai daži projekti, ko 25 
gadu laikā atbalstījusi pēc Ņu -
jorkas latviešu ierosmes dibinātā 
Latvijas Nacionālās operas ģilde. 
Svētki sestdienas vakarā bija 
godam nopelnīti. Balles viesus 
ar nelielu, bet lielisku un uz  mun-
drinošu koncertprogrammu 
iepriecināja koloratūrsoprāns 
Dināra Rudāne un koncertmeis-
 tars Gints Bērziņš. Balles polo-
nēzi, iecienītā akordeona spēles 
meistara Willie Aust pa  vadīti, 
uzsāka Latvijas vēstnieks ANO 
Jānis Mažeiks un viņa šarmantā 
kundze Dace. Balle ilga līdz 
pusnaktij, un, kaut arī  Ņujorkā 
nekas neatrodas sviediena attā-
lumā, viesi nesteidzās atstāt 
grez nās, ziediem rotātās telpas. 

Jāsaka paldies arī Ģildes lo  -
ceklei Vijai Bērziņai par sagā-
dātām biļetēm, lai baudītu lie-
lisko iespēju piektdienas vakarā 

pirms nākamās dienas balles no -
skatīties interesanto, avangar-
disko Rosīni operas “Vilhelms 
Tells” iestudējumu Ņujorkas Met-
ropoles operā. Matildes lomas 
izpildītāja, harismatiskā latviešu 
operas zvaigzne Marina Rebeka 
saņēma pelnītas publikas ovā-
cijas. „Marinas Rebekas elegan-
tais, aizrautīgais dziedājums ir 
ideāli piemērots Matildes lomai,” 
pēc izrādes rakstīja pazīstamais 
The New York Times mūzikas 
kritiķis Entonijs Tomasīni (An -
thony Tomassini). Un latviešu 
opermīļi starpbrīdī tradicionāli 
satikās otrā stāva kafejnīcā uz 
glāzi šamapanieša un kopēju 
fotografiju.

Vēlreiz paldies ņujorkiešiem 
un Latvijas Nacionālās operas 
ģildei par sagādātajiem svētkiem 
divu dienu gaŗumā! Svētdien, 
kad mēs, neliels draugu pulciņš, 
posāmies atceļam uz Detroitas 
pusi, Manhetenas debesskrāpji 
bija spožas saules apgaismoti, 
un tas bija skaists noslēgums 
mūsu operas zīmē notikušajam 
ceļojumam.
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RŪTA UPĪTE

(continued from Laiks no. 41)

(to be continued)

Living with 
Russians

After much searching, we were 
finally taken in by a kindly 
Russian woman. There were nine 
of us in a small room, with our 
family in one corner. It was a 
strange life, with no comforts at 
all. The villagers grew bolder 
each day. Each morning they 
gathered at our door to watch us 
dress and eat our breakfast. The 
summer was hot, and the air was 
full of tiny flies known as "mosh-
kas". These little beasts crawled 
under our clothes, into our ears 
and into our nostrils, always 
sucking blood. It was both tire-
some and painful.

Soon our food reserves began 
to dwindle, and we had to start 
trading clothes for food. At first 
we had been given a kilogram of 
bread for each person, but no 
more. Now we had to work for 
the kolkhoz. We tried to avoid 
that, because we had heard that 
once you signed a contract with 
a collective farm, you would 
never be able to break it.

It was already starting to snow, 
but we were still reluctant to 
believe the bitter truth that we 
would have to spend a long, hard 
winter in this place. I felt like we 
were migrating birds whose last 
chance to leave had come before 
the cruel cold numbed them. 
We had to hide our emotions 
and subdue our homesickness. 
We prepared to accept the 
unavoidable.

Winter lasts for eight months 
in Siberia. Blizzards come      and 
go. They are called “burans.” 
Once we got caught in a snow-
storm. We had been in the vil-
lage of Chigas, eight kilometres 
from our home, trying to 
exchange some clothes  for food. 
On the way back along the for-
est path, the storm suddenly 
burst open all around us. It 
wasn’t too bad in the forest, but 
as soon as we came to a clearing, 
gusts of wind knocked us over. 
There was no road, and we 
tramped through deep snow, 

Dear God, how I wanted to live!

Bez žēlabām uz cilvēcību

carrying our sacks of flour. We 
felt lucky to have gotten more 
than 16 kilograms of rye flour in 
exchange for one woollen dress. 
We got home safely, but as soon 
as we got inside, the huge winter 
storm began to rage.

Sometimes we visited Latvian 
friends, some of whom lived 
with an elderly Ukrainian man 
who had a gramophone. He was 
always good-natured, and he 
would allow us children to han-
dle it. He only had records of 
dance music, and we spent hours 
there listening to the music and 
talking, as always, about home 
and exchanging memories.

Above all, we waited for spring. 
Maybe something would change 
then. Occasionally we saw a copy 
of the small village newspaper, 
and we read that the German 
army had quickly conquered and 
occupied a huge part of Russia. 
Spring came slowly, and one day 
our landlady said that she herself 
would  need the small space that 
we occupied in her room. We 
began to look around, and soon 
another Russian woman offered 
us a chance to rent a former cattle 
shed. It was in such decrepit con-
dition that it had to be rebuilt. 
We got to work. First, there was a 
huge amount of manure to be 
removed. The lowest layer was 
frozen and didn’t budge easily. It 
took several days to clean it out. 
Our hands became blistered and 
hurt badly. The roof   was practi-
cally gone, and a new one was 
needed. We found some timber, 
trimmed it, and put it on top of 
the old beams. We had no boards 
and made do with birch bark. The 
mosquitoes and moshkas harassed 
us no end while we collected the 
necessary amount of bark. We 
covered the ceiling beams with 
small branches, birch bark and 
then a layer of sand. Finally we 
blanketed the sand with sod, and 
the roof was finished. We spread 
clay on the walls, using a small, flat 
piece of wood to smooth it out.

The most important task was 
to build a stove, but where could 
we get bricks? The only choice 
was to make them from scratch. 

We found a large trough and 
mixed clay, white sand and horse 
manure with water. All of the 
materials had to be fetched from 
far away, though the manure was 
easily found on the roads and at 
the farm’s stable. After mixing 
the stuff, we stomped it with our 
feet until it was smooth enough 
to use. We poured the mass into 
moulds, pressed them and 
dumped them out onto some 
planks. The bricks dried and 
hardened in the sun.

Eventually we had enough 
bricks for the stove. A very short, 
old Russian man built it for us 
for 150 roubles. 

Next we started to dig a small 
cellar. Again, we had no boards 
for a floor. A good friend of mine 
and I went to look for some. We 
went to the stable at noon, when 
no one would be there. 
Unnoticed, we slipped into the 
stable to break off a few lose 
boards from walls, pens and 
other locations. We tossed them 
through the small windows on 
the side of the river and then 
dragged them down the steep 
riverbank and back to our shed. 
After scraping and washing off 
the dirt, we sawed the boards 
into suitable lengths and put 
down a floor. We used the rest 
for doors and windows, but we 
had no glass for windowpanes. 
We headed back to our first shel-
ter, the school. All of the workers 
were in the fields, so we felt safe. 
We clambered up to the win-
dows from the side of the forest, 
removed the small rivets from 
the outer frames, and took out 
the glass. Hiding it under our 
clothes, we returned to our hut 
and installed our windows. Then 
we cleaned the room and fetched 
our bags from our old place. We 
moved into our new home – me, 
my family and two of my friends.

Worrying about 
our daily bread

Life became much better. No 
curious faces watched our each 
and every move. During the 

summer, we were told to work 
for the kolkhoz. We didn’t go 
very often, because the pay 
amounted to 300 grams of bread 
each day. It was more practical to 
pick berries and mushrooms. 
Sometimes we swam in the 
Parabel River, though it was 
muddy and full of silt and leech-
es. The leeches clang to our arms 
and legs and sucked our blood.

Vast, dense woods loomed 
beyond the river. There were no 
trails, and the forests were 
impassable. No one had ever set  
foot there, and even the locals 
didn’t know what was beyond 
the forest. In a clearing at the 
edge of the woods, a friend and   
I found wild strawberries. They 
were unusually hard and deli-
ciously sweet. In the green grass 
of the birch grove, they looked 
like spilt red buttons. This was 
the most beautiful place of all. A 
small brook flowed through the 
grove, in the spring fragrant vio-
lets bloomed, and the first 
mushrooms began to appear. It 
was dangerous to hunt for mush-
rooms in the dense forest, 
because one could easily get lost.

In this vast wilderness, the 
trees quietly lived their lives, 
untouched by human hands. 
They began to moulder and break 
from gusts of wind. They collect-
ed lichens and moss, and eventu-
ally they sank into the grass.

Once we happened to walk a 
bit deeper into the forest, because 
the edge had been picked clean 
of mushrooms. There was a clear-
ing on a hilltop, and the forest 
sloped down into the valley. 
Here the Russian taiga became 
even more sombre. The blue sky 
was nearly invisible because of 
the thick stands of trees. Hardly 
a bird sang, though once we heard 
a cuckoo bird in the distance. 
The atmosphere was frightening, 
and we got back out of the forest 
as quickly as we could. 

People said that anyone who 
was unfamiliar with the region 
and wandered into the woods 
would never be seen again. So  me-
 times that happened to one or 
another farm labourer, and then 

the alarm was sounded. Every-
body would rush out to help 
with the search. Someone would 
bang the ploughshare on the wall 
so that the one who had gone 
astray could find his bearings. 
Often, though, high winds dis-
pelled the sounds of the alarm.

For raspberries, we had to go 
on the other side of the hill, 
beyond the fields. Bushes of 
raspberries and red and black 
currants were all around the 
fields and grew quite tall; they 
thrived in the taiga. We found 
patches of red bilberries, black-
berries and cloudberries, most 
of them near an old and partly 
collapsed barn beyond the corn-
fields. Damp areas of land were 
often inhabited by snakes.

We cut small branches in the 
birch grove and tied them in 
bundles. Swarms of gnats would 
attack us. We dried the branches 
to feed to the sheep during the 
winter.

All of us were ordered to parti-
 cipate in the harvesting of flax. 
The output quotas were terribly 
high, and none of us could fill 
them. Bread was doled out 
according to the work that each 
person had done. The pulling of 
the flax seemed to be an unbear-
able chore, but slowly we got 
used to the work. Once the flax 
was good and clean, we could 
forge ahead.

Next came the season for har-
vesting corn. Our job was to col-
lect ears that were left behind by 
reapers. Next we dug up   the 
potato crops, and all kinds of 
vegetables had to be picked and 
brought under a roof.

The taiga provided some edible 
plants. One, known as the kolba, 
looked rather like a lily of the 
valley, but it tasted of garlic. 
People sold it at the market, and 
Russians preserved it for winter 
by mincing and freezing it. That 
kept it fresh in a jar all winter long.

The Russians told us how they 
had been brought to this loca-
tion to farm the land, build 
houses and start a new life for 
themselves.

Kā daudzas reizes, noslēdzot 
Veco gadu un ieejot Jaunā, gribu 
ar Laika lasītajiem dalīties da -
žās domās un atmiņās.

Vai latviešu kultūra sievietes 
zīmogota? Ka dainas galvenām 
kārtām saistās ar sievieti, tas 
visiem zināms. Tur sieviete gal-
venā dziedātāja, darba darītāja 
un daiļuma sargātāja. Rainis 
bez Aspazijas neiedomājams. 
Blaumanim atbilst krāsu un 
toņu ziņā Anna Brigadere. Laim-
dota un Spīdola ir latviešu sie -
vietības simboli. Bet laiks tek, 
nāk jauni viļņi, plūdi un at -
plūdi. Pēckaŗa laikā pāri ikdie-
nībai, pāri strīdiem un pret-
runām, pāri simpātijām un an -
ti pātijām paceļas Birutas Blū -
mas tēls, kas vergu nometnē 
ložmetējiem, tankiem stājusies 

pretī tūkstošu verdzinātu sie -
viešu priekšgalā. Viņa uzdrīk-
stas spītēt pārspēkam. Ar prātu 
neaptverami, kā bērzs spēj augt 
šaurā klinšu spraugā, ar prātu 
neaptverami, kā jauna sieviete 
vergu nometnē izaug par cil-
vēcības cīnītāju, par latviešu 
Žannu d’Arku. Smalka un tvirta 
viņa ir ne tikai visa panesēja un 
izturētāja, viņa saslejas spītī, 
viņa nesaļimst zem pārsmagas 
nastas. Izšķīrējā brīdī viņa bez-
bailīgi iet savu ceļu līdz galam.

Ja mēs šodien par kādu sie-
vieti sakām: „Tā ir Birutas 
Blūmas līdziniece”, tad tas no -
zīmē – šī sieviete cīnās par vēr-
tībām, un visaugstākā vērtība ir 
brīvība, tas nav īpaši jāpasvītro. 
Birutas Blūmas gara līdziniece 
ir mazā Rūtiņa, kuŗai tā gribējās 

dzīvot. Es lasu daudz. Pēdējā 
laikā brīnījos, kā tas ir gadījies, 
ka arī tukšumu sauc par grā-
matu, bet mazās Rūtas autobio-
grafija mani tā satrieca, ka miers 
un miegs no manis bēgtin bēga 
un man likās: tā, kā līdz šim, 
nedrīkst turpināt dzīvi, ir kaut 
kas jādara, ir kaut kas jādara. 
Mani vajāja aina: ar ledus klu-
čiem piekrautās kamanās iejūdz 
pusaudzi Rūtu. Un tas notika 
nevis viduslaikos, tas notika 
mūsu dienās. Rūtiņas dienas-
grāmata vientiesīgi sarakstīta, 
bet katrā vārdā jūt, ka meitenīte 
mūs grib atmodināt, mūsos 
iedēstīt atbildības izjūtu. Vai 
viņai tas izdodas? Solžeņicins, 
Nobela prēmijas laureāts, ar 
savu vareno Gulagu nekā nav 
panācis. Mani Rūtiņa vairāk 

satrauca nekā viss Gulags. Dos-
tojevskis teicis: “Ja svētlaime 
pērkama ar kaut tikai viena no -
mocīta bērna asarām, tad es šo 
svētlaimi atraidu.” Rūtiņas asa-
ras, atsizdamās pret pasaules 
vienaldzību, pārvēršas degošās 
dzirkstīs, kvēlā atriebes kārē: 
“Gribētu atriebt par mums 
sagādātām mokām, par dziļa-
jiem pazemojumiem, par visu 
mūsu sabojāto, izpostīto dzīvi, 
par mātes un vecmāmiņas 
nāvi... un daudzajām nevainī-
gajam dzīvībām, kas nomocītas 
un apraktas drūmajā Sibirijas 
zemē”.

Televīzija bieži rāda postu tā 
saucamā trešā pasaulē, naba-
dzību, slimības, badu. Kādēļ 
nerāda Rūtiņas ciešanas, un 
viņas vārds ir tūkstoši. Šai 

meitenītei un viņas biedrenēm 
nodīrāta pele bija lielākais gar-
dums. Zivs asakas netiek no -
mestas, bet kaltētas un apēstas. 
Nosalt sniegā – ikdienišķa 
parādība.

Tāpat kā nevar noliegt savu 
tēvu un māti, tā arī nevar no -
liegt piederību savai tautai, bet 
kopš iztēlē pārdzīvoju Rūtiņas 
mocekles nāvi, manī radās pil-
nīgi jauna piederība latvietībai. 
Tāpat kā kristietis jūtas saistīts 
ar krustā sisto, tā es tagad jūtos 
saistīta ar Rūtiņu, ar šo krustā 
sisto latvieti. Mums atliek iet 
bez žēlabām uz cilvēcību.

ZENTA MAURIŅA
Laiks,

1977. gada 31. decembris
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INESE KRIEVIŅA

Latvijas Okupācijas mūzeja
atbalsta grupai ASV – 20

Latvijas Okupācijas mūzeja 
atbalsta grupa ASV (OMFA) un 
tās ziedotāju dāsnais devums ir 
ļoti nozīmīgs Okupācijas mū -
zeja Rīgā pastāvēšanas un at  tīs-
tības balsts. 20 gadu laikā mū -
zeju financiāli atbalstījuši 4 630 
ziedotāji no ASV un viņu ko  pē-
jais devums bijis ap $4 780 000. 
OMFA gadadienā pateicībā par 
ieguldīto darbu, aicināju uz sa -
runu OMFA ilggadējo valdes 
priekšsēdi Ilzi Schwartz un viņas 
darba turpinātāju Irēni Lazdu.

Lūdzu, pastāstiet, kā radās 
ideja par OMFA nepiecieša-
mību un dibināšanu? 

Ilze Schwartz: Doma par ne  pie-
 ciešamību dibināt Latvijas 50 gadu 
Okupācijas mūzeja atbalsta grupu 
radās 1996. gada augustā 3x3 no -
metnē pie Gaŗezera, Mičiganā. 
Profesors Dr. Paulis Lazda stāstīja 
par 1993. gadā Rīgā nodibināto 
Okupācijas mūzeju (OM), un 
klātesošajiem radās jautājums 
par OM pastāvēšanas nodro ši-
nāšanu nākotnē. Bija skaidrs, ka 
mūzejs nevar darboties, balsto-
ties tikai uz neparedzamiem ienā-
kumiem. Bija vajadzīgs pamat-
fonds, kuŗa augļi segtu daļu no 
mūzeja gadskārtēja budžeta. Prof. 
Lazda domāja, ka viena miljona 
dolaru pamatfonds būtu labs 
sākums. Šāda izaicinājuma ied-
vesmota, aicināju dažus draugus 
un paziņas pārrunāt OM atbalsta 
grupas dibināšanu. Oficiālā dibi-
nāšana notika divus mēnešus 
vēlāk – 25. oktobrī Rūsiņa un 
Dainas Albertiņu mājā Napervilā, 
Ilinojā. Toreiz nedomājām, ka 
atbalsta grupa sekmīgi darbosies 
20 gadus.

Kā varat raksturot OMFA 20 
gadu darbu? 

OMFA mērķis bija un ir at -
balstīt mūzeja darbu Latvijā ar 
ASV latviešu sabiedrības naudu, 
darbu un padomu. Esam rīkojuši 
neskaitāmas vēstuļu un apkārt-
rakstu sūtīšanas talkas manā mājā 
Klīvlandē. OMFA ierosmē ir no -
tikuši labdarības sarīkojumi dau-
 dzos ASV latviešu centros. OMFA 
ir piedalījusies ASV Latviešu 
Dziesmu svētku tirdziņos Klīv-
landē, Indianapolē, Čikāgā, Mil-
vokos un Kalifornijā ar infor mā-
cijas materiāliem, videofilmām 
un pārdodamām grāmatām. Esmu 
izmantojusi katru izdevību, lai 
stāstītu par OM un pēc ielū gu-
miem no latviešu sabiedriskām 
organizācijām stāstījusi par OM 
Klīvlandē, Gaŗezerā, Kalamazū, 
Milvokos un Grandrapidos. 

Ilze, kāda bija jūsu neizsīksto-
šā motivācija gandrīz 20 gadus 
būt par OMFA priekšsēdi? 

Kad es 1950. gadā iebraucu 
ASV, sabiedrība vairumā bija 
aizmirsusi Otro pasaules kaŗu, 
gandrīz nekā nezināja par kaŗa 
notikumiem Eiropā un neko ne -
vēlējās par tiem uzzināt. Pa  domju 
Savienība bija ASV sabiedrotā 
cīņā pret Hitleru, un Staļins bija 
pazīstams kā Uncle Joe. Tas mani 
ļoti satrauca un sadusmoja. Kad 
Prof. Paulis Lazda nodibināja 
OM, beidzot varēju darīt ko 
vairāk, nekā atbalstīt pretko mū-
nistiskas organizācijas un pieda-
līties demonstrācijās. Varēju strā-
dāt mērķim – saglabāt patiesas 

liecības par Latvijas 20. gadsimta 
necilvēcīgajām okupācijām.  

Kas jūs, Irēne Lazda, mudi-
nāja pārņemt OMFA priekš-
sēdes pienākumus? 

Irēne Lazda: Būdama Pauļ a 
Lazdas dzī vesbiedre, piedalījos 
OM izaugsmē  jau no mūzeja 
pirmsākumiem. Kopš 2006. gada 
8. jūlija esmu Okupācijas mūzeja 

laupītai brīvībai. Mēs esam un 
vienmēr būsim viņu parādnieki.

Ilze: Kā jau Irēne sacīja, ASV 
latviešu sabiedrība atbalsta daudz 
un dažādas organizācijas un lab-
darības pasākumus Latvijā. Bet 
Okupācijas muzejs, manuprāt, ir 
viens no nozīmīgākiem mūsu, 
politisko bēgļu devumiem Lat-
vijai. Tiem, kuŗi paši piedzīvojuši 

kuŗi apmeklējuši sestdienas sko-
las, latviešu vasaras nometnes un 
Gaŗezera vidusskolu, ir iemācī-
jušies mīlestību pret savu tēv-
zemi. Latvietība ir būtiska daļa 
no viņu identitātes. Viņi ir gan-
darīti izcelties plašā ASV sa  bied-
rībā ar savu piederību mazai, 
varonīgai tautai. 

Ilze: Grūti vispārināt par vi -

sapratne par opozīciju mūzeja 
paplašināšanai un labiekār toša-
nai. Sabiedrībā pastāv viedoklis, 
ka iebildumi nāk pārāk vēlu un ir 
nepamatoti. Ir iespaids, ka archi-
tektu grupa nav mēģinājusi sa -
prasties ar mūzejniekiem, bet iz -
gājusi medijos ar apvainoju miem. 
Visi, kuŗi apmeklējuši Rīgu, ir 
savām acīm, redzējuši jaunuzcel-
tas ēkas, kas tiešām grēko pret 
vecpilsētas seju. Par tām archi-
tekti klusē. Ir radīts iespaids, ka 
tiek strādāts pret Okupācijas 
mūzeja eksistenci vispār. Tāpēc 
mēs OMFA esam uzsvēruši, ka 
Okupācijas mūzejs pastāvēs ar 
vai bez piebūves. Esam izslu di-
nājuši līdzekļu vāk šanas kam-
paņu pamatfondam, lai OM būtu 
drošs pamats nā  kotnē.

Kādu redzat Okupācijas 
mū zeja nākotni pēc desmit vai 
divdesmit gadiem?

Irēne: Mūzeja nozīme Latvijā 
tikai pieaugs. Mēs zaudēsim cil -
vēkus, kuŗi paši piedzīvojuši 
okupācijas laiku. Mūzejam ir bū -
tiska nozīme dzīvas atmiņas uz -
turēšanā par 50 gadu okupāciju 
un tās sekām. Vēstures skaid ro-
šana ir atslēga mūsu identitātei, 
pamats mūsu tagadnes izpratnei 
un nākotnes veidošanai. Tas kļūs 
arvien svarīgāk. Es ceru, ka augs 
arī financiālais atbalsts no Lat-
vijas latviešiem, un mēs visi ap -
zināsimies, ka mūzejs ir Latvijas 
nacionālo interešu objekts. 

Ilze: OMFA ir pateicīga, ka 
ASV latviešu sabiedrība ir bijusi 
ļoti atsaucīga un devīga, taču 
diemžēl tā noveco, un ziedojumi 
OM pamazām saruks. Okupā-
cijas mūzeja nākotnes nodroši-
nāšana pēc divdesmit gadiem, 
varbūt jau ātrāk, ir Latvijas sa -
biedrības uzdevums. Sabiedrībai 
Latvijā ir jānodrošina Latvijas 
Okupācijas mūzeja pastāvēšana 
nākotnē. Latvijas ģeografiskie 
kaimiņi nav mainījušies, tie ir 
mūsu kādreizējie vēsturiskie ie -
kaŗotāji. Mūzejs glabā neviltotas 
liecības, ar kuŗām varam kliedēt 
nesapratni un atspēkot melus. 

biedrības locekle un sekoju mū -
zejam svarīgos jautājumos. Ir 
skaidrs, ka uzņ emties OMFA 
priekšsē des amatu man ir izai ci-
nājums. Tomē r zinu, ka piere-
dzē jušie OMFA darba darī tā ji 
turpinā s strā dā t, un mana loma 
ir veicinā t jau labi attīstī to dar-
bī bu. Esmu pā rliecinā ta, ka lat-
viešu sabiedrī ba saprot, ka OM 
pastā vē šana šobrī d nepieciešama 
vairā k nekā  jebkad.

Vai varat pateikt, cik cilvēku 
20 gadu laikā ir iesaistījušies 
OMFA darbos?

Bez OMFA valdes locekļiem 
būs kāds ducis. Ir palīdzējuši arī 
viņu vīri, sievas, draugi un daudzi 
citi. Šobrīd OMFA valdē kopā ar 
Irēni darbojas Ēriks Kākulis 
(priekšsēdes vietnieks), Silvija 
Rūtenberga (sekretāre) un Ilze 
Resnis (kasiere). Aktīvie OMFA 
biedri vēl ir Dr. Paulis Lazda, 
Daina Albertiņa, Dr. Pēteris 
Bolšaitis, Dr. Vaira Pelēķe, Dr. 
Artūrs Grava, Ints Rupners, Dr. 
Zigfrīds Zadvinskis un Juris Kīns. 
Pateicībā gribu pieminēt arī tos 
OMFA dibinātājus un darba 
da rītājus, kuŗi mūs atstājuši ne -
laikā, tie ir: Rūsiņš Albertiņš, 
Alvis Freimanis, Verners Rūten-
bergs, Uldis Sēja, Vitauts Sīmanis 
un Vilis Vārsbergs.

Latvijā ir daudz organizāciju, 
projektu, slimības skartu cil-
vēku, kam nepieciešams sa  bied-
rības atbalsts. Kādēļ latviešiem 
Ame rikā ir svarīgi atbalstīt tieši 
Latvijas Okupācijas mūzeju?

Irēne: Ziedošana vienam neiz-
slēdz iespēju ziedot vēl kam ci -
tam. Latvieši Amerikā atbalsta 
daudzus projektus un organi zā-
cijas, tomēr OM ir īpaša nozīme. 
Mūzejs ir saikne ar mūsu vec-
vecākiem un senčiem, kuri sa -
gla bāja latviešu valodu un kul-
tūru par spīti okupantu vardar-
bībām, garīgai apspiešanai un 

Latvijas okupāciju un kuŗu lik-
teņus tā ir būtiski iespaidojusi, ir 
vēlēšanās un pienākums saglabāt 
liecības par šiem notikumiem.

Ik vasaru Okupācijas mūzejā 
praktizējas latviešu jaunieši no 
Amerikas. Mēs redzam, ar kādu 
entuziasmu viņi apgūst mūzeja 
ekspozīciju, lai pēc tam to 
skaidrotu apmeklētājiem. Sa -
kiet, kādi ir jūsu vērojumi par 
gados jau nākajiem Amerikas 
latviešiem? Ko viņiem nozīmē 
Latvija un tās vēsture?

Irēne: Ir interesanti novērot, 
ka Latvijas jaunieši, kuŗi iepa-
zīstas ar Amerikas latviešu jau-
niešiem, ir pārsteigti par viņu 
patriotismu un nodošanos Lat-
vijai. Amerikas latviešu jaunieši, 

siem ASV latviešu jauniešiem. 
Daudziem, jādomā, patīk pie -
derēt mazai, izmeklētai etniskai 
grupai lielajā ASV tautību ka -
molā. Interese tieši par vēstures 
notikumiem, man liekas, rodas 
vēlāk dzīvē, un tikai reti kādam. 

Okupācijas mūzeja ceļš uz 
rekonstrukciju un Nākotnes 
nama celtniecību ir bijis gaŗš 
un akmeņains. Īpaši pēdējos 
gados, kad no valdības un mū  -
zeja puses bija darīts viss, lai 
projekts beidzot īstenotos, bet 
daļa Latvijas architektu sa  bied-
rības nostājās pret. Kā šie noti-
kumi ir atbalsojušies Amerikas 
latviešu sabiedrībā?

Irēne: Amerikas latviešu plaš-
saziņas līdzekļos ir izteikta ne -

Montrealas Pensionāru ap -
vienības kār tējais saiets 3. no  vem-
brī bija pulcinājis 24 apmeklētā-
jus. Tas bija veltīts Latvijas brī-
vības cī  nītāju, lāčplēšu un leģio-
nāru piemiņai, DV Montrealas 
no  da ļas 66 gadu pastāvēšanas svi-
nē šanai un Latvijas valsts svētku 
atzīmēšanai. To vadīja ilggadīgais 
priekšnieks V. Paegle. Pie ru  nā-
tāju pults bija Latvijas un Kana-
das karogi, latvisks svečturis ar 
trīs aizdegtām svecēm. Savā uz -
runā priekšnieks pakavējās pie 
nozīmīgajiem novembŗa notiku-
miem Latvijas valsts dzīvē, cil di-
nāja DV sasniegumus, it sevišķi 
ikgadējā palīdzības darbā, pa 
vidam nolasot zīmīgus dzejoļus. 
Viņš pateicās visiem darbinie-
kiem un Apvienības un DV vei-
kumu atbalstītājiem. Izjustas lūg-
šanas beigās uzaicināja ar klu-
suma brīdi pieminēt visus varo-
ņus, pieceļoties kājās. Un visi to 

PA IERASTO TAKU

izdarīja! Tad visi sirsnīgi vienojās 
Latvijas himnā „Dievs, svētī Lat-
viju.” Tas bija brīnumains brīdis. 

Sekoja dzimšanas dienu atzī-
mēšana. To vadīja Hedija Ozo-
liņa. Klāt bija Edvīns Skapsts, 
Georgs Strautiņš un Kārlis Tim-
mermanis. Nebija atnākuši Lai-
monis Gailis un Vija Jerumanis. 
Apvienībā iestājusies Egina Tau -
riņa–Nicholsen. Dziedāja „Daudz 
baltu dieniņu” un pacēla glāzi 
vīna jubilāriem.

Gunārs Vērenieks sveicināja 
priekšnieku ar īpašu humoristis-
kas skices lasījumu no senajiem 
laikiem, kad V. Paegle bija pir-
mais drēbnieks plaši pazīsta majā 
Norton šūšanas darbnīcā. Tas 
iepriecināja visus.

Sveicienus DV Montrealas no -
daļai gada svētkos nodeva R. Klaiše. 
Viņš pastāstīja par šī gada Valsts 
svētku sarīkojuma aprisēm 
Mont realā, paziņodams, ka tajā 

piedalīsies Latvijas vēstnieks Ka -
nadā Kārlis Eihenbaums ar kun dzi 
Ināru. Svētkus ievadīs ērģelnieces 
Laumas Akmens ērģeļkoncerts 
12. novembrī, plkst. 16, Saints-
Anges baznīcā, 1400 St. Joseph, 
Lašīnā. Viņam bija līdzi skrejla-
pas par šo nozīmīgo kultūras no -
tikumu jaunā izkārtojumā. Mu -
dināja tās iedot kanadiešu pa  zi -
ņām, aicinot ierasties koncertā.

Sekoja bagātīga iepriekšpa sū-
tināta maltīte, kuŗai biļetes pār-
deva K. Čaks. Pēc tās klātesošie 
saskandināja vīna glāzes ar trim 
dzimšanas dienu jubilāriem. V. Pa -
egle paziņoja, ka nākamais saiets 
notiks 8. decembrī, plkst. 13 Lat-
viešu centrā. Tas būs veltīts Ziem-
svētku ieskaņai, un tajā notiks 
savstarpējā apdāvināšanās-iz -
loze. Dāvanas nododamas, at  nā-
kot uz saietu.

Jāatzīst, ka viss ritēja “kā pa vecam” 
un ka par to nebūtu jāžēlojas.
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aprakstīta un fotografijās 
parādīta. Pats interesan tā-

kais ir Kellija prāvas atstās-
tījums, kuŗu uzved kā teātri. 

Sapņulaika attēls

Uluru kalns
Uluru daba

Kellijs tiek arestēts

Tiesnese Māra

Kellijs gaida nāvi

Viss laimīgi beidzies!

Tiesas prāvas kopskats

Uluru tuvāk

L AT V I E Š I  C E Ļ O

Uluru

Neds Kellijs

JĀNIS BOLIS,
advokāts, rakstnieks un ceļotājs

Ja nu reiz brauc apskatīt 
Austrāliju, tad ir jāredz 
Uluru visās tā spilgtajās un 
mainīgajās krāsās! Uluru nav 
tikai pasaules lielākais mo -
nolīts un Austrālijas lielākā 
tūristu atrakcija. Daudz vai-
 rāk – Uluru ir Austrālijas 
svētākā vieta aborigēnu cil-
tīm, ar lielu garīgo nozīmi. 
Katrai klints daļai ir savs 
stāsts. Piemēram, Sapņu-
laiks ir aborigēnu izpratne 
par pasauli, par tās radī ša nu.

Kā raksta aborigēnu kul-
tūras eksperts Bobs Randals 
un latviete Elīna Stengrē-
vica, aborigēni vienmēr 
bijuši ļoti cieši saistīti ar 
dabu un ģimeni. “Dzīves 
jēga ir būt daļai no visa, kas 
pastāv. Tas, ka tu esi dzīvs, 
tevi saista ar visu pārējo 
dzīvo.” Aborigēnu kultūra ir 
apmēram 40 tūkstošus gadu 
veca, un tā atzīta par senāko 
līdz mūsdienām pastāvošo 
kultūru. Cauri gadsimtiem 
sapņulaiks ceļoja no paau-
dzes uz paaudzi, attēlos 
smiltīs, uz cilvēku ķerme-
ņiem un klintīm. Šī zīmju 
sistēma aizstāja rakstītu vār du, 

un katras cilts vecākie nodeva 
savas zināšanas, bez kuŗām 
tuksnesī nevarētu izdzīvot 
tālāk nākamā paaudze. Vēl 
tagad aborigēni savās glez-
nās patur senseno kultūru, 
neiespaidoti no mūsdienu 
sajūtām un pieredzes.  

1985. gadā Uluru tika no -

dota  tā vēsturisko īpašnieku 
–  aborigēnu Anangu cilts 
īpašumā, un Anangu parak-
stīja nomas līgumu ar val-
dību Uluru nacionālā parka 
vadībai. Pēc tam gan ir ra -
dusies vesela virkne kon -
fliktu sakarā ar vietas apsaim-
niekošanu un uzturēšanu. 

Puses strīdas par lielo tūristu 
skaitu (250 000 gadā!) un 
viņu uzvešanos, par ienā-
kumu sadali un aborigēnu 
tradiciju neievērošanu. Lie-
kas, ka konflikti tikai tur pi -
nāsies. Tūristu bizness rada 
lielus ienākumus, bet tūristi 
arī kāpelē augšā un lejā, 

staigā un skrien apkārt un 
piemētā ar tukšām plast-
masas pudelēm vietu, kuŗu 
Anangu uzskata par svētu, 
ar spēcīgām un mūžīgām 
garīgām tradicijām saistītu. 

Zinot par Anangu preten-
zijām, mēs nolēmām tās 
respektēt un Uluru apskatīt 
no tālienes, caur viesnīcas 
logu. Bet mūsu plāns sagāja 
dēlī. Lietus lija kā traks. 
Klājās miglas, un bija ne  pa-
rasti auksts. Uluru no istabas 
nevarēja saredzēt. Gribot 
vai negribot, bija jāpārvācas 
tuvāk. To arī izdarījām, un 
nosaluši un salijuši noska-
tījāmies, kā ūdens gāzās no 
kalna galotnes. Vietējie tei  ca, 
ka tas gan esot neparasts 
gadījums, reti tā notiekot. 
Varbūt viens tūrists no tūk-
stoša redzot, ka Uluru līst. 
Tomēr  respektu uzturējām, 
cik vien spējām, pa kalnu 
nekāpelējām un apkārt ne -
skrējām. Turpinājām savu 
ceļojumu, ceļojām cerot, ka 
Anangu aborigēnu kopiena 
mūsu minimālo iebrukumu 
piedos. 

Šodien Melburnā popu-
lārākā tūristu atrakcija ir ve -
cais Melburnas cietoksnis. 
To uzbūvēja 1841. gadā “zelta 
drudža” laikā, kad pieauga 
noziedzība, un to izmantoja 
par cietumu. Cietuma pastā-
vē šanas laikā tur tika pakārti 
135 noziedznieki, to starpā 
arī Austrālijas slavenākais 
laupītājs Neds Kellijs. Savus 
uzbrukumus bankām un po   -
licistiem viņš veica, tērpies 
dzelzs bruņās un maskā. 

Pārsteidzoši labi pašiz glī-
tots, ar sardonisku humora 
izjūtu, Kellijs bija uzticīgs 
saviem draugiem un atbal-
stītājiem un devīgs ar no  lau-
pīto. Viņš kļuva slavens kā 
tautas varonis un tika vajāts 
gandrīz divus gadus, līdz 
viņu notvēra, notiesāja un 
pakāra 25 gadu vecumā. 
Līdz pēdējam brīdim viņa 
drosme un humors viņu ne -
atstāja, un Austrālijā radās 
sauklis “spēlē spēli kā Neds 
Kelljs”, kas tautas valodā 
simbolizēja varonību, viegl-
prātību un pārdrošību.

Cietuma ekspozīcijā Kel-
lija dzīve un karjēra ir sīki 

Brīvprātīgi tūristi uzstājas 
kā aktieŗi, tēlojot pašu 
Kelliju, tiesnesi, prokuroru 
un advokātu. Viss noslēdzas 
ar Kellija ieslodzīšanu cie -
tumā lai gaida uz pakār-
šanu. Arī mēs pieteicāmies 
par aktieriem. Mana meita 
Māra tika iecelta par ties-
nesi – es biju pats Kellijs. 
Tiesnese Māra mani notie-
sāja uz nāvi, bet beigās ap -
žēlojās, pie  šķīra amnestiju 
un vēl iz  maksāja vīnu par 
ciešanām.

(Skat fotografijās).
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(Turpināts 18. lpp.)

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

Mūsu mīļā māsa

NONNA I. SAULĪTIS,
dzim. KRIŠKĀNS

Dzimusi 19. janvārī Krievijā,
mirusi 9. oktobrī Rio Rancho, N.M.

Mūžībā aizgājis mūsu draugs un radinieks

ILGVARS PŪRIS
Dzimis 1923. gada 9. decembrī Liepājā,

miris 2016. gada 16. septembrī Ņubransvikā

Sēro māsas
RIMMA AR ĢIMENI

VERA AR ĢIMENI
MĀSAS VELTAS ĢIMENE

Viņu piemin 
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka –
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr. baznīca (58 Irving St, Brook-
line MA). 

13. novembrī 13:00 grupas 
„Iļģi” koncerts. Rīko Amerikas 
Latviešu tautiskā savienība. 
Info: Marcis Voldiņš, tālr.: 617-
969-2310.

4. decembrī 12:00 – 15:00 
(pēc dievk.) Trimdas draudzes 
Ziemsvētku tirdziņš. Galdus, 
lūdzu, pieteikt draudzes kan-
celejā. Info: e-pasts: bostonas-
trimdasdraudze@gmail.com 
tālr.: 617-232-5994

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.   

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St).
19. novembrī 14:00 Latvijas 

dibināšanas atceres sarīkojums. 
Svētku runu teiks ALA Kultūras 
nozares vadītāja Līga Ejupe. 
Aktā piedalīsies Filadelfijas lat-
viešu skolas audzēkņi. Koncer ta 
daļā – Latvijas postfolkloras 
grupa „Iļģi”. Visi laipni aicināti 
uz pieņemšanu un Dzintara 
galda sarūpētām vakariņām pēc 
koncerta. Rīko visas Filadelfijas 
un apkaimes latv. draudzes un 
organizācijas. Ieeja $25. Tiem, 
kuŗi ieradīsies tautastērpā, – $15; 
labvēļu ziedojums – vismaz $50. 
Bērniem un studentiem ieeja 
brīva. Filadelfijas Latviešu org. 
Padome lūdz apmeklēt arī ko -
pīgo Valstssvētku dievk. piekt-
dien, 18. novembrī 7:00 Sv. Jāņa 
dr. dievnamā.

22. novembrī 11:00 pārrunas 
par Valsts Drošības komitejas 
darbu – tikšanās ar Evu Eglāju 
Kristsoni. Interesenti laipni 
gaidīti!

Regulārās pensionāru decem-
bra sanāksmes vietā – 

10. decembrī 12:00 Ziem-
svētku eglīte. Iesāksim ar svēt-
brīdi, tad padziedāsim Ziem-
svētku dziesmas, apmainīsimies 
ar dāvanām un paēdīsim ko  pī-
gas pusdienas, par kuŗām viesi 
maksās $5. Ieteiktā līdzņema-
mo dāvanu vērtība – $5 vai vai-
rāk. Nevien pensionāri, bet visu 
vecumu viesi laipni gaidīti! 
Nākamā regulārā pensionāru 
sanāksme notiks 3. janvārī.

KLĪVLANDE (OH)
Latviešu dr. nams (1385 An -

drews Ave, Lakewood OH).
16. novembrī 19:00 grupas 

”Iļģi’’ koncerts. Rīko Klīvlan-
des Latv.biedrība. Info: Haralds 
Maz zariņš, tālr.: 330-467-7830.

MANČESTERA (CT)
21 Garden St, Manchester CT 

06040.
19. novembrī 12:00 Valsts 

svētku apvienotais dievk. ar 
Vilimantikas latv. ev. lut. drau-
dzi diak. Indriķa Kaņepa vadībā. 
Svētku svinības turpināsies ar 
Dr. Maijas Hinkles priekš-
lasījumu „Saglabāsim mūsu 
stāstus un pieredzēto”. Dr. 
Hinkle ir „Latvieši pasaulē – 
mūzejs un pētniecības centrs”  
valdes priekšsēde. Sekos savie-

sīgā daļa ar mielastu. Ieeja pret 
zieojumiem mūzejam „Latvieši 
pasaulē”. Visi arvien laipni gai-
dīti! Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062.

ŅUJORKA
Latviešu dr. Jonkeru bazn. 

(254 Valentine Ln, Yonkers NY).
12. novembrī 12:00 Valsts 

svēt ku sarīkojums ar Latvijas 
Ārkārtējā un pilnvarotā vēst-
nieka ANO Jāņa Mažeika uzru-
nu. Koncertēs slavenā folkloras 
grupa „Iļģi”. Sarīkojuma starp-
brīdī piedāvās siltas pusdienas 
par ziedojumiem. Pēc koncerta 
saldais ēdiens, kafija un vīns. 
Ieeja: $75 labvēļu biļetes; $30 
pie durvīm. Jauniešiem līdz 14 
gadiem ieeja brīva. Info: Baiba 
Rudzīte-Pinne, tālr.: 917-270-
4786, e-pasts: pinnis@banet.net

4. decembrī 10:30 Salas bazn.
(4 Riga Ln,Melville NY) diev-
kalpojums. Sekos siltas pusdie-
nas, izloze un tirdziņš. Pārdo-
sim piparkūkas, pīrāgus, rudzu 
maizi, dzeltenmaizi, putraim-
desas, pelēkos zirņus, jāņu sieru, 
galertu, šprotes un citus gardu-
mus. Laipni ielūdz Salas novada 
Dāmu komiteja!

PRIEDAINE (NJ)
Priedaine (1017 Hwy 33, 

Free hold, NJ).
11. novembrī 13:00  Kino iz -

rāde – filma „Vienīgā fotogrā-
fija” Stāsts par vienīgo fotogra-
fiju no 1918. gada 18. novembŗa 
– Latvijas valsts proklamēšanas.  
Pulksten 14:00 sekos otra filma: 
“Ezera sonāte” – filma no Lat-
vijas kinoklasikas zelta fonda.  
Klasiska melodrāma, kuŗas pa -
nākumus savulaik nodrošināja 
perfekts režisoru tandēms – po -
pulārais aktieris Gunārs Cilin-
skis un režisors Varis Brasla.  
Tēja un kafija būs,uzkodas lū -
dzam nest pašiem, ziedojums 
vēlams. Informācija: Jānis Gri-
galinovičs – Leja 732-610-8226

20. novembrī 13:00 grupas 
„Iļģi” koncerts. Rīko Ņudžer-
sijas Latv.biedrība. Info: Jānis 
Students, tālr.: 732-836-9750.

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

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

12.-13. novembrī Ziemsvētku 
tirdziņš. Sestdien 10:00-17:00; 
svētdien 12:00-16:00.

20. novembrī  Valsts svētku 
sarīkojums ar bijušās ALAs 
priekšsēdes Anitas Bataragas 
uzrunu, plkst.12:00 pēc diev-
kalpojuma Latviešu centrā.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-941.

18. novembrī 14:00 LV di  bi-
nāšanas 98. gadadienai veltīts 
svinīgs vakars ar ALAs kultū ras 
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.

1. decembrī 10:00 biedrības 
valdes sēde.

10. decembrī 15:00 Ziem-
svētku eglītes sarīkojums prie-
cīgā pirmssvētku noskaņā ar eg -
les iedegšanu, mācītāja A. Pelda 
uzrunu, sirsnīgu muzikālu pro-
grammu, ko sniegs dziedātāja 
Jenifer Reel. Ziemsvētku vecīša 
gaidīšana un mielošanās ar paš-
nestu groziņu labumiem. Ja 
kāds vēlas iepriecināt savu tuvi-
nieku, draugu vai vienkārši labu 
cilvēku ar mazu dāvaniņu, pirms 
sarīkojuma, lūdzu, to nodot 
Ziem svētku vecīša palīgiem. 
Palīgi arī lūdz groziņu gardu-
mus nest jau izsaiņotus no 
kastēm, pakām, turzām. Visla-
bāk, ja tie jau sagriezti un sa -
kārtoti uz šķīvjiem. Ieejas zied., 
sākot ar $10. Laipni ielūdzam 
uz Ziemsvētku sarīkojumu!

31. decembrī 16:00 Vecgada 
vakars jaunās noskaņās! Sagai-
dīsim Jauno, 1917. gadu vien-
laikus ar tautiešiem Latvijā! 
Šampanieša glāzes pacelsim un 
uz Jaunā gada laimi iedzersim 
tai pat laikā, kad tas tiek darīts 
Latvijā. Par šampanieti rūpēsies 
Biedrība, par omulīga laika pa -
vadīšanu gādās īpaša rīcības 
komiteja, par mielastu katram 
jādomā pašam, līdzi ņemot 
groziņus. Lai priecīgi varētu 
iedejot Jaunajā gadā, mūzicēs 
mūsu maestro Ilmārs Dzenis. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $10. 
Visi mīļi ielūgti!

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700. 

TORONTO 
Kanadas latv.centrs (4 Credit 

Union Dr, Toronto Ont.).
18. novembrī – Diena Latvi-

jai! Vesela diena veltīta Lat vijai.
18.novembrī 19:00 grupas 

„Iļģi” koncerts. Rīko Kanadas 

latv.centrs Toronto. Info: Alberts 
Upeslācis, tālr.: 416-222-4021.

VAŠINGTONA (DC)
19.novembrī 14:00 Latvijas 

vēstnieks ASV Andris Teik-
manis kopā ar Latviešu organi-
zācijām Vašingtonā, D.C. (LOV) 
laipni aicina apmeklēt Neat-
karības dienas svinības Latviešu 
ev. lut. dr. namā (400 Hurley 
Ave, Rockville, Maryland 20850). 
Ar svētku runu uzstāsies Lat-
vijas vēstnieks ASV Andris Teik-
manis. Programmā piedalīsies 
Vašingtonas latviešu skolas 
bērni, Vašingtonas koris un 
tautasdeju grupas „Mazais Na -
mejs” un „Namejs”. Pēc ofi ciā-
lās daļas sekos pieņemšana. 
Gaidām visus kuplā skaitā!

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.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: bosto-
nastrimdasdraudze@gmail.
com. Sazinieties ar draudzes 
kanceleju, tālr. 617-232-5994. 
Dievk. notiek 10:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no  tiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-

1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas 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 svēt die-
nās 10:00.  13. novembrī Dievk. 
Latvijas Valsts svētku akts. 20.
novembrī Mirušo piemiņas 
dienas dievk. Nodarbība bēr-
niem.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! Dievk. notiks 
13. novembrī, 18. decembrī, 
15. janvārī, 19. februārī.

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side Ave, Los Angeles CA 90039). 
13. novembrī 11:00 dievk. ar 
dievg. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
20. novembrī 11:00 laju vadīts 
dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības 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. 
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Ož pēc nodevības
Sabiedrībā turpinās diskusijas par Lielo kapu nākotni. Notiek 

cī  ņa par kultūrvēsturisku objektu saglabāšanu Lielajos kapos Rīgā. 
Cauri kapiem, kur atdusas Latvijas lielie dižgari un valsts pamatli-
cēji, Rīgas dome iecerējusi jaunu tramvaja līniju, kas varētu tikt 
izbūvēta arī gar kapličām. Valsts pieminekļu aizsardzības inspek-
cija neiebilst pret tramvaja būvniecību šajā rajonā, taču norāda, ka 
kapus postīt nav pieļaujams. Lielajos kapos apbedīti tādi dižgari un 
valsts pamatlicēji kā Krišjānis Barons, Andrejs Pumpurs, Krišjānis 
Valdemārs un citi Latvijai nozīmīgi cilvēki. Padomju laikos, aiz-
bildināmies ar pilsētas attīstību, kapus stipri izpostīja.

Plašsaziņu līdzekļos par tā dēvētu “kapu 
tramvaju” izteikušies daudzi publicisti. Šoreiz 
mūsu lasītājiem piedāvājam kultūras dar-
binieces Andas Buševicas viedokli par šo 
jautā jumu. 

Šajos kapos atdusas cilvēki, kuŗi arī paš  -aiz-
liedzīgi cēluši, meklējuši veidu, kā ierakstīt sevi 

vēstures atšķirtajā lappusē, un dzīvojuši ar pār-
liecību, ka viņu dzīvesstāstā būs kaut mazliet no mūžības garšas. 
Tas, kā šobrīd izskatās viņu kapa pieminekļi, ož pēc nodevības. Pēc 
nodevības divkārt, jo nodeva tie, kuŗu darbība var balstīties tikai 
un vienīgi uz mūsu uzticēšanos. Tā ir Latvijas evaņģeliski luteriskā 
Baznīca, kam šis kultūras piemineklis tika uzticēts, paļaujoties uz 
to, ka viņi būs cienīgi. Un arī mūsu ievēlētā Rīgas dome, kas saredz 
šai Panteonā ne vairāk kā brīvu zemes gabalu pilsētas centrā. Un 
jāatzīstas sev, ka nodevām sevi arī mēs paši, vairākuma vienaldzība. 
Jo tā pamestības sajūta, kas šobrīd valda Lielajos kapos, nav izau-
gusi vienas dienas laikā. Un kāpēc tikai Lielajos kapos? Personības, 
dzīvesstāsti, ar kuŗiem mēs varētu izjust vēstures saikni, meklējami 
arī Mārtiņa, Torņakalna, Liepupes, Alūksnes kapos! Visā Latvijā!  

Rīgas pilī cildina ģimenes, 
kas palīdz bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem
“Jau otro gadu Bāreņu svētdie-

nas nedēļā mēs pulcējamies kopā, 
lai iestātos par bērniem, kuri aug 
bērnunamos un savas ģimenes vēl 
gaida. Mēs zinām, ka ģimene ir 
visdrošākā vide, kur bērniem uz -
augt, ģimenē mēs mācāmies attie-
cības, mēs mācāmies uzticēties, 
mīlēt un piedot,” sacīja Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis, Rīgas 
pilī uzņemot audžuģimenes, aiz-
bildņus, adoptētājus un viņu at -
balstītājus.

Valsts prezidents un Iveta Vējo-
ne pateicās visām ģimenēm par 
bērniem dāvāto sirds siltumu un 
rūpēm, un pašaizliedzīgo darbu, 
pa  līdzot bērniem uzaugt. Rai-
monds Vējonis un Vējones kun-
dze īpaši cildināja trīs stipras Lat-
vijas ģimenes, kuŗu mājās patvē-
rumu un mīlestību raduši daudz 
audžubērnu. Valsts prezidenta un 
Ivetas Vējones pateicības rakstus 
saņēma Inese un Pēteris Kaļvas, 
Marija Pupiņa un Aldis Vītiņš, un 
Ārija un Jānis Martukāni.

Iveta Vējone aicināja domāt par 
bērniem, kuri savas pirmās dzīves 
dienas un gadus pavada zīdaiņu 
bērnunamos. “Vairāk nekā 200 
ma  zulīšu vecumā līdz trim ga - 
diem aug četrās sienās savās gulti-
ņās pilnīgā izolētībā un vientulībā. 
Katram bērnam ir jādod iespēja 
izaugt ģimeniskā un mīlošā vidē. 
Un pirmām kārtām – šiem mazu-
līšiem!” sacīja Valsts prezidenta 
kundze, aicinot Latvijai tās simt-
gadē 2018. gadā sarūpēt brīnišķī-
gu dāvanu – ģimenes visiem zī - 
d ai ņiem un mazulīšiem.

***
Skanstes tramvaja līniju 

nebūvēs cauri Lielajiem kapiem
Skanstes tramvaja līniju nebū-

vēs Lielo kapu territorijā, 7. no -
vembrī pēc tikšanās ar Rīgas do -
mes un Baznīcas vadību pauda 
kultūras ministre Dace Melbārde 
(Nacionālā apvienība). Rīgas do -
m es priekšsēdis Nils Ušakovs (Sa -
skaņa) uzsvēra, ka Skanstes tram-
vaja līnijas projektētājiem uzdots 
izstrādāt maršrutu tā, lai neaiz-
skar tu nevienu apbedījumu. 
“Tram vaja līnija ir plānota, kā visu 
laiku bija daudzas reizes atkārtots, 
Senču ielas robežās. Par to mēs arī 
runājām ar pieminekļu aizstāv-
jiem, kas plāno no savas puses 
Lielo kapu posmā veikt arī skenē-
šanu, lai būtu arī precīzi zināms, 
kur beidzas apbedījumi. Bet vēl-
reiz uzdevums projektētājiem no 
uzņēmuma Rīgas satiksme ir veikt 
savu darbu tā, lai neviens apbe-
dījums netiktu  aizskarts,” norādīja 
Ušakovs.

***
Rīgā ierodas 

Ķīnas valdības vadītājs 
4. novembrī notika Ķīnas prem-

jēra Li Kecjana (attēlā) oficiālā vi -
zīte Latvijā, kuŗas laikā viņš tikās 

ar Valsts prezidentu, Ministru  
pre zidentu un Saeimas priekšsēdi.  
Šis bija vēsturisks notikums, jo tā 
bija pirmā Ķīnas premjēra vizīte 
Latvijā. Reizē tas bija arī simbo-
lisks notikums, jo šogad tiek svi-
nēta Latvijas un Ķīnas diplomātis-
ko attiecību 25. gadadiena.

Li Kecjans

Ķīnas un Latvijas delegāciju sa -
runas

Pēdējos gados abas valstis ir ie -
guldījušas daudz resursu ekono-
miskās sadarbības intensificēša -
nā, un arī šīs vizītes galvenais ak -
cents bija vērsts uz ekonomisko 
sadarbību. Vizīte deva iespēju pa -
dziļināt sadarbību ar Ķīnas pusi 
dažādās jomās, īpaši pievēršoties 
Ķīnas kravu virzībai caur Latvijas 
ostām, investīciju piesaistei trans-
porta un loģistikas sektoros, kā  
arī uz sadarbības turpināšanai 
tiešo avioreisu izveidē. Ar Ķīnas 
partneriem tika runāts arī par 
sadarbību tūrisma jomā. Šīs jomas 
attīstībā spēcīgu impulsu dos 
šogad atklātie Latvijas vīzu centri 
15 Ķīnas pilsētās.

Ķīna kļūst par aizvien nozīmī-
gāku Latvijas tirdzniecības part-
neri, turklāt pakāpeniski izlīdzi -
nās arī tirdzniecības bilance. Vēl 
2006. gadā Latvijas eksports vei-
doja tikai 10 miljonus eiro, šobrīd 
vairāk nekā 100 miljonu eiro. Jau 
šobrīd ir pavērts ceļš pārtikas 
produktu eksportam uz Ķīnu – 
sertificēti 12 Latvijas piena pār-
strādes uzņēmumi, 33 zivju pār-
strādes produkcijas ražotāji. Uz 
Ķīnu ir uzsākts Latvijas zivju un 
piena produktu eksports. Veik - 
s mī gi iekarot Ķīnas tirgu ir iz  -      
dev ies arī koksnes izstrādājumu, 
kosmētikas, elektrisko iekārtu, 
kūdras un citu nozaru ražotājiem.

***
Ķīnas premjērs 

par Latvijas precēm 
Ķīnu un Latviju vieno savstar-

pējais izdevīgums un abpusējs 
ieguvums, tāpēc Ķīna vēlas im -
port ēt vēl vairāk Latvijas augstā -
kās kvalitātes lauksaimniecības 
preču, lai ķīniešu patērētājiem 
piedāvātu izvēles daudzveidību, 
teikts Ķīnas premjērministra Li 
Kecjana publicētajā paziņojumā 
plašsaziņas līdzekļiem. Latvijas 
piena produkti jau sekmīgi ienā-
kuši Ķīnas tirgū un atgādina, ka   
tā grib importēt vēl vairāk Latvi -
jas augstākās kvalitātes lauksaim-
niecības preču, lai ķīniešu patērē-
tājiem piedāvātu izvēles daudz -
vei dību. Diplomātisko attiecību 

pastāvēšanas 25 gados abpusējās 
tirdzniecības apjoms pieaudzis 
gandrīz simtkārtīgi, Ķīna ir kļu-
vusi par Latvijas lielāko tirdznie-
cības partneri ārpus Eiropas Sa -
vienības. Pagājušo piecu gadu lai-
kā Latvijas eksports uz Ķīnu pie-
audzis trīskārtīgi. “Abpusēji tiek 
panākti arvien jauni pragmatis -
kas sadarbības sasniegumi tādās 
jomās kā ostu būvdarbi, trans-
ports un loģistika, lauksaim nie-
cības preču tirdzniecība, ieguldī-
jumi rūpniecībā u.c. Ķīnas puse 
vēlas virzīt “Jostas un ceļa” inicia-
tīvas savietošanu ar Latvijas attīs-
tības stratēģiju un izstrādāt vis -
aug stākā līmeņa pragmatiskas 
sadarbības projektu. Kopīgiem 
spēkiem virzāma tirdzniecības li -
be ralizācija un atvieglināšana, vei-
cināma divpusējās tirdzniecības 
ilgtspējīga un līdzsvarota attīstī-
ba,” teikts paziņojumā.

Ķīnas puse mudina nozīmīgus 
uzņēmumus investēt Latvijā, ak -
tīvi iesaistīties Latvijas dzelzceļa, 
ostu, lidostu un citu jaudīgu pro-
jektu celtniecībā, dodot jaunu im -
pulsu abu valstu ekonomiskajai 
un tirdznieciskajai sadarbībai.

***
16+1 formāta apspriede Rīgā

Ķīnas premjēra vizītes laikā no -
tika 16+1 Centrāleiropas un Aust-
rumeiropas valstu, un Ķīnas val-
dību vadītāju sanāksme un Biz -
nesa forums, kuŗā piedalījās vai-
rāk nekā 650 uzņēmēju, tostarp ap 
250 Ķīnas transporta, finanču, 
investīciju, tirdzniecības un tūris-
ma nozaru pārstāvju. Latviju pār-
stāvēja aptuveni 250 uzņēmēju. 
Vienlaikus notika arī 16+1 valstu 
domnīcu konference, kā arī si -
nologu konference.

Starp Centrāleiropas un Aust-
rum eiropas valstīm un Ķīnu ir 
milzīgs neizmantots ekonomis -
kās sadarbības attīstīšanas poten-
ciāls, pēc Rīgā notikušās 16+1 sa -
darbības formāta valstu vadītāju 
sanāksmes sacīja Ķīnas premjēr-
mi nistrs Li Kecjans. Savukārt Lat-
vijas Ministru prezidents Māris 
Kučinskis (ZZS) sacīja, ka Rīgā 
16+1 sadarbības formāta valstu 
vadītāju sanāksmē pieņemtas “Rī -
gas vadlīnijas” tālākai sadarbības 
veicināšanai starp Centrāleiropas 
un Austrumeiropas valstīm un Ķī -
 nu. Ķīnas premjērs pateicās Lat-
vijas pusei par veiksmīgi organizē -
to sanāksmi, uzsverot, ka tā no -
tika, neskatoties uz lēnajiem eko-
nomikas attīstības tempiem pa -
saulē un visnotaļ zemā līmenī 
eso šajiem starptautiskās tirdz nie-
cības apmēriem.

Sanāksmes laikā tika pieņemti 
divi gala dokumenti – Rīgas Vad-
līnijas, kas ir ceļakarte 16+1 sadar-
bības formāta pasākumiem 2017. 
gadam, kā arī Rīgas Deklarācija, 
kurā paredzēta sadarbības intensi-
ficēšana ostu, transporta korido -
ru un infrastruktūras attīstīšanā 
Centrāleiropas un Austrumeiro-
pas valstu un Ķīnas starpā.

Tikšanās laikā tika nodibināts 
16+1 Investīciju fonds, kas pare-
dzēts kopprojektu ar Ķīnu finan-

cēšanai. Pēc apaļā galda diskusijas 
notika līgumu parakstīšanas ce -
remonija, kuŗas laikā Latvijas Sa -
tiksmes ministrija parakstīja sa -
prašanās memorandu ar Ķīnas 
Nacionālo reformu un attīstības 
komisiju par ostu industriālo 
parku sadarbību.

Premjēri svinīgi apsveica Cent-
rāleiropas un Austrumeiropas 
val stu akadēmiķus – sinologus, 
kas devuši ieguldījumu savu val-
stu kultūras un izglītības sakaru 
stiprināšanās ar Ķīnu. Latvijas 
vadošais sinologs Pēteris Pilde go-
vičs pasniedza Ķīnas premjēram 
savu sagatavoto un tikko iznāku -
šo latviešu-ķīniešu valodas vārd-
nīcu.

Tikšanās nobeigumā pēc visu 
16+1 dalībvalstu vienošanās Māris 
Kučinskis nodeva nākamās valdī-
bu vadītāju sanāksmes organizē-
šanas stafeti savam ungāru kol lē  -
g am Viktoram Orbanam.

***
Pirmais testa kravas vilciens 

no Ķīnas Latvijā
Latvijas territorijā veiksmīgi 

nonācis pirmais testa kravas vil-
ciens no Ķīnas, to intervijā Lat vi-
jas Televīzijas raidījumā Rīta Pa -
norāma atzina satiksmes ministrs 
Uldis Augulis (ZZS). Pēc Auguļa  
sacītā, vēl nepieciešams iziet vi - 
s as nepieciešamās procedūras, lai 
tranzīta krava varētu turpināt ceļu 
tālāk. 

5. novembrī Rīgā svinīgi tika 
sagaidīts pirmais testa kontei - 
n ervilciens no Ķīnas pilsētas Jivu. 
Ceremonija notika Rīgas Cen - 
t rā lajā stacijā uz 2. perona 1. ceļa. 
Konteinervilcienu no Jivu sagai-
dīja dienā, kad Rīgā notika Cen - 
t rāleiropas un Austrumeiropas 
val stu un Ķīnas valdības vadītāju 
ikgadējā tikšanās 16+1 sadarbī -
bas formātā.

Ķīnas konteinervilciena sagai-
dīšana // Foto: LETA

Testa konteinervilciens ceļā uz 
Latviju devās 21. oktobrī, brau-
cienu organizēja LDz Loģistika   
un Ķīnas dzelzceļš sadarbībā ar 
TransContainer. Testa vilciena 
mar šruts Jivu-Zabaikaļska-Rīga  
ir 11 066 kilometrus gaŗš. Kon-
teinervilciens Latvijā ieradās čet-
rus mēnešus pēc tam, kad Latvi -
jas dzelzceļš un Ķīnas dzelzceļš 
parakstīja vienošanos par sadar -
bī bu jaunu maršrutu attīstīša -     
nā. Testa kravas vilciens Latvijā 
nonāca samērā  ātri, un tas mi -
nistra vērtējumā ir “nopietns Lat-
vijas pieteikums, lai sekmīgi sa -
darbotos ar Ķīnu.” Vienlaikus Au -
gulis atzina, ka ir jāturpina darbs 
ne tikai pie Ķīnas kravu piesaistes, 
bet arī par kravu vešanu uz Ķīnu. 
Ķīnieši ir izrādījuši interesi, pie-
mēram, par Latvijas kokmate-
riāliem. Tie pašlaik tiek vesti ar 
kuģi, un jūras ceļš ir salīdzinoši 
gaŗāks un prasa ilgāku laiku kra - 
v as nogādāšanai galamērķī, sacīja 
satiksmes ministrs. Viņš atzina 
arī, ka Latvija mēģina piesaistīt    
ne tikai transita kravas no Ķīnas, 
bet arī mēģina attīstīt citus kravu 
transita maršrutus, piemēram, no 
Kazachstānas, cerot daļēji kom-
pensēt Krievijas kravu samazinā-
jumu.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

Latvija un Ķīna sadarbosies 
Zīda ceļa ekonomiskās joslas 

veicināšanā
Ministru kabinets 1. novembrī  

atbalstīja saprašanās memoranda 
parakstīšanu starp Latvijas un 
Ķīnas valdībām, lai veicinātu Zī -
da ceļa ekonomiskās joslas un 21. 
gad  simta jūras zīda ceļa iniciatī -
vas īstenošanu. Iniciatīvas mērķis 
ir uzturēt Zīda ceļa garu un pie -
eju, kas nozīmē mieru, sadarbību, 
atklātību, iekļaujošu attieksmi, zi -
nāšanu apmaiņu un abpusēji iz -
de vīgu sadarbību. Vienlaikus tiks 
veicināta preču, technoloģiju, ka -
pi tāla un darbinieku apmaiņa un 
integrēšanās, sekmēta abu valstu 
ekonomikas, sabiedrības un vides 
saskaņota attīstība un kopīgs pro-
gress, rosināts dialogs starp dažā-
dām civīlizācijām. Abām valstīm 
paredzēts īstenot sadarbību vairā-
kās jomās, tostarp transportā, lo -
ģistikā un infrastruktūrā. Tās 
stiprinās sadarbību kravas pārva-
dājumu jomā un atbalstīs Latviju 
kā multimodālu preču izplatīša-
nas un loģistikas platformu. Tā -
pat viens no sadarbības virzie - 
n iem būs tiešo lidojumu atklāša-
nas apspriešana.

***
Rail Baltica var spēlēt 

nozīmīgu lomu Ķīnas kravu 
transportēšanā uz Eiropu

Eiropas standarta sliežu platu-
ma dzelzceļa projekts Rail Baltica 
var spēlēt nozīmīgu lomu Ķīnas 
kravu transportēšanā uz Eiropu, 
16+1 valstu biznesa foruma paneļ-
diskusijā par transportu un lo -
ģistiku sacīja Rail Baltica centrā -
lās īstenotājas AS RB Rail valdes 
priekšsēde Baiba Rubesa.

Baiba Rubesa

Rubesa iepazīstināja klātesošos 
ar projekta būtību, kā arī sasnieg-
to, vienlaikus uzsverot, ka Rail 
Baltica pilnveidos Baltijas valstu 
savienojumus kravu pārvadāša -
nai uz Eiropu. Katrā Baltijas valstī 
tiks izveidoti loģistikas termināļi, 
tostarp multimodāls terminālis 
Salaspilī, kuŗā tiksies Eiropas un 
Krievijas standarta platuma dzelz-
ceļa sliedes ar tālākām savienoju-
ma iespējām ar citām Eiropas 
valstīm, tostarp izmantojot ostu 
un lidostu priekšrocības. RB va -
dītāja uzsvēra, ka kopumā Rail 
Baltica nodrošinās savienojumus 
ar citiem Eiropas transporta ko -
ridoriem, kam var būt nozīmīga 
loma Ķīnas kravu pārvadājumu 
nodrošināšanā. Zviedrija un So -
mija apsver izveidot dzelzceļa sa -
vienojumu no Tallinas līdz pa - 
š iem Norvēģijas ziemeļiem, kas 
va  rētu tuvākajās dekādēs ļaut    
Rail Baltica pilnvērtīgi nodrošināt 
kravu plūsmu no ziemeļiem uz 
dienvidiem.

Krievijas dēļ drošība 
reģionā pasliktinās

Šogad apritējuši 25 gadi, kopš 
Ziemeļvalstis atjaunoja diplo mā-
tiskās attiecības ar Baltijas valstīm 
pēc tam, kad tās atguva neatka-
rību. Kopš tā laika sadarbība starp 
Ziemeļu un Baltijas valstīm arvien 
attīstījusies, un šobrīd tiek orga-
nizēta tā dēvētajā NB8 formātā. 
Tajā ietilpst piecas Ziemeļvalstis 
un trīs Baltijas valstis –Zviedrija, 
Somija, Norvēģija, Dānija, Islan -
de, Igaunija, Latvija un Lietuva.  
Šo valstu līderiem tiekoties Ko -
pen hāgenā, viens no galvenajiem 
jautājumiem bija drošība un attie-
cības ar Krieviju. Krievijas rīcības 
dēļ drošības situācija Baltijas jū -
ras reģionā ir pasliktinājusies un  
ir jābūt vienotiem sankciju sa -
glabāšanā pret Maskavu. Šādu no -
stāju pauda Ziemeļu un Balti jas 
valstu premjēri, tiekoties Ko  pen-
hāgenā Ziemeļvalstu pado mes 
sesijas ietvaros. Apspriežot attie-
cības starp Baltijas un Ziemeļ-
valstīm, izskanēja secinājumi, ka 
tās pārgājušas jaunā līmenī – no 
sadarbības uz integrāciju.  

Arī Latvijas premjērministrs 
Māris Kučinskis (ZZS), norādot, 
ka pārrunāti reģionālās sadarbī-
bas jautājumi, teica, ka Latvijai šis 
formāts ir “ārkārtīgi nozīmīgs”. 
“Man īpaši nozīmīgi šķiet, ka 
mums nav domu atšķirības par  
to, ka šī formāta valstīm ir jābūt 
vienotām gan īpaši drošības jau-
tājumos, gan reģionālos jautāju-
mos, gan Eiropas Savienības jau-
tājums pēc referenduma Lielbri-
tanijā,” sacīja Kučinskis.

***
Aizsardzības ministrs 

Afgānistānā 
Aizsardzības ministrs Rai monds 

Bergmanis (ZZS) vizītes laikā Af -
gānistānā tikās ar Nacio nālo bru-
ņoto spēku kaŗavīriem, kuŗi pie-
dalās apmācības operācijā Resolu-
te Support Mazarišarīfā,  pārrunāja 
ar viņiem dienesta aktuālitātes, 
pasniedza piemiņas medaļas par 
piedalīšanos starptautiskajās ope-
rācijās, kā arī piedalījās piemiņas 
sarīkojumā pie kritušo kaŗavīru 
memoriāla.

Bergmanis tikās arī ar apmā -
cību operācijas Resolute Support 
komandieŗa vietnieku ģenerālleit-
nantu Sendiju Storiju, kā arī Ap -
mācības, atbalsta un padomde-
vēju Ziemeļu stāba komandieri 
brigādes ģenerāli Hārtmutu Ren-
ku, lai pārrunātu apmācību ope-
rācijas norisi un Latvijas ieguldī-
jumu. Bergmanis vizītē Afgānis-
tānā apmeklēja Kabulu un Maza-
rišarīfu.

***
Atmodas modināšana 

pirms 30 gadiem
1986. gada 17. oktobrī laikraksts 

Literatūra un Māksla publicēja 
Daiņa Īvāna un Artūra Snipa pret 
Daugavpils HES celtniecību vēr-
stu rakstu “Par Daugavas likteni 
domājot”. Publikācijai padomju 
okupētās Latvijas sabiedrībā bija 

bumbas sprādziena efekts. Tā uz -
skatāma par vienu no atmodas 
aiz sācējām. Raksts ne tikai emo-
cionāli, bet arī ar ekonomiskiem 
argumentiem pierādīja, cik apla-
ma ir doma par Daugavpils HES 
būvi un kādu postu tā nodarīs 
kultūrvidei (bojā ietu gleznainie 
krasti un Slutišķu sādža), kā arī 
lauksaimniecībai. HES uzcelšana 
izraisītu Daugavas loku, vienas no 
skaistākajām Latgales un Augš ze-
mes vietām, applūšanu. Īvāns un 
Snips izmantoja PSRS vadītāja 
Michaila Gorbačova izsludinātās 
pārbūves un atklātības pavērtās 
iespējas. 80. gadu vidū pat pa -
domju cilvēks bija uzzinājis, ka 
pastāv jēdziens “ekoloģija” un ka ir 
svarīgākas lietas par kilovatiem   
un tonnām. Vairākos LM nu  mu - 
 r os dažādu nozaru speciālisti pie -
prasīja pārliecināties par Daugav-
pils HES projekta īstenošanas 
eko nomiskajām un ekoloģiska -
jām sekām. Pēc viedokļu sakopo-
šanas nācās atzīt, ka zaudējumu 
Latvijai un Baltkrievijai būtu 
vairāk nekā ieguvumu.

Daiņa Īvāna un Artūra Snipa 
pētījums radīja latviešos apziņu, 
ka Maskavas nejēdzībām var pre-
toties, ka Daugavu var nosargāt. 
Kopumā pret Daugavpils HES 
būvniecību savāca aptuveni 300 
tūkstošu parakstu. 1987. gada         
5. no  vembrī PSRS Ministru pa   -
do me pieņēma lēmumu pārtraukt 
spēkstacijas dambja rakšanu. Bija 
noticis neticamais – pateicoties 
sabiedrības iniciatīvai, tika izbeig-
ta jau 20 miljonus rubļu izmak-
sājušā militāri enerģētiskā HES 
projekta īstenošana. Pēc Atmodas 
laika līdeŗa Daiņa Īvāna sacītā, 
tauta, atbrīvodama Daugavu, at -
brīvoja pati sevi.            

***
Pieminot 75 gadus kopš 

Holokausta sākuma, 
latviešu un angļu valodā atklāta 
Latvijas Universitātes Jūdaikas stu -
diju centra datubaze “Holokausta 
piemiņas vietas Latvijā”.  Datuba -
ze (http://memorialplaces.lu.lv) ir 
pir mais mēģinājums padarīt in -
formāciju par Holokausta pie-
miņas vietām Latvijā plaši pieeja-
mu. Tā ietver piemiņas vietu kar  - 
ti un sniedz strukturētu infor-
māciju par katru no vietām – īsu 
vēsturi, izskatu un novietojumu. 
Meklēšanu iespējams veikt gan 
pēc vietas nosaukuma, gan klik - 
š ķinot tieši uz kartes.

***
Zatlers biedē Latviju ar 
sociāliem nemieriem

Nesakārtojot veselības aprūpes 
sistēmu, Latviju sagaida plaši so -
ciāli nemieri, Latvijas Televīzijas 
raidījumā Rīta panorāma teica 
kādreizējais Valsts prezidents Val-
dis Zatlers. Pašlaik ir izveidoju - 
s ies situācija, ka daļa cilvēku nevar 
saņemt medicīnas aprūpi. Savu-
kārt vēl citi pagaidām to var no -
pirkt. Zatlers uzsvēra, ka tas nav 
labi ne priekš valsts, ne priekš 
sabiedrības. Nākamais solis esot 
pāriet uz privātu medicīnu, un tas 
esot piecu gadu jautājums. Biju - 
š ais polītiķis uzsvēra, ka valsti 
sagaida sociālie nemieri, ja ve  se-
lības aprūpes sistēma netiks sa -
kārtota. Viņaprāt, pašlaik Veselī-
bas ministrijas spertie soļi uz 

sistēmas sakārtošanu ir pietieka-
mi pragmatiski.

***
Latviešu dzejnieces piedalās 

festivālā Vācijā
Latviešu dzejnieces Anna Auzi-

ņa, Inga Gaile un Liāna Langa 
pie dalījās sieviešu dzejas festivālā 
Schamrock Minchenē, Vācijā.

Šis festivāls notika gan Min che-
nē, gan Vīnē un tika rīkots jau 
trešo reizi. Šā gada festivālā pie -
da lījās dalībnieces no Vācijas, 
Šveices, Austrijas, ASV, Grieķijas, 
Ķīnas, Arģentīnas, Indijas, Bulgā-
rijas, Indonēzijas u.c. Festivāla 
programmā bija lasījumi, disku-
sijas un performances. Latvija lī -
dzās Grieķijai un Indonēzijai bija 
šā gada festivāla uzmanības cen - 
t rā. Festivāla organizātori katru 
reizi izvēlas pievērst īpašu uzma-
nību kādas konkrētas valsts laik-
metīgajai sieviešu dzejai, īpaši 
aicinot dzejnieces, kas ir aktīvas 
publiskajā telpā. 

***
Mūzikas festivālā Arēna  ‒ 

laikmetīgās mūzikas dažādība
Rīgā 8. novembrī sākās Jaunās 

mūzikas festivāls Arēna ar kon-
certu Lielajā ģildē un kopumā 
piedāvā septiņus koncertus. Kon-
certus sniedz pazīstami un eks - 
t ra vaganti ārzemju mākslinieki. 

SOMIJA. 1. novembrī notika V.E. Latvijas vēstnieka Somijā 
Uģa Bambes rīkota oficiālā pieņemšana par godu Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 98. gadadienai un V.E. Latvijas Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa vizītei Somijā. Valsts prezidents savā 
uzrunā pateicās tautiešiem Somijā, Somijas-Latvijas sadraudzī -
bas asociācijai “Rozentāla biedrība”, Biznesa asociācijai, korim 
“Ziemeļmeita” un Latvijas vēstniecības Somijā darbiniekiem par 
aktīvo darbību.

NORVĒĢIJA. Latviešu biedrība Bergenā aicina visus uz Lat-
vijas dzimšanas dienas svinībām “Daudz laimes, Latvija!”. Šogad 
Latvijas svētkus svinēsim 19. novembrī plkst. 17 (Ytrebygda Kul-
tur senter (Skranevatnet skole, Sandslivegen 98, Sandsli)).

ĪRIJA. Vēstniecība informē visus Latvijas valstspiederīgos, ka 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece 2016. gada 21. un 22. no -
vembrī apmeklēs Īriju. Mūrnieces tikšanās ar diasporu notiks     
21. novembrī plkst.19 Dublinas lidostas viesnīcā Radisson Blu 
(adrese –Dublin Airport, Corballis, Dublin). Sarīkojumā  piedalī - 
s ies Saeimas deputāti Richards Kols un Nellija Kleinberga, kā arī 
plaši pazīstamais polītiķis un žurnālists Dainis Īvāns. • Athlonā 
atvērts latviešu pāra izveidots neliels apavu veikals Take Your Time, 
kur, baudot gardu kafiju līdzņemšanai, ir iespēja nesteigšus ie -
pirkties. Šis mirklis piešķir apavu izvēlei īpašu burvību. Aromātis-
ka kafija un kvalitātīvi apavi vienuviet. Veikals piedāvā augstas 
kvalitātes ādas apavus sievietēm un vīriešiem no Vācijas, Portuga-
les un Polijas ražotājiem.

KANADA. No 24. līdz 28. oktobrim darba vizītē Otavā uztu-
rējās Latvijas apgabaltiesu priekšsēžu un Tiesu administrācijas 
pārstāvju delegācija, ko vadīja Augstākās tiesas priekšsēdis Ivars 
Bičkovičs. Vizīti organizēja Latvijas vēstniecība Otavā sadarbībā 
ar Latvijas Tiesu administrāciju un Kanadas Federālo tieslietu bi -
roju (Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs).

UZBEKISTĀNA. 28. oktobrī Uzbekistānas Valsts konserva-
torijas Lielajā zālē jaunie talanti no Eiropas atklāja Uzbekistānas 
starptautisko klasiskās mūzikas festivālu “Zelta rudens”. Kopā ar 
Uzbekistānas Valsts simfonisko orķestri koncertā uzstājās Latvijas 
jaunais pianists Kārlis Bukovskis un vijolniece Ilva Vera – Eigus. 
Koncertā tika atskaņoti Edvarda Grīga un Anrī Vjetāna skaņdarbi. 
Festivāla ietvaros meistarklases sniedza arī Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas profesors Juris Kalnciems. • No 1. līdz 5. no -
vembrim Uzbekistānā uzturējās Latvijas lauksaimniecības spe ciā-
listu delegācija.

V Ē S T N I E C Ī B U  Z I Ņ A S

Fes tivāla viesu vidū ir viens no 
vadošajiem modernās mūzikas 
ansambļiem Ziemeļvalstīs – BIT 
20 no Norvēģijas, kas atskaņo lat-
viešu komponistu jaundarbus,    
kā arī vācu pianiste un dzejniece 
Heloīze Palmere, kuŗa savai pro-
grammai iedvesmojusies no Brī-
vības pieminekļa. Īpašs notikums 
festivālā ir  bērnu operas “Kirana” 
iestudējums. Atklāšanas koncertā 
klausītājus iepriecināja mūsdienu 
mūzikas leģenda, franču trom-
bonists Vinko Globokars un an -
samblis BIT 20. Blakus Globo ka-
ram soliste koncertā bija ekstra-
vagantā britu māksliniece Alvīne 
Pričarda, kuŗa šobrīd vada ansam-
bli BIT 20.

***
Atklāta ielu Kiwie personālizstāde

11. novembrī izstāžu zāles “Rī   - 
g as mākslas telpa”, Kungu ielā 3, 
Lielajā zālē tika atklāta ielu māk-
slinieka Kiwie personālizstāde 
“Mimik”. Šī ir Kiwie retrospektīva 
izstāde, kuŗas ekspozīcijas rak - 
s turs veidots, pētot cilvēces tiek - 
s mi kopēt un atdarināt, veidojot 
jaunas identitātes.

Kiwie ir viens no pirmajiem ielu 
māksliniekiem Latvijā, kuŗš bal-
stīja savu māksliniecisko rokrak -
s tu uz viena tēla daudzveidīgo at -
kārtošanu, iegūstot atpazīstamī -
bu starp zīmētājiem ne tikai 
Latvijā, bet arī ārpus tās.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Uz naža asmens ‒ tā varētu    
raksturot Krievijas un Rietumu 
pretstāvi, kāda tā mums rādās šo -
brīd. Noskaņojums Kremlī ir ka -
reivīgs ne tikai militārā, bet arī,  
var teikt, garīgā aspektā, par ko 
liecina, piemēram, šādas ziņas.

Ziņu aģentūra Sputnik paudusi 
visai pasaulei, ka Krievijas rīcībā 
tagad ir jauna starpkontinentālā 
ballistiskā raķete Sarmat, kuŗas 
ātrums ir 12 Mach (vairāk nekā     
4 km sekundē). Krievijas aizsar-
dzī bas ministrijas ziņu aģentūra 
Zvezda informē pasauli, ka šī ra -
ķete kodolkaŗa gadījumā varot 
“nomēzt” (pilnīgi iznīcināt) terri-
toriju ASV Teksasas pavalsts vai 
visas Francijas platībā.

4. novembrī Maskavā, Kremļa 
mūru pavēnī, prezidents Putins 
un visas Krievzemes patriarchs 
Kirils svinīgi atklāja pieminekli 
kņazam Vladimiram, Krievze -
mes kristītājam. Šis majestātiskais 
piemineklis uzsliets kā pretmets 
kņaza Vladimira piemineklim 
Kijevā ‒ mūsdienu Ukrainas gal -
v as pilsētā, kur šis kņazs valdīja   

Uz naža asmens
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

10. gadsimtā, kad tādas Maskavas 
vispār nebija.

Tai pašā 4. novembrī prezi - 
dents Putins atbalstīja priekšli-
kumu – izstrādāt īpašu “Likumu 
par Krie vijas nāciju”. Nevis krievu, 
bet Krievijas nāciju. Citiem vār - 
d iem ‒ lai katrs tatārs, baškīrs, 
kal m iks, būdams musulmanis vai 
budists, apzinātos, ka viņš pieder 
pie Krievijas nācijas (rossijskaja 
nacija) un nesaraujamām saitēm 
saistīts ar Maskavu. 

Te klāstītais sauktin sasaucas ar 
grāmatu “Pārdomas par Krieviju”, 
kuŗas autors ‒ uzņēmējs un me ce-
nāts Vilis Vītols ir “Ulmaņlaika 
bērns”, tāpat kā es, tikai sešus ga  dus 
jaunāks. Abi esam licejnieki: Vītols 
mācījās Rīgas Franču licejā no 1. 
līdz 3. klasei, es no 1. līdz 5. klasei. 
Dzīves gājums atšķirīgs, tāpat kā 
pieredze, bet esam viena paaudze, 
kas atceras pirmskaŗa Latviju. 

Dažiem Viļa Vītola spriedu - 
m iem var nepiekrist, bet grāmata 
lasāma ar lielu interesi, un lasītā-
jam neviļus nākas smagi nopūs-
ties, raudzīdamies “uz mūsu lielo 

Austrumu kaimiņu”...
Manuprāt, visspilgtākās noda -

ļas Viļa Vītola grāmatā ir tās, kas 
veltītas Jānim Briesmīgajam (Iva -
n am Bargajam), Pēterim I un Sta-
ļinam. Krievijas valdniekiem Jānis 
Briesmīgais ir “paraugs un skolo-
tājs”, raksta Vilis Vītols. Pieme ti-
nāšu, ka pēc PSRS sabrukuma 
Sta ļina privātajā bibliotēkā atra - 
da grāmatu par Jāni Briemīgo ar 
“tautu tēva” piezīmēm uz lappušu 
malām – vairākkārt viņš uzkrice-
lējis: Učiteļ! (skolotājs)

Vilis Vītols savā grāmatā divreiz 
norāda, ka 1937. un 1938. gadā 
tika nošauti 73 tūkstoši latviešu ‒ 
tikai tāpēc, ka viņi bija latvieši. Šo 
faktu un šo skaitli vajadzētu atkal 
un atkal atkārtot – Latvijā, Eiropā 
un pasaulē. 1944. gadā man Kaza-
chijā kāds pasirms veterāns ‒ lat-
vietis ar vāciski skanošu vārdu un 
uzvārdu – pastāstīja, ka 1937. ga -
dā viņš piekukuļojis milicijas pasu 
galda priekšnieku, lai attiecīgajā 
pases ailē “latvietis” vietā ierakstītu 
“vācietis”, jo būt latvietim tolaik 
bija “bīstami dzīvībai”.

Ārkārtīgi interesantas Vītola 
grā matā ir nodaļas, kur atgādi-
nāts, ka daudzi padomju zinātnes 
un technikas sasniegumi īstenībā 
balstās uz darbu, ko veikuši vācu 
pētnieki un konstruktori. Maz 
kāds vispār zina, ka daudzinātā 
krievu automātiskā šautene Kalaš-
nikov (AK-47) īstenībā ir vācu 
Sturmgewehr 44 kopija. 

Un te mēs nonākam pie Viļa 
Vītola skarbajām tezēm, kuŗām 
man grūti “viennozīmīgi” pie -
krist. Viņaprāt, Putins ierindojams 
briesmoņu kārtā kā ceturtais pēc 
Jāņa Briesmīgā, Pētera I un Sta - 
ļi na. Ironiski varētu teikt – “par 
daudz goda”. Vladimiram Puti - 
n am ir čekas apakšpulkveža men-
tālitāte. Viņam, tas tiesa, piemīt 
lielummānija. Viņš šantažē, viņš 
provocē, taču paranojiķis viņš nav. 

Krievijas konfrontācija ar Rie-
tum iem patiešām ir sena, pret-
stāve patlaban ir “uz naža asmens”, 
bet Vītola apgalvojumam, ka “kaŗš 
ar Krieviju ir neizbēgams”, ma -
nuprāt, piemīt kaut kas “bībe lisks”, 
apokaliptisks. Viļa Vītola mā   jiens, 

ka, Krievijai joprojām turpinot 
valdīt pār milzu platību, tā arī vēl 
pēc 100 vai 200 gadiem tieksies 
pēc pasaules (!) kundzības, kaut 
kā neiederas nopietnā analitiskā 
apcerējumā. 

Piekrītu Vilim Vītolam, ka būtu 
lieliski sadalīt Krieviju, lai ne krie-
vu tautas atdalītos un lielkrievi 
dzīvotu vairākās nelielās demo-
kra tiskās “krievu valstīs”, bet kā to 
panākt bez lielas asinsizliešanas? 

166. lappusē Vītols raksta: “Tā ir 
netaisnība, ka salīdzinoši nelielā 
krie vu tauta ir sagrābusi savās ro -
kās tik milzīgu territoriju, ka neprot 
un nespēj to racionāli ap  saim-
niekot”. Nu ko, Putina propagan-
das aparāts pastāvīgi piedēvē “sa -
sodītajiem Rietumiem”, pie m ē - 
r am, bijušajai ASV valsts sekre tārei 
Madelenai Olbraitai šādu prāto-
jumu, kas pats par sevi pa  ma tīgi 
satracina to pašu krievu tautu ... un 
liek tai vēl ciešāk sa  kļauties ap 
Putinu. Vai Vilis Vītols to vēlas?

Pati viņa grāmata noteikti ie -
teicama, jo mudina uz diskusiju. 
Un tas ir labi!

7. novembŗa rītā prāts nesas 
pastāstīt kārtējo stāstu no serijas 
“varbūt tomēr tā nevajadzēja,” kas 
mūsu valsts polītikā ir gaužām 
ierasts. Droši vien lasītāji būs 
dzirdējuši, ka pirms aptuveni 
mēneša Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs (KNAB), 
tā kādreizējās direktora vietnie-
ces Jutas Strīķes vārdiem runājot, 
“aizgāja pakaļ” grupiņai cilvēku, 
tostarp ekscentriskajam miljo-
nāram Jūlijam Krūmiņam, kā arī 
Jūrmalas domes priekšsēdētā - 
jam Gatim Truksnim. Jautājums 
kārtējo reizi ir par polītisko par-
tiju financēšanu, aizdomas par 
to, ka, iespējams, caur J. Krūmi - 
ņa rokām G. Trukšņa pārstāvēta-
jai Zaļo un zemnieku savienībai 
(ZZS) pirms pēdējām vēlēšanām 
varētu būt plūdusi neatļauta 
nauda, jo ziedojumi ar trešo per-
sonu starpniecību nav atļauti. Ir 
arī jautājums par Krūmiņam 
pie derošu luksusa dzīvojamu na -
mu Jūrmalā un par to, ka Gatis 
Truksnis tur kādu laiciņu dzīv o -
jis, lai arī viņa amatpersonas   
alga nebija un nav ne tuvu tādai, 
lai apmaksātu īri tik glaunos 
apartamentos. 

Pēc pilsētas galvas aresta noti-
ka vēl kāda likumsakarīga un 
mūsu polītiskajos iecirkņos ie -
rasta lieta. Proti, G. Trukšņa kol-
lēģi Jūrmalas domē viņu atstā-
dināja no amata. Loģiski, ja reiz 
pret viņu izvirzītas apsūdzības. 
Ierasti arī tas, ka aizturēšanas 
brīdī cilvēkam kļuva slikti, viņu 
nogādāja slimnīcā (arī Jūlijs Krū-
miņš nonāca slimnīcā, kur viņš 
no slimības gultas pa labi, pa 
kreisi sniedza intervijas, bilstot, 
ka viņš jau labprātāk būtu no -

Tas nekas, strādā tālāk!
nācis cietumā, jo viņš savulaik 
PSRS okupācijas laikā tur pabi -
jis, gribējis paskatīties, kā ap -
stākļi mainījušies; nekas, ja tiks 
pierādīta nelikumīga partiju fi -
n ancēšana, ļoti iespējams, ka iz  - 
d o šoties dzīvi cietumā atkal pie-
dzīvot pēc pilnas programmas).

Taču tad pienāca laiks Jūrma-
las domei spriest par jaunas gal-
vas iecelšanu. Domē ir 15 depu  - 
t āti, “zaļos zemniekus” pārstāv 
sep tiņi no viņiem, tātad par vie-
nu mazāk nekā vairākums. At -
tiecīgajā dienā visi 15 deputāti 
sapulcējās sēžu zālē, kur domes 
priekšsēdētāja vietas izpildītāja 
Rita Sproģe (ZZS) paziņoja, ka ir 
tikai viens kandidāts domes 
priekšsēdētāja amatam, un tas ir 
neviens cits kā… KNAB aiztu rē-
tais un apsūdzētais Gatis Truk- 
s nis! Opozīcijas pārstāvji mēģi-
nāja viņu iztaujāt, kas tad kopš 
aizturēšanas mainījies, kas varētu 
notikt tālāk, bet Truksnis pazi-
ņoja, ka viņš netaisoties atbildēt 
uz jautājumiem. Vairāki opozī ci-
jas deputāti demonstrātīvi pa -
meta zāli, taču pēc 15 minūtēm 
viņi atkal pulcējās, notika balso-
jums un… astoņi Jūrmalas do -
mes deputāti nobalsoja par to,  
ka apsūdzētajam Gatim Truk - 
s nim pilsētas dome būtu jāvada 
tālāk. Astotā bija kāda Karīna 
Sinkeviča, kuŗu domē ievēlēja  
no Saskaņas centra saraksta, un 
viņa pēcāk skaidroja, ka nebūtu 
jau gribējusi balsot par apsūdzē-
tu kandidātu, bet partija viņai 
lika tā darīt. Tapa konstatēts, ka 
pārējie divi Saskaņas centra de -
putāti – Larisa Loskutova un 
Alek sejs Volkovs – nebija balso-
juši   par apsūdzētu kandidātu. 

K. Sin keviča paziņoja, ka viņa ir 
iz  stājusies no Saskaņas, bet Sa -
ska ņa paziņoja, ka tā K. Sinkeviču   
ir izslēgusi no partijas. Vienādi 
vai otrādi, Karīna Sinkeviča vairs 
nav partijā, bet viņai uz sirds-
apziņas ir balsojums par to, ka 
pašvaldības vadītājs var būt cil-
vēks, kam priekšā stāv liela iz -
meklēšana un, ļoti iespējams, 
tiesu darbi.

No serijas “kā jau vienmēr” te 
sakāmas pāris lietas. Pirmkārt, 
konkrēti “zaļo zemnieku” gadī ju-
 mā notikušais nav nekāds pār-
steigums, jo viņu lielais patrons 
un iedvesmotājs allaž bijis ZZS 
“kandidāts premjerministra 
ama tam” Aivars Lembergs no 
Ventspils (patiesībā no Puzes). 
Kā zināms, Lembergu jau sen 
tiesā par smagiem noziegu - 
m iem, tiesā viņš ar aizstāvjiem 
da ra visu iespējamo, lai procesu 
novilcinātu, iespējams, cerot, ka 
inkriminētajiem noziegumiem 
iestāsies t.s. noilgums, lai par 
tiem vairs nav jāatbild. Polītis ka-
jā nozīmē būtiski ir tas, ka kri-
minālprocesa ietvaros Lem ber-
gam ir liegts darboties Ventspils 
domes priekšsēdētāja amatā,   
bet, ja mēs paskatāmies domes 
mājaslapā internetā, tad pirmais, 
ko redzam, ir domes fotografija, 
kuŗā Lembergs sēž galda galā, 
bet zem jēdziena “domes priekš-
sēdētājs” ir minētā cilvēka bilde. 
Lieki teikt, ka domes mājaslapā 
par tiesāšanu velti meklēt kaut 
vienu vārdu. Tātad, no “zaļo 
zem nieku” viedokļa, ja reiz vienā 
pašvaldībā var šiverēties cilvēks, 
kuŗš tiek krimināli tiesāts, tad 
kāpēc gan citas pašvaldības va -
dīšanu neuzticēt cilvēkam, kuŗš 

tiek krimināli izmeklēts?
Savukārt, kas attiecas uz Jūr-

malu, šī nebūt nav pirmā reize, 
kad tur noticis ievērojams ko -
ruptīvs skandāls. Gatis Truksnis 
par pilsētas galvu kļuva 2010. 
gada septembrī pēc tam, kad no 
amata aizgāja cilvēks vārdā Rai-
monds Munkevics, kuŗu apsū-
dzēja un arī notiesāja kukuļdo-
šanas lietā. Šogad februārī viņš 
izspruka no cietumsoda, taču 
tiesa lika viņam samaksāt gan-
drīz 50 tūkstošus eiro sodanau-
das, plūs vēl uz trim gadiem aiz-
liedza darboties polītikā. Vēl pie-
cus gadus pirms tam sprukās 
nonāca cits tīkotājs uz Jūrmalas 
galvas posteni – Juris Hlevickis, 
kuŗa atbalstīšanai domes depu - 
t ātam Ilmāram Ančānam tika 
piedāvāts kukulis. Tas bija tas 
pats gadījums, kad kādreizējais 
Latvijas premjērministrs Andris 
Šķēle viņam nezinot ierakstītā 
telefonsarunā pateica, – ja reiz 
neizdevās ievēlēt Hlevicki, tad 
par domes priekšsēdētāja viet-
nieku vajagot ievēlēt “lielāko 
kretīnu.” Pret Šķēli un viņa sa -
runas partneri, kādreizējo Latvijas 
satiksmes ministru Aināru Šle-
seru, nekādas apsūdzības netika 
izvirzītas, lai gan man likās to -
reiz, un liekas joprojām, – ja po -
lītiķi aktīvi iztirzā kukuļdoša - 
nas procesu un tā iznākumu,   
īsti labi tas neož.

Acīmredzot vismaz uz kādu 
laiku Gatis Truksnis atkal būs 
Jūrmalas domes priekšnieka 
krēslā, vismaz tik ilgi, kamēr 
kāds viņam nebūs pateicis, ka 
viņš tur nedrīkst būt. Tas kāds 
būtu vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Kaspars 

Gerhards, kuŗa vadītajai minis - 
t rijai ir tiesības iejaukties paš-
valdību lietās tad, kad tas ir ne -
pieciešams. Gerhards pārstāv 
Na  cionālo apvienību. Nezinu,  
ko viņš par visu iepriekšteikto 
domā, vispār pašai NA arī vēs-
ture polītiskās ētikas ziņā nav 
kristalltīra, it īpaši domājot par 
Latvijas visai savdabīgo (maigi 
izsakoties) maksātnespējas ad -
ministratoru industriju.

Taču vienalga, ko darīs vai 
nedarīs ministrs, Jūrmalā kārtējo 
reizi polītika smird pa gabalu. 
Protams, Gatis Truksnis dievo-
jas, ka viņš ne pie kā nav vainīgs, 
vispār nezina, kāpēc kāds pret 
viņu ir vērsies. Ja lieta nonāks 
līdz tiesai, droši vien viņam nak-
tīs nebūs mierīga gulēšana tā -
pēc, ka minētais Jūlijs Krū miņš 
ir viens dikti pļāpīgs cilvēks. Pē -
dējās nedēļās viņš aktīvi stāstījis, 
ka nesaredz, kāpēc ziedojumi 
partijām ar trešo personu starp-
niecību būtu uzskatāmi par kaut 
ko sliktu vai neatļautu. Tomēr 
kaut kad nāksies paskaidrot,       
kā polītiķis tika pie smalka 
dzīvokļa mājā, kuŗā viņš pats 
dzīvot atļauties nevarētu. Kauns 
astoņiem pašvaldības deputā-
tiem, kuŗiem nešķiet, ka arests 
liedz polītikānim ieņemt vadošu 
amatu. Un kauns “zaļajiem zem-
niekiem,” kuŗiem acīmredzot tā 
nav nekāda problēma. Šādas lie-
tas ir viens no galvenajiem ie -
mesliem, kāpēc Latvijā polītis -
kās partijas un polītiķi mēdz   
būt apmēram tikpat populāri kā 
sesks parfimērijas veikalā. Tas ir 
korumpētas banānu republikas 
līmenis. Diemžēl. 
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EDUARDS
SILKALNS

Latvija jau divpadsmit gadus ir 
NATO dalībvalsts. Tas šķiet tik paš-
saprotami, tāpat kā pašreizējā Lat-
vijas drošība, kuŗas pamatā ir sa -
biedroto NATO valstu polītiskais 
atbalsts un militārais spēks. Tomēr,  
lai tādu iegūtu, bija jāpanāk ievē ro-
jamas pārmaiņas Latvijas valstī, tās 
sabiedrībā un jo īpaši – Nacionāla-
jos bruņotajos spēkos. Deviņdesmi-
to gadu nogalē Latvijas izredzes 
iestāties NATO uz Lietuvas un Igau-
nijas fona bija ļoti niecīgas. Vāja 
polītiskā atbalsta un nepietiekama 
financiālā nodrošinājuma situācijā 
uz abu pārējo Baltijas valstu fona Lat-
vijas atpalicība bija kļuvusi acīm re -
dzama. Un tomēr  – sākot no 1998. 
gada novembŗa līdz 2004. gada 
martam tika paveikts ievērojams 
mērķtiecīgs darbs Latvijas Aizsar-
dzības ministrijā un Nacionālajos 
bruņotajos spēkos, kas ļāva atgūt 
nokavēto un 2004. gada aprīlī Lat-
vijai iestāties NATO kā vienai no 
vislabāk sagatavotajām no uzņemto 
valstu vidus.

Lai tas būtu iespējams, tā laika 
aizsardzības ministra Ģirta Valža 
Kristovska vadībā cīņā par Rietumu 
militārās domas un standartu ievie-
šanu Latvijas aizsardzības sistēmā 
aktīvi iesaistījās un piedalījās trim-

Atbalstīsim grāmatas “Ielauzties NATO” izdošanu!

das latvieši, ASV Vašingtonas darba 
grupas un Baltijas institūta pār -
stāvji, arī citu Rietumvalstu mi  li-
tārajos spēkos pieredzi guvušie at -
vaļinātie un aktīvā militārā dienesta 
virsnieki un militārie ierēdņi. Lielu 
polītisku un financiālu atbalstu, 
nodrošinot trimdas latviešu – mili-
tāro speciālistu darbību Latvijas aiz-
sardzības sistēmas pārveidē, snie - 
dza PBLA, ALA, JBANK un Dau-

gavas Vanagi. Tās aktīvi veicināja 
polītisko atbalstu Latvijas dalībai 
NATO kā ASV kongresā un Senā -
tā, tā arī citās NATO dalībvalstīs, 
lat viešu trimdas mītnes zemēs. 

Tomēr vislielākās pārmaiņas bija 
jāpanāk Latvijā – valsts augstākās 
pārvaldes, polītisko aprindu un jo 
īpaši Aizsardzības ministrijas un 
Na  cionālo bruņoto spēku vidē. Tā 
bija īsta vērtību cīņa, kuŗā kopā ar 

aizsardzības ministru piedalījās  
viņa tuvākie līdzgaitnieki – trimdas 
militārie speciālisti un Latvijas pat-
rioti. Bija jāveic vesela virkne aug - 
s tas profesionālās grūtības pasāku-
mu, kuŗiem pretojās un nereti lika 
šķēršļus padomju domāšanā iesti-
guši ļaudis. Šādos apstākļos bija ne -
pieciešams skaidrs priekšstats, liela 
griba un pacietība, lai panāktu Lat-
vijas aizsardzības sistēmā sākotnēji 
iedibinātās padomju tipa organi zā-
cijas un attiecību aizstāšanu ar mūs-
dienīgu Rietumu demokratijai at -
bilstošu valsts aizsardzības sistēmu. 
Tikai šādas pārmaiņas varēja pār-
liecināt Rietumu sabiedrotos, ka 
Latvija tiešām dara visu iespējamo, 
lai kļūtu par pilntiesīgu NATO 
dalībvalsti. 

Grāmata stāsta par šo izaicināju-
mu pilno pārmaiņu procesu, tā 
virzošajiem un arī bremzējošiem 
spēkiem, par cilvēkiem, kas atdeva 
savu sirdi un savas zināšanas Lat-
vijas valstij, tādējādi sekmējot un 
panākot nozīmīgas pārmaiņas, kas 
ļāva izpildīt izcilo misiju un sasniegt 
visaugstākās nozīmes drošības mēr-
ķi – Latvijas dalību NATO! Tieši 
tāpēc grāmatas autors – kādreizējais 
aizsardzības ministrs Ģirts Valdis 
Kristovskis – šo veikumu vērtē kā 

iz  šķirīgu un īstu kauju ar uzdevu -   
mu – IELAUZTIES NATO!

Grāmatas ierosme radās pirms 
diviem gadiem, kad ar bijušo 
aizsardzības ministru Rīgā tikās 
Vašingtonas darba grupas aktīvākie 
dalībnieki – Egons Goldšmits, An -
drejs Mežmalis, Varis Purkalītis     
un Alfons Mednis. Pašreiz beidzas 
divu gadu izpētes un grāmatas 550 
lapaspušu apjoma rakstīšanas laiks. 
Grāmata tiek sagatavota izdošanai 
jau 2017. gada ziemā. Nepiecie ša-
mais financējums grāmatas iz   - 
do šanai ir 9700 EUR. Organizā-
cija Daugavas Vanagi Latvijā ir 
pie ņē musi lēmumu sniegt fin an-
ciālu atbalstu grāmatas “Ielauz -
ties NATO” izdošanai. 

Aicinām arī jūs sniegt atbalstu,  
ziedojot grāmatas izdošanai! 

Ziedotājus aicinām pārskaitīt 
savu atbalsta artavu uz:

Daugavas Vanagi Latvijā
Reģ. Nr.40008059437
Slokas iela 122, Rīga
 SEB Banka
LV84UNLA0050000290533
Ziedojuma mērķi norādīt – 

At balsts grāmatas “Ielauzties 
NATO” izdošanai.

Daugavas Vanagi Latvijā 
Valde 

Ģirts Valdis Kristovskis Briselē sarokojas ar NATO ģenerālsek -  
re tāru Andersu Fogu Rasmusenu (Anders Fogh Rasmussen).   
2010. gada 12. novembrī // Foto: NATO HQ

Savā laikā ražīgais, 1907. gadā 
dzimušais trimdas autors Alfreds 
Dziļums sarakstīja romānu Kur-
zemes sirds vēl dzīva. Tas bija 
romāns par latviešu nacionālo 
par tizānu cīņu Kurzemē pēc ka -
pitulācijas 1945. gada vasarā. 1973. 
gadā apgādā Grāmatu Draugs 
publicētais darbs guva tādu lasī-
tāju ievērību, ka turpmāko četru 
gadu laikā grāmata pieredzēja vēl 
trīs papildu iespiedumus. 

Tagad 1950. gadā dzimušajam 
Latvijas rakstniekam Vilim Selec-
kim iznācis romāns Ardievas 
mežam par partizānu darbību 
Latgalē, sākot ar boļševiku varas 
centieniem ieviest tur kolchozus 
1947. gadā. Kamēr Dziļums rak-
stīja, vairāk vai mazāk, par sa - 
v iem vienaudžiem, starp kuŗiem,  
ja Likteņlēmējs būtu lēmis citādi, 
Kurzemē būtu varējis būt arī viņš 
pats. Seleckis iztēlojas laikmetu, 
kad viņš vēl nebija dzimis vai dzi-
mis bija knapi. Viņa grāmatas no -
turēšanās labu laiku pēc iznāk-
šanas desmit visbiežāk pirkto grā-

Beigās kaŗš divās frontēs
Vilis Seleckis, Ardievas mežam, vēsturisks romāns, apgāds “Zvaigzne ABC” 2016. g., 432 lpp. 

matu uzskaitēs rāda, ka sižets par 
Latgales mežabrāļu jaunajai varai 
pamestajiem izaicinājumiem un 
sevis un savas pārliecības pieteik-
šanai ar varonīgiem incidentiem 
Latvijā izrādīsies par cienījamu 
līdzāspastāvētāju Dziļuma grā ma-
tai kādreiz trimdā. Abu rakst -
nieku kopīga īpašība ir, ka viņi 
netiecas rakstīt “mākslinieciski”, 
neielaižas eksperimentos ar for-
mu, nesamoka chronoloģiju, bet 
ļauj stāstījuma virzītājiem uz 
priekšu būt izstāstītajiem noti-
kumiem. Var jau ironizēt par tu -
rēšanos kaila reālisma robežās, 
tomēr domāju, ka vairums lasī -
tāju piekritīs: spilgtu notikumu 
interesants izstāstījums episkajā 
literātūrā ir tikpat primārs un bū -
tisks, cik skaistas, prātā palieka-
mas melodijas mūzikā.

Romāns sākas ar “blīkšķi”, kas 
iejūsminās ikvienu nacionāli do -
mājošu lasītāju. Jaunā vara 1947. 
gada aprīlī sapulcinājusi nomaļas 
Latgales sādžas, Rancānu, ļaudis 
uz mītiņu, kur pagasta priekš nie-
ka, partordzes un jo īpaši no Rī -
gas ataicināta filozofijas profe so - 
 ra uzdevums būtu izklāstīt labu  -
mus, kādus rancānieši var sagai - 
d īt no kolchozu sistēmas ievieša -
nas. Tomēr mītiņu izjauc pēkšņa 
meža brāļu ierašanās: ar viņu ro -
kās nestajiem automātiem abus 
ru  nas vīrus un runassievas viegli 
dabūt “uz vēdera un pie zemes”. 
Kad partizāni savu mērķi sasnie-
guši, mītiņu izjaukuši un tautu 
aizsūtījuši mājās, arī paši pazu-
duši, notikuma vietā uzrodas 
smagā auto krava ar lielu baru 
bruņotu miliču. Kam te uzvara, 
kam sakāve? Izrādās, ka mītiņa 
izjaukšana bijusi tikai diversija   
jeb māņu manevrs: kamēr miliči 
un čekisti Rancānos, tikmēr par-
tizāni paguvuši nodedzināt viņu 

iecirkni un mitekli pagasta centrā 
Raudavā.

Saspringtu epizožu romānā vēl 
daudz. Uzslavas vērta ir rakst-
nieka cenšanās visus mežabrāļus 
neparādīt tikai gaišās krāsās, bet 
visus kalpotājus varai tikai tum - 
š ās, nepievilcīgās. Pa vidu taču ir 
arī dažādu nianšu pelēkā krāsa, 
un tās lietošana tikai pastiprina 
ticamību. Ir labi ļaut lasītāja sim-
patijām un antipatijām lasīšanas 
gaitā pasvārstīties, pašūpoties. 
Partizāni reizēm pārspēlējas, pār-
traucot dzīves gājumu dažam maz 
efektīvam režīma kalpam, kā pa -
gasta priekšsēdim Vorpam. Lūk, 
apsūdzības vārdi:

Meikula Vorpas mājā raud. 
Viņam ir dēli un mazbērni. Vai 
viņu asaras nav jāņem vērā? Kas 
par to, ka viņš skraidīja kopā ar 
sar kanajiem? Dumjais večuks, kas 
gribēja pasauli pārtaisīt. Bet vai 
viņš te kaut ko ietekmēja? Vai lē -
ma? Vai viņam ļāva kādu pēc brī-
va prāta sodīt vai apžēlot? Vai viņš 
izdomāja nodevas, ko uzlikt zem-
niekiem? Nebūs Vorpas, komūnisti 
atradīs citu, varbūt vēl ļaunāku. 
Kas mainīsies pēc viņa nošauša-
nas? Nebūs izsūtīto? Vēl vairāk, jo 
sarkanie gribēs atriebties. (302. lpp.)

Šaušalīga izvēršas arī meža -
brāļu izrēķināšanās ar Bozoviču 
ģimeni. (335. – 340.)

Neatnākot gaidītajai, bet pēc-
skatā gluži nereālajai palīdzībai  
no angļiem, mežabrāļi bija no -
lemti neatvairāmai iznīcībai. Sar-
kanā vara gan ar draudiem, gan ar 
glaimiem iespēja savervēt savos 
kalpotājos dažu labu mežabrāļu 
kustībai tuvu cilvēku. Labs pie-
mērs ir Vandas pielaušana (310. – 
312.). Par dažu labu – kā Toļiku – 
ne biedriem, ne lasītājiem netiek 
skaidrība, kuŗai pusei tad viņš    
īsti pieder. Šaubām pieaugot arī 

mežabrāļu vidū par to, kādai īsti 
ideoloģijai viens vai otrs kollēga 
pieder, noved pie šķelšanās un, 
romāna virsraksta vārdiem ru -
nājot, pie “ardievām mežam”. Vie-
na no galvenajām personām, 
Donāts, spiesta atzīt:

Esam iekļuvuši pamatīgā bedrē. 
Sācies kaŗš divās frontēs... Tas no -
zīmē, ka kaŗojam ne tikai ar čeku, 
bet arī ar tiem, kuŗi līdz šim bija 
mūsu draugi un sabiedrotie... Ie -
spējams, čeka mūs iedzinusi stūrī. 
(373.)

Rūpīgi izstrādātajā romānā iz -
dodas uziet tikai nedaudzas ne -
precīzitātes. Pašā sākumā Kazi-
mirs Rancāns domā, ka viņa dēls 
Donāts vis nevarētu mitināties 
“Vācijā, Zviedrijā vai vēl kādā citā 
valstī, kuŗai krievs netiek klāt.” 
(23.) Bet brangajai Vācijas daļai 
1945. gadā taču “krievs” bija ticis 
klāt un ar laiku no tās palīdzējis 
izveidot t.s. Vācu Demokratisko 
republiku. Katoļi, vismaz Latvijas 
katoļi, nekad nerunā par svēto 
dievkalpojumu (272.), runā gan 
par Svēto Misi (303., te pareizi). 
Slavenā bīskapa un valstsvīra 
Jāzepa Rancāna uzskatu labam 
nepazinējam atliek cerēt, ka au -
tors nebūs viņam nodarījis pāri, 
piefiksējot bīskapa uzskatus par 
to, kā cilvēkam būs pareizi iztu-
rēties okupācijas apstākļos. 

Tā kā mūsu laikraksta lasītāji, 
domājam, vēl arvien ir lielā mē -  
rā Otrā pasaules kaŗa bēgļi vai 
viņu pēcteči turpmākās paau -
dzēs, gri bas vēl citēt skolas pārziņa 
Dekš ņa domas par viņu vai viņu 
priekš teču uzskatiem par situā -
ciju sai stībā ar mežabrāļiem. Ie -
vērosim, ka tiek sekots Latvijā iz -
platītajam ieradumam bēgļus 
saukt par emig rantiem.

Tas, ka daži mūsu emigranti 
klaigā par ārzemju palīdzību, ka 

aicina cīnīties, nenolikt ieročus –   
tā ir liela nelietība no viņu puses. 
Viņi atrodas drošībā, viņus nekas 
neapdraud, bet te plūst asinis, dau-
dzi latvieši iet bojā. Es ceru, ka 
pie nāks laiks, kad šie melīgie cīņā 
saucēji būs spiesti atbildēt par sa - 
v iem bezatbildīgajiem aicināju -  
m i em, kas vairo asinsizliešanu.    
(252. – 253.)

Dažam labam lasītājam nepa-
tiks katoliskā garā audzināto Vik-
toru Rancānu redzēt, pieau gušo 
kārtā nonākušu, liekam līdzinā-
šanas zīmi starp “boļševikiem, 
Austrumu vazaņķiem ar saviem 
jaunajiem dieviem” un krustne  - 
š iem, “kas iebruka svētajā baltu 
zemē, izkāva tās ļaudis, dzina tos 
verdzībā”. (273. – 274.) Tādu līdzi-
nāšanās zīmes likšanu populā ri-
zēja jau cienījamā Vizma Belše-
vica, pirms vairākiem gadu des-
mitiem savās slavenajās Indriķa 
Latvieša piezīmēs pielīdzinot 20. 
gs. Maskavu  krustnešu laika Romai.

Vai romānam vajadzēja beigties 
ar tās galvenā varoņa šķietamo 
bojāeju? Varbūt lasītājs gluži labi 
varēja iztikt ar atziņu, ka varoņa 
pārstāvētā brīvas un neatkarīgas 
Latvijas ideja pēc vairākiem gadu 
desmitiem guva piepildījumu, tā 
tad beigas nelaimīgas bija tikai 
attiecībā pret romāna darbības 
laiku, bet ne tālākā skatījumā? 
Tomēr Vilis Seleckis ar divu lap-
pušu gaŗu epilogu ir vēlējies vēs-
tures un sevis sagādātajam tum-
šajam mākonim piediegt jau ar 
laiku īsi pēc pamatromāna bei - 
g ām datējamu sidraba maliņu. 
Šarmants un mīlīgs ir šis epilogs, 
un ikvienam lasītājam to tulkot 
ļauts pēc savas gaumes. Tas varētu 
būt gan reāls laimīgs iznākums 
vismaz pāris romāna personām, 
gan arī neiespējams sapnis.
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Latvijas masu plašsaziņas     
lī  dz ekļos tika citēts jūsu skar - 
b ais vērtējums par mediju līme-
ni valstī šodien, proti, tas ir tik 
zems, ka zemāk vairs nav kur. 
Kā tad esam līdz tam non ā-
kuši? 

Redzu tiešas cēloņsakarības 
starp mediju kvalitāti un polīti-
kas kvalitāti demokratiskā sa -
bied rībā. Tāpēc arī 2015. gadā 
pie ņēmu sev svarīgu personisku 
lēmumu – atstāt labi atalgotu 
dar bu privātajā biznesā Vācijā 
un braukt atpakaļ uz Latviju un 
piedalīties konkursā uz šo ama -
tu (ko neviens negribēja, – bija 
bez rezultātiem beigušās divas 
pirmās konkursa kārtas, trešajā 
mani izvirzīja Mediju polītikas 
nodaļas vadītāja amatam). Mans 
mērķis bija un ir – sistēmiski 
sakārtot mediju vidi Latvijā, lai 
panāktu gan mediju un sabied-
rības dialoga veicināšanu, gan 
polītikas līmeņa kāpumu. No 
2004. līdz 2008. gadam vadīju 
nevalsts organizāciju Delna, to -
laik lielu uzmanību pievēršot tieši 
me  diju videi. Jo tas bija laiks, kad 
notika visspēcīgākie t. s. lielo 
mediju ietekmēšanas mēģināju-
mi no oligarchu puses. Bet, tieši 
atbildot uz jūsu jautājumu, – me -
diji Latvijā ir cieši saauguši ar 
valstī vēsturiski izveidojušos po -
lītisko sistēmu, kas bijusi, teik - 
s im tā, specifiska. Jo, ja salīdzi - 
n ām, piemēram, ar Igauniju, tā 
saukto oligarchu tur nav bijis, 
līdz ar ko nav bijis arī ietekmes 
uz presi. Latvijā izveidojusies un 
nostiprinājusies “tradicija” – ne -
runāt lasītāju vārdā, bet formulēt 
gatavus viedokļus, izvirzīt savu 
polītisko poziciju, nevis veidot 
viedokļu daudzveidību. Mediji  
ir kļuvuši par polītiskā viedokļa 
paudēju, un tas attiecas kā uz 
dru kāto presi, tā sabiedriskajām 
raidorganizācijām. Tas arī ir par 
iemeslu zemajam līmenim, un 
mans uzdevums šai amatā, ko 
veicu, un tas saskan arī ar manu 
personisko poziciju, ir padarīt 
visu iespējamo, lai izbeigtu po -
lītisko pērkamību un korupciju 
mediju vidē. Un vēl – lai panāktu 
žurnālistikas attīstību. 

Vai ir tā, ka Latvijā šobrīd 
vairs nav neviena neatkarīga 
preses izdevuma? Vai varbūt 
tomēr ir? 

Formāli – ir. Latvijā likum do-
šanā nav formulēts tiesiskais    
rē  gulējums, ka izdevējs nosaka 
ide jisko virzību, savukārt redak-
tors ir neatkarīgs no īpašnieka 
savos lēmumos. Mēs Latvijā ejam 
“krieviskajā” un anglosakšu tra-
dicijas virzienā, kad īpašnieks ir 
arī redaktors un nenodarbojas ar 
savu mediju kā ar biznesu, bet 
gan kā ar ideoloģisku instru-
mentu. Latvijā joprojām nav arī 
mediju tiesībsarga jeb ombuda 
institūcijas, nav ētikas padomes, 
kas ir arbitrs attiecībās starp iz -
devēju un satura veidotāju. Var 
teikt, ka nav arī tāda žanra kā 
mediju kritika, vispār nav dziļā-
kas profesionālās diskusijas par 
preses un vispār mediju kvali - 
tā tes standartiem. Vēl līdz šim 
Lat vijā darbojas t. s. Gorbačova  
preses likums, kas nosaka, ka ... 
valsts uzņēmumiem un iestā - 

Kāds gaiss ir Latvijas informācijas telpā? 
Latvijas Kultūras ministrijas Mediju polītikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis intervijā Ligitai Kovtunai

trimdas latviešu mediji, kuŗos 
strādājot, man kā redaktorei ne 
reizi nav nācies saņemt polī tis-
kas norādes. No manis prasa 
iz  pildīt mūsu 3 i koncepciju – 
informēt, izglītot, izklaidēt un 
vēl – lai raksti būtu nevainoja-
mā latviešu valodā... 

Tā sauktā trimdas prese ir 
“nišas produkts”, kam jāpilda 
sava funkcija – strādāt savai au -
ditorijai. Iespējamie modeļi, kā 
to uzturēt, lai uzrunātu šo au -
ditoriju, ir divi – caur izdevēju 
vai caur organizācijām. Savukārt 
izplatīšanas formas var būt dažā-
das – drukātā veidā, elektroniski. 
Ar abonentu skaita pieaugumu 
rēķināties nevar, tas ir skaidrs, 

nicēt ar sabiedrību, taču valdī -
bas uzdevums ir arī nodrošināt 
žurnālistikas kvalitātes attīstību 
savā valstī. Mediju vara ir un pa -
liek ceturtā vara, gan ar ļoti nozī-
mīgu demokratijas funkciju.

Pēc pusotra gada darba bei - 
dz ot ir izveidotas valsts mediju 
po  litikas pamatnostādnes, kas 
pa  redz nozīmīgi lielāku atbalstu   
kā likumdošanas, tā finanču 
ziņā. Atkal salīdzinot ar kaimi  - 
ņ iem, – Lietuva jau veikusi refor-
mas, palielinot financiālo atbal-
stu sabiedriskajām raidorgani -
zā cijām. Mēs vēl esam ceļā. Ir trīs 
atbalsta formas, ko Latvijas val-
dība līdz šim piemēro mediju 
videi: 24 miljoni eiro gadā tiek 

nās līdzekļi to satura veidošanai. 
Bet mums cieši blakus ir lielā 

Krievija ar ļoti skaidru un stin-
gru mediju polītiku, kuŗā tiek 
“iepumpēti” astronomiski nau-
das līdzekļi. Grūti, nē, pilnīgi ne   -
iespējami ir konkurēt, pie mē - 
r am, ar Krievijas TV, kas brīvi 
ska tāma Latvijā un kuŗas skatītā-
ju loks, kā liecina pētījumi, pa -
plašinās, turklāt arī latviešu au -
ditorijas virzienā. Viss, ko mēs 
varam – nodrošināt savā valstī 
maksimāli augstas raudzes un 
iespējami plašākam lokam pie-
mērotu žurnālistikas līmeni. 
Nevis bezcerīgi konkurējošu ar 
Krievijas mediju saturu, bet gan, 
veidojot pašiem savu, – vietējo, 

saistītu ar savu dzīvi, maksimāli 
patiesu. Un tam, saprotams, ir 
va  jadzīga nauda, galvenokārt, – 
lai atalgotu žurnālistu talantu   
un profesionalitāti. 

Tieši par to – kādi cilvēki vei-
dos mediju saturu (tostarp – 
par valsts naudu!), cik izglītoti, 
talantīgi utt., ja žurnālistikas 
līmeni valstī raksturojat kā 
zemu? 

Diemžēl. Atgriežoties Latvijā 
un “pieradis” pie Vācijas avīžu 
kvalitātīvā satura, nebiju pat 
iedomājies, ka tas ir tik zems. Ir 
pētījumi, kas pierāda, ka 80% (!) 
Latvijas mediju telpas dominē 
valsts iestāžu darbinieku “sara-
žo tas” preses relīzes, kas gluži 
vienkārši tiek pārkopētas kā 
pres es izdevumos, tā arī aģentū-
ru un portālu ziņās. Saprotams, 
ka arī tas ir saistīts ar to pašu 
naudas trūkumu. Bet mūsu ma -
zajā valstī, lai mēs saglabātu savu 
kultūrtelpu un aizsargātu infor-
mātīvo telpu, ir vajadzīgs valsts 
atbalsts. Jā, ir uzlabojusies biz -
nesa vide Latvijā, sakārtotāka ir 
valsts pārvalde, arī polītiskā vi -
de, bet to galīgi nevar teikt par 
mediju vidi. Vēl vairāk – tā ir 
degradējusies. Bet pirms runāt 
par valsts ieguldījumu profesio-
nālajā izglītībā, ir jāatrisina ētis-
kās vides un minētā mediju om -
buda jautājumi. 

Cik, jūsuprāt, Latvijā ir izcili 
profesionālu žurnālistu?

Runājot par profesionālo res-
pektu – aptuveni 20 līdz 30, no 
kuŗiem vairākums diemžēl vairs 
nestrādā žurnālistikā, bet lielā - 
ko ties sabiedrisko attiecību jo - 
mā, kur maksā nesalīdzināmi 
vai rāk. Ir gan manā redzeslokā 
kādi trīs jauni cilvēki, kas izau-
guši demokratiskas brīvības ga rā. 
Po  zitīvie asni, ko vērts attīstīt. Lai 
nu tikai viņi paliktu žurnā listikā!

Un cik avīžu?
Pēc manām domām, viena, kas 

uzrunā būtisku sabiedrības daļu 
un par kuŗu var teikt, ka tās dar-
bā tiek ievēroti profesionālie un 
ētikas standarti. Ja šī avīze ir pie-
vērsusies kādam noteiktam jau-
tā jumam, zinu, ka saņemšu par 
to vispusīgu, precīzu un pārbau-
dītu informāciju. Bet nav tādas 
avīzes, kas informētu par visu. 
Domāju, ka nākotnē Latvijā tāda 
būs, varbūt divas lielās avīzes ar 
plašu, visaptverošu saturu.

Lai būtu, bet – kā mēs to 
“aiznesīsim” pie lasītāja, kas 
avīzi turklāt būs gatavs pirkt 
par naudu?

 Igaunijā lasītāji maksā arī par 
tīmekļa saturu, piemēram, Delfi 
ir par samaksu. Latvijā diemžēl 
gatavību maksāt vēl neredzu. Pie 
mums žurnālists ir tai pašā “ka -
tē gorijā”, kur, teiksim, polītiķis. 
Un tā lielā mērā ir pašu žurnā-
listu vaina. Pirmām kārtām sa -
tura kvalitāte nodrošina ceļu pie 
lasītāja, bet arī sabiedriskajām 
raidorganizācijām ir uzdevums 
skaidrot, kas ir kvalitātīva žurnā-
listika, informācija un tās vēr-
tība, par ko cilvēki būtu gatavi 
maksāt. Ko mediju vide kopumā 
ir darījusi, lai baudītu sabiedrī-
bas uzticību? Nevar taču tā vien-
kārši secināt, ka Latvijas mediju 
patērētājs ir aprobežots... 

// Foto: Karīna Miezāja

d ēm ir vārda brīvība. Bet, piemē -
r am, man kā valsts ierēdnim taču 
nevar būt neierobežota vārda 
brīvība – es nevaru teikt kā ierēd-
nis visu to, ko domāju kā pri vāt-
persona. Jā, 1991. gadā tas bija 
nozīmīgi, bet vēl joprojām, pie-
mēram, Latvijas pašvaldības ar 
šo likumu pamato savas tiesības 
izdot pašiem savus preses izde - 
v umus un sauc tos par medijiem 
un tajos strādājošos pašvaldību 
darbiniekus – par žurnālistiem 
un redaktoriem! Redaktors pēc 
savas būtības nevar būt valsts 
amatpersona, un otrādi. 

Iznāk, ka vistuvāk “ideālam” 
ir avīzes Laiks un Brīvā Latvija, 

bet sava “niša” noteikti ir jāpie-
pilda, to nedrīkst atstāt tukšu. 

Un par to mums pašiem sa - 
v iem spēkiem jāgādā. Latvijas 
mediju vidē problēmu pietiek. 

2014. gadā Krimas notikumu 
kontekstā kļuva skaidrs, ka Lat-
vijas medijiem jāstrādā hibrīd-
kaŗa apstākļos. Īstenībā tas arī 
izšķīra manu personīgo emo cio-
nālo lēmumu – būt šeit, Latvijā, 
un iesaistīties valsts aizsardzī - 
bas un nostiprināšanas darbā. 
Priekšplānā izvirzījās jautājums 
par kontrpropagandu, ar ko sa -
vukārt nevar nodarboties de - 
mo kratiskas valsts valdība. Tās 
uzdevums ir kvalitātīvi komū-

piešķirti sabiedriskajām raid-
orga nizācijām, 6 miljoni – kom-
pensācija Latvijas Pastam par 
preses piegādi ārpus Rīgas un 
pazemināta – 12% PVN likme 
preses izdevumu tirdzniecībai. 

Bet reklāmas tirgus, kas pa -
saules praksē veido nozīmīgu 
mediju uzturēšanas daļu?

Reklāmas tirgu, kas šobrīd ie -
nes apmēram 77 miljonus eiro, 
kopumā var raksturot kā stag-
nējošu, turklāt ar tendenci sama-
zi nāties. Jo arvien pieaug “pār -
ro bežu” tirgus (Google, Facebook  
u. c.), kur tiek “aizpumpēta” rek-
lāmas nauda, kas vienkārši ne -
ienāk medijos, līdz ar ko samazi-

Roberts Putnis: “Tā sauktā trimdas prese ir “nišas produkts”, kam 
jā  pilda sava funkcija – strādāt savai au  ditorijai. Iespējamie modeļi, 
kā to uzturēt, lai uzrunātu šo au  ditoriju, ir divi – caur izdevēju vai 
caur organizācijām. Savukārt izplatīšanas formas var būt dažā das – 
drukātā veidā, elektroniski. Ar abonentu skaita pieaugumu rēķinā -
ties nevar, tas ir skaidrs, bet sava “niša” noteikti ir jāpie pilda, to ne -
drīkst atstāt tukšu.”
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Ar šo numuru beidzas Ritas 
Laimas interviju sērija, kas veltī-
ta Latvijas Zemessardzei. Kā pē -
dē jo sniedzam jums interviju ar 
ze  messargu Nilu Studentu, kuŗš 
uzauga ASV, bet nu jau daudzus 
gadus laimīgs dzīvo senču zemē 
Latvijā, tādējādi piepildīdams bi -
jušās trimdas sabiedrības cerību 
atgriezties “mājās”.

Nilu Studentu atceros kā blon-
du puisēnu latviešu pamatskolā 
Ņūdžersijā pirms vairāk nekā   
40 gadiem. Nils bija par mani 
krietni jaunāks, un tāpēc ne  pie-
vērsu viņam nekādu uzmanību. 
Mūs – latviešu bēgļu atvases – 
prasīgās skolotājas dīdīja lat vis-
kumā, kā vien mācēdamas, pār-
svarā jau ar stingrību un reizēm 
bardzību. Bērni izauga, un viena 
daļa iejuka un pazuda Amerikas 
“kausējamā katlā”, taču citi iz -
auga ar stipru latvisko identitāti, 
pateicoties ģimenei, latviešu  
skolai un sabiedrībai. Diemžēl 
ne  maz nav daudz ASV latviešu, 
kuri pēc Latvijas neatkarības 
1991. gadā devās uz senču zemi 
dzīvot. No mūsu visnotaļ augsti 
novērtētās latviešu skolas tādu 
bija maz. Iemesli tam ir daudzi 
un dažādi. Nils Students bija iz -
ņēmums. Kopš neatkarības viņš 
ir iedzīvojies Latvijā un ASV, kur 
aizvien dzīvo vecāki un māsa, 
netaisās atgriezties. Nils ir pre cē-
jies ar Saeimas deputāti Lolitu 
Čigāni. Viņu ģimenē aug dēli 
Kal vis un Matīss. Nils ir apmie-
rināts ar dzīvi Latvijā, un viņam 
rūp tās nākotne un drošība. Tā -
lab arī Nils ir iestājies Zemes sar-
dzē un ir uzskatāms par vienu  
no Latvijas tiešajiem aizstāvjiem. 

Pēdējos četrus gadus esmu 
strādājis ASV vēstniecībā Latvijā 
gan kā ekonomiskais padom-
nieks, gan ar iesācējuz ņēmēj  -
dar bības programmām. Šobrīd 
strā dāju vēstniecībā sabiedris - 
ko attiecību nodaļā, un, lai gan 
darbs katru dienu ved mani pa 
citiem ceļiem, kopš krīzes sā  ku-
ma Ukrainā esmu daudz strā dā-
jis ar ASV karavīriem, organizē -
j ot un veicot dažādus brīvprā -   
tī gos darbus – pārsvarā sadarbībā 
ar audžuģimenēm, sociāliem 
aprūpes centriem un bērnun a -
m iem. Man ir arī divi privāti 
uz  ņēmumi, kurus pieskatu savā 
brīvajā laikā. Absolvēju Upsalas 
koledžu Īstorandžā, Ņūdžersijā, 
un pirms pieciem gadiem sa  ņē-
mu maģistra gradu no Rīgas 
Biznesa skolas tepat Rīgā.

Latvijas Zemessardzē iestājos 
šā gada janvārī. Iestāties mani 
mu  dināja notikumi Ukrainā.   
Jau kopš Krievijas agresijas pret 
Gruziju 2008. gadā centos sa -
kārtot dzīvi, ģimenes un pro fe-
sionālos pienākumus, lai varētu 
vajadzīgajā brīdī būt gatavs nākt 
talkā, un tagad man ir zināms 
rūgtums, ka neiestājos ātrāk. 

Vidēji reizi mēnesī Zemes-
sardzei tiek “atdota” viena nedē-
ļas nogale. Kādreiz tas ir jau no 
piektdienas vakara, kad darbs 
beidzas piecos, sešos, mājās jā -
sakārto mugursoma, bet septiņos 
jau esmu bazē un ierindā. Tad 
visu nedēļas nogali ir mācības, 
bet svētdien tieku mājās ne ātrāk 
kā septiņos, astoņos, kādreiz pat 

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

RITA LAIMA

desmitos vakarā. Tad nākas kā -
du stundu pamērcēties vannā  
un nākamajā rītā uz ierasto ik -
dienas darbu. Tad vēl vasarā ir 
de  viņu dienu gara nometne, kas, 
man jāatzīstas, bija grūtākais    
fiziskais un garīgākais pārbau -
dī jums manā mūžā. Miega bads 
jau sākās no sestdienas uz svēt die-
nu, jo gulējām labi ja divas stun-
das, un pēc tam nevienu nak ti 
negulējām vairāk kā piecas stun-
das. Bet tas bija labi un nepie-
ciešami, kaut gan samērā liels 
skaits neizturēja un izstājās. 

Latvijas sabiedrībā ir ievēro ja-
mi paaugstinājusies interese par 
Zemessardzi. Gan studenti, gan 
labi situēti cilvēki, gan daudz-
bērnu ģimenes tēvi un sievietes 
stājas zemessargos. Mūsu grupā 
ap 10% bija sievietes, un man 
šķiet, ka no viņām mazāks pro-
cents izstājās, salīdzinot ar pui - 
š iem. Mēs esam pilnīgi pakļau ti 
Latvijas Aizsardzības ministrijai 
un integrēti NBS. Mūsu tiešie 

virsnieki ir labi apmācīti un pie-
redzes pilni NBS karavīri, kuru 
uzdevums ir apmācīt un vadīt   
ZS vienības. 

Kā zemessargiem trūkst vis-
vairāk?

Nekas akūti netrūkst, bet pa -
matinventārs ir vecs un atseviš-
ķos gadījumos savu laiku no -
kalpojis. Bet mēs paši brīvprā -
tīgi esam iestājušies brīvprātīgā 
dienestā, un mums ir dotas visas 
iespējas pirms tam iepazīties ar 
apstākļiem. Nav noslēpums, ka 
Latvija ir viena no nabadzī gā-
kajām Eiropas valstīm, un man 

šķiet, ka ļoti daudz arī nevaram 
prasīt. Protams, būtu labi, ja vi - 
s iem pietiktu Gorteksa lietus ja - 
 k as un bikses un citi sīkumi, bet 
daudz ko arī tāpat paši pērkam, 
lai būtu labāks aprīkojums. Pats 
esmu jau kādus 500 eiro iztērējis 
Zemessardzes vajadzībām kopš 
iestājos. Dārgākais pirkums bija 
kvalitatīvāka mugursoma. Toties 
ir aprīkojums, bez kā mēs neva-
rētu labi spēkoties vajadzības ga -
dījumā, un pirmajā vietā ir nakts 
redzamības optiskās ierīces. Labi, 
ka cilvēki ir pievērsuši uzmanī -
bu ziedošanas akcijai, un valdība 
ir piešķīrusi līdzekļus ZS piln  -

vei došanai nākamajos piecos ga -
 dos. Tad arī būs jauni ieroči un 
nakts redzamības iekārtas. 

Ko tu iegūsti, piedaloties Lat-
vijas Zemessardzē, un ko tu 
teiktu tiem, kas vēl svārstās – 
stāties vai ne?

Esmu kļuvis stiprāks un do -
māju, ka zinātu, ko darīt kritiskā 
brīdī. ZS man liek fiziski strādāt 
tā, kā pats sevi nekad nespiestu. 
Man ir daudz draugu, kuri vēl 
domā, kuri svārstās. Ja viņiem ir 
jauni bērni, es viņiem iesaku pa -
gaidīt, bet ja nav bērnu vai bēr -
n iem ir 10+ gadi, tad es saku – 
“Uz priekšu! Nenožēlosi!”

Vai vajadzētu vervēt ārzemēs 
dzīvojošos latviešus braukt uz 
Latviju dzīvot, mācīties, strādāt 
un iegūt aizsardzības pieredzi 
Latvijas Zemessardzē?

Esmu šeit jau vairāk nekā pus-
mūžu, tātad ilgāk dzīvoju Lat -
vijā nekā dzīvoju ASV. Esmu arī 
dzīvojis Vācijā, Maķedonijā, 
Hor vātijā, Armēnijā un Zvied-
rijā. Mans viedoklis ir šāds: ja ir 
vidēji vai labi ienākumi, nav la -
bākas zemes pasaulē. Mums vēl 
joprojām ir ļoti tīra daba, ēdiens 
ir dabisks un latvisks un tas, kas 
ir vajadzīgs latvietim. Kad esmu 
Amerikā, ēdiens mani nogurdi-
na, nevis spēcina. Liekās un ne -
va jadzīgās ērtības padara cilvē-
kus vājus, bet tas nav ātrs pro-
cess, un cilvēki to nepamana. 
Žēl, ka mums veikalos pārdod 
mikroviļņu krāsns, bet neesmu 
nekad elektro vai mājsaimniecī-
bas preču veikalos redzējis elek-
trisko bundžu atveramo. Cerams, 
ka tik tālu nekritīsim. Šeit viss    
ir vienkāršāks, dabiskāks un līdz 
ar to skaistāks un saprotamāks. 
Varu jebkurā vakarā pēc darba 
jau 50 minūtēs būt savās lauku 
mājās, izspiest ābolu sulu vai pie-
skatīt savas bites, vai arī palikt 
Rīgā un aiziet uz kādu teātra 
izrādi, kas var arī būt tikpat laba 
vai labāka par to, ko agrāk bau-
dīju Brodvejā vai Ofbrodvejā.

Nila atbildes liek man atcerē-
ties veselīgo un vienkāršo dzīves-
veidu Latvijas laukos. Latvijas 
zemessargu – Nila, Ievas, Kārļa, 
Veiko un Jura – atbildes liek do -
māt par mūsu – latviešu – pienā-
kumu pret savu zemi un valsti 
Latviju. Latvijas Zemessardze ir 
Latvijas sabiedrības šķērsgrie-
zums. Lasot zemessargu atbildes 
uz maniem jautājumiem, esmu 
aizkustināta. Mums ir tikai viena 
Latvija, un mēs esam Latvija.

“Zemessargs nav algots karei-
vis, viņa pienesums valsts dro-
šībai ir brīvprātīgs. Viņš ziedo 
savu brīvo laiku, līdzekļus, mie-
gu, spēku, enerģiju un drosmi. 
Tu vari palīdzēt viņam sargāt 
Latviju vienlīdz labi gan dienā, 
gan naktī, ziedojot līdzekļus 
nakts ekipējuma iegādei.”

Ziedojiet!
http://www.zemessargam.lv

Rekvizīti ziedojumiem ar ban-
kas pārskaitījumu:

Latvijas Transatlantiskā Orga-
nizācija (LATO)

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

Nils Students ar sievu Lolitu Čigāni un dēliem Kalvi un Matīsu Latvijā

Latvijas zemessargs Nils Students
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ASTRĪDA
JANSONE

Gluži nemanot, vasara ir atkal 
man paskrējusi tikpat kā garām, 
un ir pienācis rudens. Ir  oktobris, 
un no skapja tālākajiem stūriem 
esmu jau izņēmusi ziemas mēteli. 
Gaidu ciemos divus trimdas bēr-
nubērnus, kuŗi tikai tāpēc vien, ka 
ir latvieši, ir atraduši ceļu viens    
pie otra, un tagad jau vairāk nekā 
25 gadus ir burvīgs pāris, kas sa - 
v us bēr nus audzina Latvijā, lai gan 
paši ir dzimuši un uzauguši tālajā 
Austrālijā. Kā allaž citi, arī šie cie-
miņi atnāk pie manis ar dāva - 
n ām ‒ Kārlim rokās skaists frēziju 
pušķis, Kristīne atnesusi ļoti lat-
visku keramikas medus podiņu. 
Laikam zina, ka man jādomā par 
ilgu rakstīšanu, jo mans trimdas 
bērnu un bērnubērnu saraksts no 
sākotnējiem 33 vārdiem  ir jau 
“uz  skrējis” līdz 120. Parunājusies 
gan esmu vēl tikai ar 15, un nu zi -
nu gan, ka šo projektu esmu ie -
sākusi daudz par vēlu... Skaidrs – 
man jāstrādā daudz un ātri.

Kārļa tēvs bija dzimis 1938. ga -
dā un vēl tagad dzīvo Austrālijā, 
māmiņa ‒ 1940. Kristīnes tēvs  
(arī vēl mīt Austrālijā) ir dzimis 
1924. gadā, bet māmiņa, kuŗa gan 
jau Aizsaulē, dzimusi  1931. gadā. 
Tātad – abi šīsdienas ciemiņi no -
teikti ir trimdas bērnubērni.  
Stāstu šodien iesāk Kārlis:

“Esmu dzimis Dienvidaustrā li-
jā,  Adelaidē,  1960. gadā, bet vi  dus-
skolu beidzu Kanberā. 1983. gadā 
esmu beidzis arī Austrālijas Na -
cionālo universitāti un ieguvis 
gradu B.Sc. informācijas techno-
lo ģijas zinātnē. Kādu laiku nostrā-
dāju par programmētāju Kanbe -
rā, labklājības ministrijā, pēc tam 
13 gadus ‒ Sidnejas telekomū-
nikāciju uzņēmumā Telstra. Tātad 
jau kādus 33 gadus esmu strādā -
jis kā IT profesionālis un 15 vai 
pat vairāk gadus esmu bijis va  dī-
tājs. Esmu savu izglītību arī pa   -
pil dinājis,  un tagad man ir arī 
maģis tra grads, ko ieguvu šeit,  
Lat vijā. Rīgas Biznesa augstskolā,  
tikai  pagājušajā gadā.

Gandrīz vienmēr esmu pie da-
lījies arī latviešu sabiedriskajā dzī-
vē. Dejoju tautasdeju grupā “Spri-
gulītis”,  arī Austrālijas slavenā -   
ka jā ansamblī “Saules josta” un 
biju dalībnieks četrās viņu ār - 
zem ju turnejās,  un 1990. gadā ar 
“Saules jostu”  pirmo reizi nonācu  
Latvijā.”

Te es Kārli pārtraucu un mēģi -
nu viņu pārliecināt, ka tādā ga -
dījumā es viņu varētu pazīt jau no 
seniem laikiem, jo labi atceros 
“Saules jostas” brīnišķīgos uzvedu-
mus,  sākot ar viņu pirmo ārzemju 
turneju, jo tai laikā dzīvoju Ame-
rikā un Klīvlandē biju pie rīko-
tājiem. Abi vienojamies, ka esam 
seni paziņas, un Kārlis atkal at -
griežas pie sava stāsta:

“Mūsu pārvākšanās uz Latviju 
notika 2004. gadā, bet pirms tam 
mēs visa ģimene jau bijām kopā 
atbraukuši uz vienu gadu tādā     
kā eksperimentā, lai redzētu,  kā 
mums te varētu iet. Bija arī dažā-
das sakritības. Man Latvijā bija 
viens ļoti labs bērnības draugs – 
Pēteris Stupāns. Viņš Latvijā jau 
bija iedzīvojies. Viņš uz Latviju 
pārcēlās 2002. gadā. Kad mēs savu 
“eksperimentālo gadu” te bijām 
nodzīvojuši, mūsu iespaidi bija 

Trimdas bērnubērni ‒  
Kārlis un Kristīne Ātreni  

ļoti pozitīvi. Tādēļ mūsu lēmums 
pārcelties uz Latviju nemaz nebi -
ja grūts. Mums arī palaimējās 
Aust rā lijā izdevīgi pārdot māju, 
mums visiem bija dubultā pilso-
nība, un interesanti sagadījās arī 
tas, ka dienā, kad vajadzēja lidot 
uz Latviju, mēs visi saņēmām Lat-
vijas pases. To mēs uzskatījām par 
labu zīmi. Turklāt Latvijā bijām 
atraduši labus darbus, sūtījām 
bērnus uz latvieši skolu. Mūs viss  
apmierināja. Latvijā varējām labi 
dzīvot,  labi strādāt, un uzskatī-
jām, ka mums ir visas iespējas,     
lai paliktu. Pēc tā gada mēs vēl  
aiz braucām atpakaļ uz Austrāliju,  
tur nokārtojām “attiecības” ar mīt-
nes zemi, izrēķinājām, lai meitām 
pārcelšanās sakristu ar jaunā mā -
cību gada sākumu, un kļuvām par 
Latvijas pastāvīgiem iedzīvotā-
jiem. Jaunākai ar latviešu valodu 
vēl bija mazas problēmas, bet trīs 
mēnešu laikā viss bija kārtībā.” 

Kristīne piebilst, ka pāris gadu 
pirms tam visa ģimene bijusi 
Latvijā uz Pētera Stupāna kāzām 
un jaunākā meita bijusi nerunīga, 
licies, ka viņa baidās runāt ne tik 
pareizā latviešu valodā, tāpēc, at -
griezušies Austrālijā, līdz ar mei-
tenēm visi ģimenē mācījušies lat-
viešu valodu. “Diemžēl tur vai ru-
mā vecāki ar saviem bērniem ģi -
menēs sarunājas angliski. Latvie -
šu valodu saglabāt bijis ļoti grūti.” 
Stāstu turpina Kārlis: 

“Mēs paši financējām savu ceļu, 
un tas, ka mums abiem ir labi  
dar bi, mūsu pārcelšanos padarīja 
vieg lāku. Mēs te esam labi iedzī-
vo jušies, mums te ir patīkama sa -
biedrība,  un mēs nekad neesam 
jutuši, ka jel kādā veidā te būtu 
izolēti vai nepiederīgi. Mums ļoti 
patīk iet uz teātriem,  uz  Operu ‒ 
Latvijā to varam atļauties vairāk 
nekā  Austrālijā. Dzīves vietu šeit  
esam atraduši Ķīpsalā. Meiteņu 
dēļ negribējām dzīvot dzīvoklī, 
bet gan mājā, kur bērniem ir ie -

spēja spēlēties un padzīvoties 
svaigā gaisā. Un vēl mums ļoti 
patīk, ka te ir visi četri gadalaiki. 
Lai gan Austrālijā arī pie sniega 
tikām, bet bija jābrauc sešas stundas, 
lai no  kļūtu kalnos pie slēpošanas. 
Četri gadalaiki ir daudz patīka-
mā ki nekā Austrālijas mūžīgais 
karstums. Mums bērnībā likās sa  -
vādi, ka latviešu skolā bija jāskai -
ta pantiņi par sniegu un snieg-
pārsliņām tieši tad, kad Austrālijā   
bija tas lielākais karstums. Manai 
Rīgas tantei tas likās gluži netica-
mi, ka mēs tur svinējām Ziem-
svētkus vasarā. Palīdz arī tas, ka 
Latvijā mums ir diezgan daudz 
radu. Esam atraduši arī vairāku 
tuvu radu kapu vietas. Esmu at -
radis savus radurakstus piecas se - 
š as paaudzes atpakaļ un atklājis,   
ka tie visi bijuši latvieši. Arī tāpēc  
es te jūtos ļoti piesaistīts. Mēs 
esam arī ļoti daudz ceļojuši un 
iepazinuši Eiropu. Mums ļoti pa -
tīk tas, ka pārtika te ir daudz da -
bīgāka nekā  Austrālijā, patīk tas, 
ka tirgū visu var dabūt pilnīgi 
svaigu. Un vēl patīk tas, ka esam 
varējuši vairākas reizes Daugavai 
pāriet pāri pa ledu. 

Mūsu abas meitas – Emma La  risa 
un Māra Zenta – studē Anglijā. Em -
ma ‒ fine arts,  Māra ‒  lingvistiku.”

Kristīne pastāsta, ka viņa dzi-
musi 1969. gadā  Sidnejā. Viņai ir 
vecāks brālis un arī vecāka māsa, 
tāpēc uzaugusi kā ģimenes “bēbī-
tis”, bet Austrālijas universitātē 
izskolojusies par pedagogu. Viņas 
dzimtais uzvārds ir bijis Ernštei -
na, un 22 gadu vecumā viņa kļuva 
Ātrena. Šoruden Ātreni nosvinēja 
savu 25. kāzu jubileju. Kopš viņi 
dzīvo Latvijā, Kristīne strādā par 
skolotāju ‒ sākumā Ķīpsalas skolā, 
bet nu jau vairākus gadus  Latvijas 
Starptautiskajā vidusskolā. Tāpat 
kā Kārlis, viņa allaž bijusi aktīva 
latviešu sabiedrībā, gājusi latvie - 
šu skoliņās, dejojusi tautasdejas,  
“Saules jostā” nereti ir bijusi Kārļa 

partnere. Kristīne ar sevišķu sir-
snību atceras 1990. gada Dzies -
mu svētkus, kad Latvijā Atmo -    
da ritēja pilnā sparā, un pirmo           
reizi svētkos varēja piedalīties   
jau n ieši no trimdas. Dalībnieku 
gā  jienā bija klausījušies tautiešu 
uzsaucienos, lai taču viņi brauc 
mājās. Sākumā bijuši pārsteigti, ‒ 
vai tad Latvijas latvieši grib, lai 
viņi brauc atpakaļ uz Austrāliju, 
un tikai vēlāk sapratuši to īsto do -
mu – tas bijis aicinājums at  griez-
ties Latvijā. Toreiz gan nevienam 
no viņiem pat prātā neienāca, ka 
kādreiz tas tiešām notiks. Bet nu 
uz Latviju no Austrālijas ir pārcē-
lušies diezgan daudz tur dzimušu 
latviešu. To pašu Dziesmu svētku 
laikā viņi bija arī satikuši savus 
pirmos Latvijas radus  un jutuši 
īstu tuvību ar Latviju un latvie - 
š iem. Radu pulkā bijis arī  brālēns – 
sportistus, kuŗam bija aizliegts 
pie   dalīties Monreālas olimpiādē tikai 
tādēļ, ka viņa radi dzīvo Austrālijā.   
To arī es labi zinu, jo mans brāļa dēls 
saņēma tādu pašu aizliegumu. 

Turpmākās sarunas gaitā uzzi-
nu, ka Kārlis ir korporācijā Let to-
nia, bet Kristīne ‒ manā korporā-
cijā Spīdola, un nu jau mēs visi  
trīs jūtamies gandrīz kā radi! 
Kārlis strādā savā profesijā firmā 
Konekesko, kas Latvijā nodarbojas 
ar lauksaimniecības, celtniecības, 
komūnālās un mežistrādes tech-
ni kas tirdzniecību, viņš ir IT va -
dītājs visā Baltijā. 2010. gada no -
vembrī Kārlis svinēja savu 50. 
dzim šanas dienu skaistā Ķīpsalas  
restorānā Ostas skati un ciemiņus 
lūdza dāvanu vietā pieteikt ziedo-
jumus centīgu studentu stipen di-
jām Vītolu fondā. Tas arī tika iz -
darīts, un viens burvīgs Latvijas 
bērns par to jau ir izstudējis. Pa -
stāstu, ka Vītolu fonds ir viena no 
manām vislielākajām mīlestībām 
Latvijā, un Kārlis min, ka būtu 
vērts sākt domāt par vēl kādu sti-
pendiju.

Kurzemes jūrmalā Ātreniem 
viņiem ir sava vasaras mājiņa, kur 
vienmēr tiek svinēti Jāņi un kur 
ģimene pavada daudz brīvā  laika. 
Arī tai pusē viņi ir ieguvuši daudz 
jaunu draugu, turklāt vairāki no 
viņiem ‒ tāpat kā Ātreni ‒ ir lat-
vieši, kuŗi dzimuši kādā citā pa -
saules malā, bet tagad dzīvo Lat-
vijā. Tur bērniem ir svaigs gaiss,  
mežs, jūra. Vasarās var pastaigāties 
un iekrist mīkstās sūnās, ogot un 
sēņot. Baraviku un gaileņu tur 
pilni meži, citas sēnes viņi  nemaz 
nelasa. Kristīne Jāņus grib svinēt 
tikai tur. Pa ceļam saplūc  klēpjiem 
rudzupuķu un pati pin vainagus. 
Kārlim Latvijā vēl ļoti patīk tas, ka 
nekad nav ilgi jādomā, ko parā -
dīs ciemiņiem, kuŗi atbraukuši no 
citām zemēm. “Mums ir Rundāles 
pils, Siguldā ir ko redzēt gan va -
sarā, gan ziemā, mums ir Gaujas 
Nacionālais parks, Cēsis, Kuldīga, 
Daugavpils un  Ventspils. Un kur 
nu vēl  Rīga ar tās fantastiskajām 
jūgendstila ēkām...” 

Vēl nospriežam, ka Latvijā ta -
gad ļaudis ir smaidīgāki,  nav vairs 
tik nopietni un noraidoši, kā bija 
atgūtās neatkarības sākuma ga -
dos.  Kārlis domā, ka tas vietējiem 
ir “pielipis” no mums,  repatrian-
tiem, jo mēs taču smaidām vien-
mēr. Tad vēl parunājamies par to, 
ka latviešiem gudru cilvēku ne -
trūkst, jo tikko atkal kāds latviešu 
zinātnieks ir izgudrojis kaut ko 
pasaulē neredzētu, bet esam ne -
mierā ar to, ka valdība neprot to 
izmantot, jo daudzi no Latvijas 
zinātnieku izgudrojumiem jā  pār-
d od par smiekla naudu bagātajām 
valstīm. Kā, piemēram, pretvēža 
zāles Ringver.

Pienācis laiks no ciemiņiem 
atvadīties, bet es esmu priecīga,   
ka mans “projekts” ir devis ie -    
spē ju iepazīties ar tik lieliskiem 
cil vēk iem. Un vēl priecīgāka esmu 
par to, ka tas ir Latvijā.

Kārlis Ātrens kopā ar sievu Kristīni un meitām Emmu Larisu, Māru Zentu
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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Krustvārdu mīklas (Nr. 41) 
atrisinājums

Līmeniski.  7. Āboltiņa. 8. 
Auseklis. 9. Vaina. 10. Cauna. 13. 
Daile. 16. Birzgalis. 17. Āmen. 
19. Degā. 20. Usne. 21. Astoņi. 
24. Apnikt. 25. Trīt. 27. Āzēt. 29. 
Andi. 30. Standarts. 33. Atons. 
34. Atved. 36. Jukas. 37. Tristans. 
38. Leopards. 

Stateniski.  1. Absaloms. 2. 
Klāns. 3. Šņāc. 4. Kuba. 5. Aknas. 
6. Kiplings. 11. Aiza. 12. Nianse. 
14. Pienenīte. 15. Hipokrats. 18. 
Nupat. 19. Diēta. 22. Skanēt. 23. 
Dzintars. 26. Adelaide. 28. Vate. 
31. Anīss. 32. Auzas. 34. Auns. 
35. Dveš.    

Dobeles SIA Baltic Candles Ltd. (šogad 20 gadi) ir lielākais sveču 
ražotājs Baltijā un viens no lielākajiem Eiropā, 99% savas produk-
cijas eksportē, saņēmis Zviedrijas Biznesa Gada balvu katēgorijā 
“Ilgtspējīga attīstība”. To uzņēmuma direktorei Zitai Sāvičai pasnie-
dza Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms (Henrik 
Landerholm). 

Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” ieguvusi divas nomināci-
jas starptautiskos konkursos. Ņujorkā tika pasniegta Amerikas 
architektūras balva American Architecture Prize, kur saņēma pirmo 
godalgu katēgorijā “Daudzfunkcionāla architektūra”. 28. oktobrī 
Romā foruma “Italijas betona dienas” laikā norisinājās Eiropas be -
tona ražotāju balvas European Concrete Award pasniegšanas cere-
monija, kur piešķirta otrā godalga līdzās Nīderlandes un Īrijas pub-
lisko celtņu projektiem. 

VUGD Vidzemes reģiona brigādes Valmieras depo 2.  novem-
brī, klātesot ASV vēstniecības Latvijā pārstāvei Vanesai Akerei, svi-
nīgi atklāja rekonstruēto administrātīvo ēku un no jauna izbū-
vēto nojumi speciālizētajam transportam. To realizēja ASV un 
Latvijas sadarbības projektā, bet īstenoja ASV Bruņoto spēku virs-
pavēlniecība Eiropā un ASV vēstniecības Aizsardzības sadarbības 
birojs Latvijā, ieguldot 300 000 eiro.

Mērsraga osta ir nozīmīgs Ziemeļkurzemes reģiona ekono-
miskais centrs un transporta mezgls, kuŗā kravu apgrozījums pie-
audzis par 12%, kas sastāda vairāk nekā 31 miljonu eiro. Tas noticis, 
pateicoties tam, ka tiek eksportēta un importēta kūdra, koksnes 
šķelda un skaidu granulas, smilts, graudi, techniskais sāls, akmens 
šķembas, zivis, zāģbaļķi un papīrmalka. Ostas territorijā ir 4 zivju    
un 2 kokapstrādes uzņēmumi, elektrības ražošana ar vēja ģeneratoru 
un ir jachtu servisa centrs. 

Neretas novada Liellopu izsoļu nams oktobŗa mēnesī realizējis 
vairāk nekā  2200 liellopu, kas ir jauns sasniegums ne tikai uzņē  - 
m uma darbības vēsturē, bet arī visā lopkopības nozarē Latvijā. Tā 
dibinātājs Kaspars Ādams norāda, oktobŗa pirmajā izsolē nopirkts 
gada dārgākais beļģu Zilās šķirnes bullis par 1 300 eiro (bez PVN). 

Rēzeknē, Latgales kultūrvēstures mūzejā, notika tradicionālā 
sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana ar patruļkuģa P-09 “Rēzekne” 
komandu, Latvijas Republikas Zemessardzi un Jaunsardzes depar-
tamenta 2. novada nodaļas jaunsargiem, lai simboliski vienotos 
kopīgā piederībā, sagaidot Latvijas 98. dzimšanas dienu 18. novem-
brī. Visu mēnesi līdz 30. novembrim tiek aicināti 9. – 12. klašu sko-
lēni uz mūzejpedagoģisko programmu „Latvijas brīvības cīņas”. 

Liepāja no 17. līdz 20. novembrim piedalīsies festivālā “Staro 
Rīga”. Pie Liepājas pārstāvniecības Rīgā, Jēkaba kazarmās, būs novie - 
t ota mākslinieces Agneses Melbārdes veidotā gaismas un mūzikas 
instalācijas skulptūra “Vēstījums no Liepājas”. Tā aicinot ikvienu biežāk 
teikt saviem mīļajiem: “Es tevi mīlu!”, lai uzaust gaisma ikvie  na sirdī! 

Rēzeknē 18. novembrī notiks VI Tautas skrējiens “Ieelpo Rē - 
z ekni!”, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Tas norisināsies no 
Fes tivāla parka pa Atbrīvošanas aleju līdz Lubānas ielas krustoju - 
m am un atpakaļ, apmēram 3 km. Tā ierosinātāji ir pilsētas Jauniešu 
dome, kas to organizē sadarbībā ar pilsētas domes Sporta pārvaldi, 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs” un paš val-
dības aģentūru “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”. 

Latgales vēstniecībā GORS 18. novembrī plkst. 18 notiks Valsts 
svētku koncerts “TEIC, KUR ZEME SKAISTĀKA”, kur izskanēs        
R. Paula, M. Brauna, J. Lūsēna un J. Strazda dziesmas par Latviju, ko 
izdziedās Ieva Sutugova, Dainis Skutelis, Artis Robežnieks un spēlēs 
Jāņa Strazda instrumentālā grupa. Koncerta laikā tiks godināts 
Rēzeknes pilsētas Goda pilsonis. 

Krustpils pils Izstāžu zālē līdz 30. novembrim apskatāma iz -
stāde, kas veltīta Valsts svētkiem 18. novembrī un Latvijas Zemes-
sardzes 25 gadu jubilejai. Tā tapusi sadarbībā ar Zemessardzes 56. 
kājnieku bataljonu, kur aplūkojami gan informatīvie materiāli par   
šī militārā formējuma vēsturi un darbību Latvijas valsts aizsardzībā. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 9. Apdzīvota vieta 
Madonas novadā. 10. Divdīgļ lap-
ju klases augi. 11. Anglijas zel ta 
monēta, kas bija apgrozībā līdz 
1817. gadam. 12. Latviešu pe  da - 
 g ogs, literāts (1876 – 1951). 13. 
Glez niecības technika. 14. Ar  chi-
tektūras un mākslas stils. 16. Vielas 
īpašība. 18. Dzīvībai bīs tamas vie-
las. 20. Būtiskas norises apzī mē-
jums iekšdedzes dzinēja darbībā. 

21. Italiešu komponists (1660 – 
1725). 22. Pārliecība, uzskatu ko -
pums. 25. Administrātīvi terri to-
riāla iedalījuma vienība Latvijā 
līdz 1949. gadam. 27. Dabas pa  rā-
dība. 28. Pilsētvalsts antīkajā pa -
saulē. 31. Viendīgļlapju klases au -
gi. 33. Ciparu kopas. 34. Negau -
sīgi ēst (sarunv.). 35. Saturna pa -
vadonis. 36. Sporta speciālisti.    
37. Valsts Ziemeļafrikā. 

Stateniski. 1. Ķirbjaugu dzimtas 
dārzeņi. 2. Organisko skābju at -
vasinājumi. 3. Apģērba detaļa. 4. 
Apdzīvota vieta Smiltenes nova-
dā. 5. Plēvspārņu kārtas kukaiņi. 
6. Vērtīgas. 7. Oficiālas pusdie - 
nas ar lūgtiem viesiem. 8. Censties 
pa  nākt kaut ko ar iebaidīšanu, 
drau diem. 15. Spēļu kārts. 17. 
Mas as mērvienība angļu mēru 
sistēmā. 18. Garšviela. 19. Mant-
rausīgi taupīga. 23. Aparāts plūs-
tošas gāzes vai plūstoša šķidruma 
daudzuma mērīšanai. 24. Pilsēta 
Spānijas ziemeļaustrumos. 25. 
Pusdārgakmens. 26. Valsts Eiropā. 
29. Norvēģu drāmaturgs (1828 – 
1906). 30. Dārza puķe. 31. Žņau-
dzējčūska. 32. Ūdensrožu dzim -
tas augs. 

ELA prezidija priekšsēdis Kris-
taps Grasis LKV Padomes sēdē 
2016. gada 25. septembrī Min-
sterē plašāk pastāstīja par orga-
nizācijas galvenajiem darbības 
virzieniem: latviskā izglītība, kul-
tūra un pilsoniskā līdzdalība.     
K. Grasi par priekšsēdi ievēlēja 
2015. gada 20. septembrī ELA 
sapulcē Dublinā, kuŗā piedalījās 
arī LKV valdes priekšsēdis Nīls 
Ebdens. ELA sekmīgās darbības 
pamatā ir komandas darbs. Pre-
zidijā ir sešas personas. Apvie-
nība algo – ar Latvijas institūciju 
līdzekļiem ‒ projektu rakstītājus, 
saziņas referentu, grāmatvedi, 
kopā piecus darbiniekus. ELA 
bi  rojs atrodas Pasaules brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) telpās 
Rīgā. ELA vieno 21 organizāci - 
ju 17 valstīs,  un tā sadarbojas ar 
Lat vijas valsts ministrijām un ie -
stādēm. Gadskārtējā sapulcē 
19./20. martā Tallinā ieradās 29 
delegāti, tostarp šī raksta autore. 
Savā runā šai sapulcē Kristaps 
uzsvēra, ka viņš darbojas roku 
rokā ar Ārlietu, Izglītības u.c. mi -
nistriju darba grupām un Lat - 
vie šu valodas aģentūru, gandrīz 
ik mēnesi ierodas Latvijā. 

Šī gada martā bijusi tikšanās  
ar visiem Latvijas ministriem. 
PBLA gan vēlētos, lai ārzemēs 
dzīvojošo latviešu jautājumi     
bū tu  vienas ministrijas atbildībā. 
Tagad tie sadalīti pa četrām. Jā -
piebilst, ka Latvijas reemigrāci -
jas plāns beigsies 2018. gadā.

Eiropā šobrīd darbojas 78 lat-
viešu skolas un skoliņas. Izglītī -

Latviešu kopība Vācijā (LKV) ‒ pēc 70 gadiem
LKV līdz ar Latviešu Nacionālo padomi Lielbritanijā un Zviedrijas Latviešu apvienību

 ielika pamatakmeni Eiropas Latviešu apvienībai (ELA) 
AIJA EBDENE

bas nozari vada skolas darbā 
pieredzējušais Māris Pūlis (Liel-
britanija). Pasaules mērogā – 
Aira Priedīte, jaunā PBLA Izglī-
tības padomes izpilddirektore. 

K. Grasis un N. Ebdens pieda-
lījušies Sabiedrības integrācijas 
fonda u.c. semināros un sanāk-
smēs, piemēram. Briselē. ELA at     -
balstītā jauniešu nometne KaLVe, 
Luksemburgā, ‒ un lekciju cikls 
(Ie)dRosme aktīvai latvietībai 
ārzemēs uzrunā jauniešus un to 
vadītājus, skolotājus un vecākus. 

Paredzēti arī lielie sarīkojumi: 
Eslingenas dziesmu svētku 70. 
ga  dadienas atcere 2017. gada jū -
nijā, kam Kultūras ministrija at  -
vēlējusi 25 800 EUR. ELA plāno 
rīkot kongresu nākamā gada 
jūlija beigās t.s. diasporas kon-
ferences vietā. Iecerētajam kon-
gresam paredzēti prāvi līdzekļi 
no Latvijas valsts puses. Kongre-
sā paredzēts spriest par kultūru, 
izglītību, ekonomiku un polīti -
ku. Luksemburgas latvieši veidos 
Jau niešu ziņu portālu, ko finan-
ciāli atbalstīs Izglītības minis - 
t rija. 

Turpinot īstenot Latvijas     
simtgadei veltītos labos darbus, 
uz Lielo talku aicinās latviešu   
un baltiešu mītnes zemēs Anna-
bergā (Bonna), DV Vācijas namā 
Bērzaine (Freiburga), Minsteres 
Latviešu centra, ev. lut. Baznīcas 
īpašumā Sandbijā, Ēlandes salā 
(Zviedrija), DV Fonda īpašumā 
Straumēni (Lielbritanija).

LKV ir arī  bijuši uzticēti citu 
biedrību līdzekļi jeb mērķziedo-

jumi, kā arī mantojumi. Baltie -
šu izcelsmes labvēle Konrādes 
kun dze, Ziemeļvācijā,  izteikusi 
vēlē ša  nos, lai viņas novēlējums 
pa  līdzētu Latvijas un Igaunijas 
bērn iem un jauniešiem ‒ grūt-
dieņiem. Šogad LKV šim nolū - 
k am pavisam pārskaitīja 40 000 
EUR: 20 000 EUR Igaunijas SOS 
organizācijai  Childrens village 
Poltsamaa and mourning child-
rens camp,  14 000 EUR Latvijas 
SOS Bērnu ciemata asociācijai – 
Īslīces bērnu ciematam. Biedrība 
“Zvannieku mājas” saņēma 5000 
EUR. Latvijas Sarkanā Krusta 
Dobeles komiteja – Elejas bēr - 
n iem  1000 EUR. 

Minsteres Latviešu ģimnazijas 
(MLĢ) audzēkņi 1973. gadā di -
bi nāja MLĢ bijušo skolēnu un 
draugu biedrību. Tās valdes 
priekš sēdis Pēteris Purmalis 
(Minstere) kārto biedrības legā -
lo slēgšanu. Atlikušie līdzekļi  
(bij. biedru iemaksas) glabājās 
LKV kontā – biedrībai pašai tā - 
da vairs nav.  Okupācijas mūzeja 
(OM) Latvijā Izglītības nodaļa 
šovasar saņēma 4000 EUR zie-
dojumu ar mērķi: Vēstures skaid-
rošanai jauniešiem un skolotā-
jiem no Latgales. P. Purmaļa ie -
rosmē palīdzība pēdējos gados 
atvēlēta arī Vestienas pagasta 
pamatskolai (3000 EUR). 

Bonnas latviešu skoliņas “Ka -
molītis” 12 vecāki kļuvuši par 
LKV biedriem. Skoliņa maksā 
2400 EUR gadā par telpu īri un 
lūdz LKV pārņemt pusi nāka-
majam mācību gadam. Viens 

Vācijas 2x2 nometnes dalībnieks 
šogad saņēma pilnu stipendiju – 
290 EUR no LKV.

Ivars Vētra sabiedriskā kārtā 
administrē avīzes Brīvā Latvija 
(BL) abonentus Vācijā, savukārt 
redakcija Rīgā ik gadu bez mak-
sas Kopības bibliotēkai Minste -
rē nodod iesietus visa gada BL 
numurus.

LKV informē tautiešus par no -
tikumiem Vācijā galvenokārt   
caur LKV Facebook lapu. Latvie  -
šu organizācijas tiksies Berlīnē 11. 
novembrī. Sanāksme būs apvie-
nota ar Valsts svētkiem; koncer -
tēs koklētāja Laima Jan sone. 

Valsts svētkus svinēsim 18. no -
vembrī  Frankfurtē ( rīkotāji  ‒ 
Frankfurtes latviešu biedrība    
un LKV); uzstāsies folkloras 
ansamblis no Londonas  “Aust-
rum kalns”. Nākamajā dienā tas 
kuplinās svētkus Minsterē. LKV 
atbalstīs Minchenes latviešu 
kultūras biedrības Namejs Valsts 
svētku sarīkojumu ar 200 EUR.

Vācijas pilsētās, kuŗās svinēs 
Latvijas 98. dzimšanas dienu, 
aktīvi līdzdarbosies  LKV,  tā jaun-
dibināto biedrību un kopu 
brīvprātīgie. 

Dievpalīgu turpinot! 
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PĒRK
latviešu mākslinieku L.Liberta, J.Tīdemaņa,
S.Vidberga, N.Strunkes, V.Skultes, V.Tones,

J.Kazāka, K.Padega, R.Sutas, V.Purvīša, J.Rozentāla, 
J.Valtera, Skulmes u.c. darbus, kolekcijas. Interesē 

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

Tālr.: 813-4189525
E-pasts: latgalerija@gmail.com

(Turpināts 20. lpp.)

PĒRK
Darījumi ar Nekustamo īpa-
šumu Latvijā.
Tel. +371 20151111
e-pasts: 20151111@inbox.lv

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

S P O R T S  A M E R I K Ā

LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS
98 GADU ATCERE

PRIEDAINĒ
Svētdien, 20. Novembrī, plkst. 1 pm

Svētbrīdis – Māc. Ieva Pušmucāne Kineyko
Svētku runu teiks Līga Ejupe, ALA kulturas noz.

KONCERTS
Latvijas postfokloras mūzikas grupa

"ILĢI"
Pēc koncerta saviesīgs vakars un silta bufete
Ieeja $ 25  Informācija www.priedaine.com

Latviešu Ziemsveiku Vecītis
ar īstu kažoku garnetur

arī tautiskas lelles no porcelāna
dāvanas īpašos gadījumos

var ceļot no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim 

Also Porcelain Folk Dolls 
Gifts for Special Occasions can be handed down from Generation 

to Generation
Maija Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

Annas Brigaderes slavenā autobiografiskā triloģija 
tagad arī angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY
A BOOK FOR YOUNG AND OLD

tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller
Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks

Cena $27 US + pasta tarifs ($3 Savienotās Valstīs)
Grāmatu var pasūtināt no tulkotājas: Ilze Kļaviņa Mueller,

2913 41st Ave S., Minneapolis, MN 55406, USA
(ilzemueller@gmail.com) vai no amazon.com

Porziņģim
lielisks sniegums 

Kristaps Porziņģis iemeta 27 
punktus Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlē, palīdzot 
Ņujorkas Knicks komandai prin-
cipiālā duelī ar 117:104 viesos 
ap  spēlēt Čikāgas Bulls vienību. 
Iepriekšējā spēlē Porziņģis otro 
reizi savā NBA karjērā palika bez 
reālizētiem metieniem no spēles, 
šoreiz viņš apstājās tikai divu 
punktu attālumā no karjēras re -
zultātīvitātes rekorda. Interesanti, 

ka pērn sezonas beigās tieši pret 
Bulls Porziņģis guva 29 punktus, 
tomēr tas bija tikai karjēras re -
korda atkārtojums, jo arī 17. no -
vembrī pret Šarlotes Bobcats tika 
iegūti 29 punkti. 

Kristaps pagājušajā sezonā div-
 reiz guva pa 28 punktiem. Šī 
spēle bija īpaša ar faktu, ka vasarā 
Bulls un Knicks komandas bija 
iesaistītas lielā maiņas darījumā, 
līdz ar to šajā duelī Čikāgā at -
griezās Deriks Rouzs un Žoakims 
Noā, kuŗi pirms šīs sezonas bija 
spēlējuši tikai Bulls rindās. Tāpat 

arī Čikāgas vienībā tagad ir vai-
rāki spēlētāji, kuŗi pagājušajā 
sezonā bija Knicks sastāvā. Iz  šķi-
rīgo izrāvienu Knicks veica ce -
turtās ceturtdaļas ievadā, kad 
iemeta pirmos desmit punktus, 
un šajā laikā ļoti nozīmīgu lomu 
nospēlēja tieši Porziņģis. Por-

ziņģis nospēlēja 32 minūtes un 
59 sekundes, trāpot sešus no as -
toņiem divpunktu raidī jumiem, 

četrus no septiņiem tālmetieniem 
un trīs no pieciem soda metieniem.

Porzinģis par savu 
sniegumu

Pēc aizvadītajām NBA meis-
tar sacīkstēm, Kristaps Porziņģis 

ir kritisks par savu sniegumu: 
“Man jāspēlē gudrāk, lai izvai-
rītos no piezīmju nastas. Es šī 

iemesla dēļ nevarēju daudz 
spēlēt otrajā ceturtdaļā. Man 
jāmācās no šīm spēlēm, jo man 
jābūt laukumā, lai palīdzētu 
savai komandai. Iespējams, pie-
zīmes sakrājās tāpēc, ka aizsar-
dzībā nespēju apturēt pretinie-
kus. Knicks komanda aizsar dzībā 
var spēlēt daudz labāk, un sezo-
nas sākumā šī ir galvenā prob-
lēma, kas liedz ņujorkiešiem tikt 
pie uzvarām. Mums problēmas 
bija komūnikācijā, pārejā no 
uzbrukuma aizsardzībā – savā-
cās daudzas mazās lietas, nebija 
viena liela problēma, ko vaja-
dzētu labot. Mums visiem aiz-
sardzībā jācenšas spēlēt labāk, 
jāreaģē uz kļūdām. Mums aiz-
sardzībā vēl ir tik daudz vietas 
izaugsmei.”
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(Turpināts no 8. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I Šīs zemes ceļi nostaigāti. Aizgājis Dieva mierā mūsu mīļais un gādīgais
vīrs, tēvs un opaps

ELMĀRS RUDZĪTIS
Dzimis 1931. gada 15. oktobrī Rīgā, Latvijā,

miris 2016. gada 29. oktobrī Milford, Pennsylvania

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais svainis

VALDIS IVANSONS
Dzimis 1931. gada 29. oktobrī Taurkalnē, Kurmenes pag.,

miris 2016. gada 14. oktobrī Rīgā

Mīlestībā un pateicībā piemin
SIEVA RŪTA, MEITA KALLA UN JĀNIS, VEDEKLA CECILIJA

MAZBĒRNI KATHERINE, CHRISTOPHER, MARGARET, CALEB, STEPHANIE, CHRISTOPHER

Pēc viņa sēro
VITAUTS UN BRIGITA ALKS

ZINTA UN VIDIS MALĒJS AR ĢIMENI

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,
kas man tic, dzīvos...
/Jāņa 11-25/

Daudz mūžā strādāts, piedots,
Daudz citu labā ziedots;
Pār lieliem tālumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
/A. Balodis/

• 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. 13. novembrī 
Dievk. 18. novembrī 7:00 Eku-
mēniskais Valsts svētku dievk. 
20. novembrī Mirušo piemiņas 
dienas dievk. ar Sv.vak. 27. no -
vembrī 1.Adventa angļu val.
dievk. ar Sv. vak. 4. decembrī  
2. Adventa dievkalpojums. At -
zīmēsim mācītājas Ievas 10 kal-
pošanas gadus. 11. decembrī  3. 
Adventa dievkalpojums. Skolas 
eglīte. 18. decembrī  4. Adventa 
dievkalpojums. Vilmingtonā 
(1530 Foulk Rd.-Rt.261) 15:00 
dieevk. Kafijas galds.

• Kalamazū latv.apv.ev.lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc dievk. kafijas galds.  
11. novembrī 11:00 lūgšanu 
grupa „Aka” bazn. lejas telpās. 
13. novembrī 10:00 Latvijas 
Valsts svētku dievk. 16. no  vem-
brī 11:00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija. 20. novembrī 10:00 
Mūžības svētd. Dievk. ar dievg. 
Kafija. 23. novembrī 11:00 Bī -
beles 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). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das 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, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Ar -
vīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@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.svēt dienā 
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 Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 19. no -
vembrī 12:00 Valsts svētku ap -
vienotais dievk. ar Vili mantikas 
latv. ev. lut. draudzi diak. Indriķa 
Kaņepa vadībā. Sekojošā sarī-
kojumā runu sniegs Dr. Maija 
Hinkle, „Latvieši pasaulē – 
mūzejs un pētniecības centrs” 
valdes priekšsēde. Sekos savie-
sīga daļa ar mielastu. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 

Dievk. notiek 10:00. Pēc dievk. 
sadraudzība. dievk. ar Sv.vak. 
13. novembrī Dievk.ar bērnu 
uzrunu. Svētdienas skola. 17. no -
vembrī 11:00 rīta Bībeles stunda. 
20. novembrī Mirušo piemiņas 
dievk. ar Sv. vak. 20. novembrī 
12:30 Kapu svētki Lakewood 
kapsētas kaplīčā. 22. novembrī 
19:00 vakara Bībeles stunda. 27. 
novembrī 11:00 1.Adventa 
dievk. 3. decembrī 11:00-15:00 
Ziemsvētku tirdziņš.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org. Dievk. notiek 14:00. 
Mācītāja vieta vakanta! 20.no  -
vembrī 15:00 Mirušo piemiņas 
dievk. Māc. Zvirgzds. 4. de  cem-
brī 14:00 Otrā adventa dievk. 
24. decembrī 16:00 Norvēģu 
bazn. Svētku vakara dievk.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran -
church@gmail.com 20. nov. 13:00 
Svētbrīdis un Latvijas Valsts 
svētku sarīkojums Prie dainē. 4. 
dec. 13:30 Dievkalpojums ar 
dievgaldu, II Adventa svētdiena. 
11. dec. 11:00 Adventa kon-
certs: vijolniece Una Tone, seko 
Draudzes Eglītes sarīkojums, 
siltas pusdienas un svētku tir-
dziņš. 24. dec. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums.

• 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).

12. novembrī 14:00 Jonkeru 
baznīcā Valsts svētku akts. 
Svētku runa Jānis Mažeiks, 
Latvijas ārkārtējais un pilnva-
rotais vēstnieks ANO. Kon-
certēs folkloras grupa „Iļģi”. 
Siltas pusdienas.

13. novembrī 10:00 Diev kal-
pojums Jonkeru baznīcā, dia-
kons Kaņeps. Salas baznīcā 
10:30 Valsts svētku dievkalpo-
jums, māc. Saivars, seko kafijas 
galds.

18. novembrī St. Andrew 
baznīcā, 11:00 Valsts svētku 
diev kalpojums, prāv. G. Laz-
diņš, seko svētku akts ar Ritas 
Gāles dzeju un prāv. G. Lazdiņa 
stāstījums par LELBāL darbību 
Latvijā.

19. novembrī Manhatenā 
Seafarers 14:00 Dievkalpojums 
ar dievgaldu, māc. Saliņš.

20. novembrī Jonkeru baz-
nīcā 10:00 Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu, māc. Saivars. Salas baz-
nīcā 10:30 Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu, māc. Saliņš.

27. novembrī Jonkeru baz-
nīcā 10:00 Dievkalpojums, māc. 
Saivars. Salas baznīcā 10:30 
Diev kalpojums, māc. Saliņš.

Mūžībā aizgājis
Mūsu konfuksis 1956. II

Korporācija Talavija

Fil! MARĢERS CAUNE ing.
Dzimis 1932. gada 12. martā Jaunjelgavā, Latvijā,

miris 2016. gada 24. oktobrī Three Rivers, Mičiganā, USA

Dieva mierā aizgājis mūsu ilggadīgais draugs

ELMĀRS RUDZĪTIS
Dzimis 1931. gada 15. oktobrī Rīgā,

miris 2016. gada 29. oktobrī Milford, PA, ASV

Sērās 
EDUARDS, ARTURS, IVARS

MĀRIS, JURIS, JĒKABS
ANTONS, JĀNIS UN MODRIS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BEATRISE UN EDVĪNS

ĀRIJA UN NORMUNDS
RUTA UN OLĢERTS

Buršu garā
Draudzībā
Sirsnībā

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
/K. Skalbe/
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Mūžībā aizsaukts mūsu filistrs

PĀVILS IEVIŅŠ, iur., 33 II
Dzimis 1915. gada 26. maijā Rīgā,

miris 2016. gada 22. oktobrī Bostonā

(Turpināts no 18. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, papīts un Papa Sig

COLONEL SIGURDS OTTO KROLLS, DDS
Dzimis 1931. gada 12. novembrī Rīgā,

miris 2016. gada 26. oktobrī Mississippi, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu sendienu draugs un domubiedrs

DR. SIGURDS O. KROLLS
Dzimis 1931. gada 12. novembrī Rīgā,
miris 2016. gada 26. oktobrī Missisippi

Mīļais

JĀNIS KOVALENKO
Dzimis 1932. gada 23. jūnijā Zilupē, Latvijā,

miris 2016. gada 13. oktobrī North Carolina, ASV

Pēkšņi mūžībā aizgājis
bijušais Daugavas Vanagu ASV valdes loceklis

MARĢERS CAUNE
Dzimis 1932. gada 12. martā Jaunjelgavā, Latvijā,

miris 2016. gada 24. oktobrī Trejupēs, Mičigānā, ASV
Marģers pievienojās Aizsaules latviešu leģionāru pulkiem,

kuŗu labā viņš veltīja lielu daļu no savas dzīves.

Mīļā piemiņā viņu paturēs DV ASV Vanagu un Vanadžu saime

Ar mīlestību pieminēs
RUTA, SIGURDS, MARTINA, ALEKSA

KONRADS, LARISA UN SCOTT

Līdz ar ģimeni skumst
GUNĀRS UN RUTA BEĶERIS , NORMA PLATO

SOLVEIGA ŠVALBE, ANITA TĒRAUDA

Sēro
BĒRNI MĀRA, RICHARDS UN LINDA AR ĢIMENĒM

PABĒRNI ANITA, VALTERS UN VIJA AR ĢIMENĒM
KRUSTMEITA GUNTA PRIEDĪTIS

KRUSTDĒLS ROBERTS ABERMANIS
9 MAZBĒRNI, 2 MAZMAZMEITAS

Par viņu sēro
FRATERNITAS METROPOLITANA KONVENTS

Krietno cīņu es esmu izcīnījis,
skrējienu esmu pabeidzis un ticību saglabājis.
/II Tim 4:7/

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās!
/M. Jansone/

Zvaigznītēm, Mēnestiņam un Saulītei Asariņas Birst Un Neviena Lapiņa Nekust!

Sit tibi terra levis

• Ročesteras ev.lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Diakone Linda 
Sniedze-Taggart. 12. novembrī 
14:00 Latvijas Valsts dibināša-
nas svētku dievk. Sarīkojums. 
Lūgums atnest groziņus! 27.
novembrī 14:00 Mirušo pie-
miņas dienas dievk. ar dievg.

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

• 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. Mār-
tiņš Rubenis. Dievkalpojums 
notiek 12:00. Pēc dievk. kafijas 
galds. 12. novembrī 12:00 Lat-
vijas Valsts dibināšanas atceres 
dievk. Svētku programma un 
pusdienas sarīkojumu telpās. 
10. decembrī Ziemsvētku 
Dievk. ar dievg. Kafijas galds 
un Ziemsvētku vecīša sagai-
dīšana.

• 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: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org  13. nov. 10:30 Lāč-
plēša dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu. 20. nov. 10:30 Valsts 
svētku dievkalpojums. Pieda-
līsies latviešu skolas bērni. 
Svētku aktā pēc dievkalpojuma 
runās bijušā ALAs priekšsēde 
Anita Bataraga. 27. nov. 10:30 
Mirušo piemiņas dienas diev-
kalpojums ar dievgaldu.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). 20. novembrī 14:00 
Latvijas Valsts dibināšanas at -
ceres un Mirušo piemiņas die-
nas dievk. Dz. grām. Diakone 
L. Sniedze –Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-

bergs, tālr.: 727-367-6001. Kat-
ras 1. svētdienas dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00.  
13. novembrī Bībeles stunda. 
20. novembrī Bībeles stunda. 
27. novembrī baznīcā Mirušo 
piemiņas dievk. 4. decembrī 
dievk. Biedrības namā. 11. de -
cembrī Bībeles stunda. 18. de -
cembrī Bībeles stunda. 25. de -
cembrī 16:00 baznīcā Ziem-
svētku dievk.

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

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

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 12. novembrī 11:00 
Dievk. ar dievg. Māc. Daina 
Salnīte. Draudzības saiets pie 
kafijas galda lejas zālē. 10.de -
cembrī 12:00 Adventa dievk. ar 
dievg. Diak. Indriķis Kaņeps. 
Draudzes Ziemsvētku eglītes 
iedegšana un kafijas galds lejas 
zālē. Visi būs mīļi gaidīti!

24. dec. plkst. 14:00 - 2:00 pp
Ziemsvētku, Svētvakara dievk.
Svētvakara dievk. vadīs māc. 

Daina Salnīte
Visi gaidīti!
• Ziemeļkalifornijas latv. ev. 

lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 
Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.



LAIKS 2016. ga da 12. novembris – 18. novembris20

NO BASKETBOLA VĒSTURES L A T V I J A S  S P O R T I S T I  PA S A U L Ē

IĻGU viesturneja Ziemeļamerikā 2016. gadā
Turneju atbalsta

Latviešu Fonds un Kultūras ministrija caur PBLA 

ŅUJORKĀ* – sestdien, 12. nov., plkst. 12:00
Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās – 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome – Baiba Pinne 917-270-4786

BOSTONĀ* – svētdien, 13. nov., plkst. 13:00
Trimdas draudzes zālē – 58 Irving St. Brookline, MA 
Rīko Amerikas latviešu tautiskā savienība – Marcis Voldiņš 617-969-2310

KLĪVLANDĒ – trešdien, 16. nov., plkst. 19:00
Latviešu draudzes namā – 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH
Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība – Haralds Mazzariņš 330 467 7830

TORONTO* – piektdien, 18. nov., a. 19:00
Kanādas Latviešu Centrā - 4 Credit Union Dr. Toronto, Ont.
Rīko Kanādas latviešu Centrs Toronto – Alberts Upeslācis 416-222-4021

FILADELFIJĀ* – sestdien, 19. nov., plkst. 14:00
Filadelfijas brīvo latvju biedrībā – 531 N 7th St. Philadelphia, PA
Rīko Filadelfijas organizāciju padome – Valdis Bašēns 856 426 1834

PRIEDAINE* – svētdien, 20. nov., plkst. 13:00
Priedainē – 1017 Hwy 33, Freehold, NJ  
Rīko Ņūdžersijas latviešu biedrība – Jānis Students 732-836-9750

*daļa no Valsts svētku akta

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS
sadarbībā ar vietējām organizācijām. 

Pirmie Latvijas basketbolisti 
Ņujorkā trenējās septiņus ga -
dus pirms NBA dibināšanas. 
Portāls  Sporta centrs.com vei-
cis pētījumu par latviešu bas-
ketbolistu un treneŗu pirmo 
braucienu uz ASV. Latvijas 

76 gadus pirms Porziņģa: pirmie latviešu 
basketbolisti Ņujorkā

basketbols 1939. gada vasarā 
sasniedza augstāko punktu.

Basketbola dzīves vadītāji 
ņēma vērā 1936. gadā Berlīnē 
un 1937. gadā Rīgā gūtās 
mācības, saprotot, ka sporta 
veida tālākai izaugsmei ne -
pieciešams ielikt stingrākus 
pamatus. Milzīga loma šajā 
pavērsienā bija valstsvienības 
galvenajam trenerim. Valde-
mārs Baumanis rīkojās kā 
Latvijas Neatkarības kaŗa 
lielāko uzvaru architekts, ģe -

Latvijas valstsvienība: sudrabs 1939. gada Eiropas meistarsacīkstēs 
Kauņā, vienu mēnesi pirms brauciena uz ASV // FOTO: Sporta centrs

nerālis Pēteris Radziņš – do -
māja nevis vienu vai divus, bet 
5 – 10 soļus uz priekšu. Lai 
stiprinātu Latvijas basketbolu, 
vajadzēja izveidot basketbola 
komandas reģionos, sameklēt 
un apmācīt trenerus, attīstīt 

un izkopt spēlētāju indivi-
duālās prasmes, pilnveidot un 
dažādot komandu treniņ-
darbu,  mācīties no labākajiem 
spēles lietpratējiem – ameri-
kāņiem.

1938. gada 9. oktobrī Lie-
pājā, Daugavpilī, Jelgavā, Tu -
kumā un Cēsīs notika pirmā 
“Bas ket bola propagandas die -
na”. Interese bija liela. “68 
bied rības grib spēlēt basket-
bolu,” vēstīja laikraksts Latvi-
jas Kareivis.

Uzvaras cena –
kilograms zelta

Latvijas labākais spēkavīrs Dai-
nis Zāģeris Dubaijā triumfēja 
Čempionu līgas finālposmā, 
balvā iegūstot kilogramu zelta. 
Zāģeris Dubaijā ieradās kā kop-
vērtējuma līderis, kas viņam arī 
deva handikapu pirms sacen sī-
bām, jo viņš tās uzreiz iesāka ar 
desmit punktiem.

Sacensībās divu dienu gaŗumā 
tika aizvadīti seši vingrinājumi 
un nobeigumā Zāģeris tika pie 
56 punktiem. Otro vietu ar 48 
punktiem ieguva polis un pērnā 
gada Čempionu līgas uzvarētājs 
Kšištofs Radzikovskis, kamēr 
trešais ar 46 punktiem palika 
slovēnis Matjazs Belsaks. Pēc 
pirmās dienas Zāģeris bija 
priekšā polim tikai par vienu 
punktu. Par uzvaru šajā posmā 
Zāģeris balvā saņēma arī kilo-
gramu tīra zelta. Šosezon Čem-
pionu līgas kopvērtējumā ar 
Zā ģeri sīvi cīnījās arī Aivars 
Šmaukstelis, tomēr fināla posmā 
katru valsti pārstāvēja pa vienam 
atlētam. Pērn Zāģeris uzvarēja 
trijos Čempionu līgas posmos 
un sezonas nobeiguma kopvēr-
tējumā guva otro vietu aiz 
Radzikovska.

Soļotāja Jāņa Daliņa 
dzimšanas dienas 

skrējiens
Soļotājs Jānis Daliņš savulaik 

sasniedza vairākus pasaules un 
vairākus desmitus Latvijas rekor-
du soļošanā. Viņa vārdā Valmierā 
nosaukts sporta stadions, izvei-
dota piemiņas vieta, bet pat viņa 
paša dēls tikai tagad, tēva 112. 
dzimšanas dienā, pirmoreiz ie -
raudzīja Jāņa Daliņa dzimto 
māju netālu no Valmieras esošajā 
Brenguļu ciemā – uz to veda 
slavenajam soļotajam veltīts 
skrējiens.

Jāņa Daliņa stadions Valmierā

Skrējiena dalībnieki

Jāņa Daliņa 112. dzimšanas 
dienā aptuveni 30 sportisti devās 
skrējienā no Daliņa stadiona Val -
mierā līdz viņa dzimtajām mājam 
netālajā Brenguļu ciemā. Skrē-
jienu atklāja slavenā soļotāja dēls, 
arī Jānis Daliņš, viņš ar kundzi 
tieši šajā laikā no savām mājām 
Austrālijā bija atbraucis uz Lat-
viju. Skrējienu viņš vērtēja kā 
lielu pagodinājumu tēvam, bet 
pašam jaunatklājums ir tēva 
dzimtās mājas Brenguļos, tur 
viņš iepriekš nav bijis. “Par Bren-
guļiem vairāk neko nezinu kā 

tikai, ka tēvs tur ir dzimis. Tā ir 
mana pirmā dzirdēšana tagad, 
ka tas mājas ir zināmas. Tas man 
ir interesanti ļoti un paldies par 
to,” sacīja soļotāja Jāņa Daliņa 
dēls Jānis Daliņš.

Līdz šim Daliņa vārds vairāk 
saistīts ar Valmieru, kur viņš 
pavadījis lielāko mūža daļu. Gar 
Daliņa mājām Valmierā ved arī 
gandrīz 12 kilometru gaŗais 
skrējiens, tālāk caur meža takām 
uz Brenguļiem. “Pagājušajā gada 
bija pirmais šis skrējiens. Mums 
bija kādi 13-14 dalībnieki, bet nu 
cilvēki šogad ir krietni vairāk,” 
sacīja skrējiena organizātore 
Sandra Kaufmane.

Pie Jāņa Daliņa dzimtajām 
mā jām Brenguļos 5. novembrī 
atklāja soļotājam veltītu piemi-
ņas plāksni.

Bobsleja
EK posmā Siguldā

Latvijas bobslejisti Oskars Ķi -
bermanis un Uģis Žaļims Sigul-
das bobsleja un kamaniņu trasē 
izcīnīja pirmās divas vietas Eiro-
pas kausa sezonas pirmajā posmā 
bobslejā divnieku ekipāžām. Ķi -
bermanis, startējot kopā ar stū-
mēju Matīsu Mikni, divu brau-
cienu summā Žaļimu ar piere dzē-
jušo stūmēju Daumantu Dreiš-
kenu pārspēja par vienu sekun-
des desmitdaļu. Ķibermanis bija 
līderis jau pēc pirmā brauciena, 
bet otrajā savu pārsvaru spēja 
saglabāt. Sacensībās startēja arī 
Ralfa Bērziņa/Māra Priekuļa 
divnieku ekipāža, kas ierindojās 
15. vietā. 

Oskara Ķibermaņa pilotētais 
divnieks Siguldā izcīnīja uzvaru 
arī Eiropas kausa izcīņas pirmā 
posma otrajās sacensībās. Divu 
braucienu summā Ķibermanis 
par piecām sekundes simtdaļām 
apsteidza Vācijas sportistu Ri -
chardu Elsneru, kuŗam Žaļims 
attiecīgi zaudēja 0,30 sekundes. 
Šo trešo vietu Žaļims, kuŗa 
stūmējs bija Raivis Zīrups, dalīja 
ar Krievijas ekipāžu Ņikitu Za -
charovu/Ruslanu Samitovu, ku -
ŗiem divu braucienu summā bija 
identisks rezultāts – 1:41.04. Trešā 
Latvijas ekipāža – Ralfs Bērziņš 
ar Kasparu Brezinski izcīnīja 16. 
vietu.

Eiropas kausa izcīņas pirmo 
posmu aizvadīja arī skeleto nisti. 
Pie dubultuzvaras tika Ivo Štein-
bergs un Krists Netlaus, bet Kris-
taps Zeila ierindojās 16. vietā, 
dāmu konkurencē Dārta Zunte 
finišēja astotajā vietā.

Rokasbumbas 
kvalifikācijas 

turnīrā 
2018. gada Eiropas handbola 

meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīrā Latvijas izlasei apakšgrupā 
pretiniekos ir Ungārija, Dānija 
un Nīderlande. Eiropas meistar-
sacīkstēm kvalificēsies katras 
apakšgrupas pirmo divu vietu 
ieguvējas vienības, kā arī labākā 
no trešo vietu īpašniecēm. Da -
žādu iemeslu dēļ valstsvienības 
rindās šobrīd nav līdeŗu Daiņa 
Krištopāna, Aivja Jurdža un 
Ģirta Lilienfelda, kuŗiem vienmēr 
bijusi  nozīmīga loma rezultāta 
veidošanā.

Latvijas izlases galvenais tre -
neris Uģis Vikštrems atzīst: “Iz -
redzes tikt pirmajā divniekā ir 
mazas, taču tas nenozīmē, ka nav 
nemaz. Reālitātē mūsu mērķis ir 
cīnīties ar Nīderlandi par trešo 
vietu. Neviens profesionālis neiet 
laukumā, lai zaudētu. Tas pats 
attiecas uz treneriem. Lai arī 
esmu optimists, uz situāciju jā -
skatās reāli – ja mēs Ungārijā 
tiktu pie neizšķirta, ar ko būtu 
ļoti apmierināts, tā būtu liela 
sensācija. Tas ir grūti izdarāms.”

Eiropas meistarsacīkšu kvali fi-
kācijas turnīru Latvijas vienība 
sāka Ungārijas pilsētā Ņīreģhāzā. 
Bez uzbrukuma līdera Daiņa 
Krištopāna sastāvā mūsu koman-
dai bija problēmas ar vārtu gū -
šanu, kā rezultātā beigās Ungā-
rijai zaudēts ar 16:24.

Otrajā spēlē Latvijas handbola 
valstsvienība Valmierā ar 23:36 
(11:18) zaudēja olimpiskajiem 
čempioniem dāņiem. Komandai 
šajā cīņā nepalīdzēja vairāki lī -
deŗi, kopumā Latvija parādīja 
cienījamu sniegumu. No sākuma 
mūsu vienībai veicās labāk par 
pretiniekiem, skandinavi neilgu 
laiku bija pat iedzinēju lomā. Vid-
zemes Olimpiskajā centrā līdz-
jutēju nepārtraukti atbalstītajā 
mājinieku komandā rezultātī vā-
kais ar pieciem vārtiem bija Jānis 
Pavlovičs, kuŗu atzina par labāko 
Latvijas izlasē, savukārt Richards 
Leja izcēlās ar četriem precīziem 
metieniem. Dānijai, kas jau pir-
majā puslaikā praktiski izšķīra 
spēles iznākumu, astoņu vārtu 
guvumu nodrošināja Lase An -
dersons.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas U-20 hokeja izlase 

starptautiskā turnīrā Austrijā, 
Grācā, zaudēja baltkrieviem – 
1:4, dāņiem – 1:2, bet uzvarēja 
Austrijas vienību – 2:1, ierindo-
joties trešajā vietā. 

 Riteņbraucējs Māris Bog-
danovičs izcīnīja otro vietu 
Starptautiskās Riteņbraukšanas 
savienības (UCI) viendienas ve -
lo braucienā (150 km) Ķīnā, tre-
šajā vietā ierindojās viņa ko -
mandas biedrs Emīls Liepiņš. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


