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Pirmo reizi Latvijā no 26. 
decembra līdz 1. janvārim no -
risināsies Pasaules latviešu jau-
natnes ziemas seminārs 2x2, kas 
pulcēs latviešu jauniešus no vi  sas 
pasaules pavadīt ziemas brīv-
dienas, baudot savu lat vie tību.

“Es izjutu lielu prieku par tik 
daudz motivētiem, gaišiem, gud-

Pasaules latviešu jaunatnes Ziemas seminārs 2x2 aicina
riem, iedvesmojošiem un dzī-
ves priecīgiem jauniešiem. Šeit 
sanāca kopā cilvēki, kuŗiem ir 
milzīgs potenciāls veidot skais-
tu un harmonisku nākotni,” 
pieredzē dalās kādreizējā 2x2 
dalībniece Kristīne Kode, kuŗa 
šogad vadīs pirmo ziemas 2x2 
semināru.

pagājušā gadsimta sešdes mi ta-
jos gados un toreiz pulcēja trim-
das latviešus ASV, bet 2015. ga  da 
vasarā 2x2 pirmo reizi nori-
sinājās Latvijā un te notiek jo -
projām. 2017. gada ziemas se -
minārs būs lieliska iespēja 
baudīt savu latvietību kopā ar 
latviešu jauniešiem no visas 

Italijas ziemeļos Kuneo pilsētā 
Pjemontes reģionā iestādīts pir-
mais Latvijas Simtgadei veltītais 
ozols Italijā. Italijas un italiešu 
Šveices latviešu biedrības ALISI  
biedriem ideja par to, ka Italijas 
latvieši Latvijai Simtgadē varētu 
dāvināt 100 ozolus, radusies pērn. 
Bijusi spraiga prāta vētra, bet 
stādīt ozolus, tādējādi Italijā po -
pulārizējot Latviju, ierosinājusi 
Modēnā dzīvojošā Ilze Siliņa.

Nolemts, ka šā gada laikā Ita lijā 
dzīvojošie tautieši stādīs ozolus. 
Visi šie ozoli tiks atzīmēti ar 
plāk snīti, norādot, ka koks vel-
tīts Latvijas un Italijas drau dzī-
bai. Iecerēts, ka katrā ozola 
stādīša  nā vai atzīmēšanā jāpie-
aicina draugi, kaimiņi u.c., lai 
italiešiem stāstītu par Latviju, 
mūsu valsts vēsturi un kultūru, 
gaidāmo Simt gadi. Italieši bieži 
brīnoties par to, ka latvieši jau 
grasās svinēt valsts Simtgadi, jo 
daudzi mal dīgi domā, ka Lat-

Italijā ar lepnumu un mīlestību 
stāda Simtgades ozolu

vijas valstiskums sācies tikai 
līdz ar Padomju Savienības 
sabrukumu. Pirmais ozoliņš, ar 
kuŗu atklāts projekts “100 Ita-
lijas ozoli Latvijai”, iestā dīts ar 
gana lielu italiešu publi kas klāt-
būtni, jo tieši 8. oktobrī Kuneo 
noritēja pilsētas svētki – dāvi-
nāšanas diena. Projekta “100 
Italijas ozoli Latvijai” bija brī-
niš ķīga šo svētku sastāvdaļa. 
Ozola stādīšanas laikā dziedāja 
Milānas latviešu koris. Skanēja 
“Še, kur ozoli, zaļo zemzari”, kā 
arī citas latviešu dziesmas. Bija 
arī kokļu mūzikālais pavadī-
jums. Tautieši bija ieradušies 
gan no citām Ita lijas pilsētām, 
gan Šveices un Luk semburgas. 
Daudzi bija tēr pušies tautas-
tērpos. Klātesošie va  rēja vairāk 
uzzināt par Latviju, jo bija arī 
no mūsu valsts vēst niecības 
Italijā sagādāts stends par 
Latvijas vēsturi, kā arī infor-
mātīvie materiāli. Jo sevišķi pie 

sirds italiešiem gāja cienasts, ko 
čakli bija sarūpējuši mūsu tau-
tieši, – speķa pīrāgi un ābolmai ze, 
pelēkie zirņi un liepziedu tēja. 
Baudīt varēja arī Rīgas melno bal  -
zamu. Kaut arī daži no ēdien iem 
italiešiem šķituši aiz domīgi, to -
mēr cienājušies lab prāt. Gan 
pirmajam, gan nāka majiem Simt -
gades ozoliem plāk snītē ietverts 
arī QR kods, caur kuŗu var no -
nākt projekta Facebook profilā 
“100 Italijas ozoli Latvijai”. Tajā 
jau ievietotas ziņas un attēli par 
pirmā ozoliņa stādīšanu. Pir-
mais projekta ozoliņš iegādāts 
stādau dzētavā Italijā, kur izau-
dzis jau paliels – četrus metrus 
gaŗš. Kat ram ozolam būs pieeja-
mas arī ģeografiskās koordi nā-
tas. Italijā ozols ir retums. Tur-
klāt Italijas ozoli nav nekādi 
zem zarīši. Tau tieši ir apņēmības 
pilni simtga dei veltītos ozoliņus 
čakli laistīt, lai aug skaisti un 
kupli kā dzim tenē.

Seminārs dalībniekus pulcēs 
skaistā viesu namā, tālu no ik -
dienas steigas – “Rezidence Kur -
zeme”. Programma būs piesāti-
nāta ar saistošām, izglītojošām, 
aktīvām un radošām lekcijām, 
projektiem un citām aktīvi tā-
tēm, kuŗas vadīs kompetenti 
lektori un nozaru speciālisti. 
Diskutēsim par Latvijas kultūru, 
notikumiem polītikā, biznesa 
attīstības iespējām un daudz 
citām jauniešiem interesantām 
temām. Tāpat runāsim par lat-
visko dzīvesziņu, meklēsim at -
bildes uz jautājumu “Kas ir lat-
vietība?”, kā arī ‒ ko nozīmē būt 
latvietim Latvijā un ārpus tās.

Pasaules latviešu jaunatnes 
ziemas seminārs 2x2 iedvesmo 
un palīdz saredzēt jaunas 
iespējas Latvijā un pasaulē, 
tāpēc aicinām visā pasaulē 
dzīvojošos latviešu jauniešus 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem 
pieteikties semināram, reģis-
trējoties 2x2pasaule.lv. 

2x2 seminārs tika izveidots 

pasaules un kopīgi sagaidīt Lat-
vijas Simtgades gadu!

Līga Rakstiņa ,
Pasaules latviešu jaunatnes 
semināra 2x2 organizatore,
e-pasts: info@2x2pasaule.lv

mob. tālr.: +371 26576678
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Aicinu atgriezties Latvijā un 
pieteikties Iespējamā misijā!

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
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; 3RD WK - JUN; 
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

(732) 549-0445, laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 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.

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

“Man ir jaunas idejas ceļojumiem. 
Vai Jums arī? Atrakstiet!”

Turpinot mūsu laikraksta un apgāda „Grāmatu 
Draugs” dibinātāja  Helmara Rudzīša tradiciju, 
izsludinām literāro konkursu, aicinot latviešu 

prozas autorus visā pasaulē iesūtīt Laikam 
stāstus un romānus par latviešu trimdas un 

jaunlaiku „diasporas” tematiku.
Jūsu darbus vērtēs kompetenta žūrija. Iesūtītie 

darbi, pēc žūrijas vērtējuma, tiks publicēti
laikraksta slejās, bet mākslinieciski 

augstvērtīgākais – izdots grāmatā serijā
„Laika grāmata”.

Darbus lūdzam iesūtīt redakcijai pa pastu Rīgā, 
Ģertrūdes ielā 27, LV – 1013 vai e pastā:

redakcija@laiks.us
Norises laiks – no šī paziņojuma 

pirmpublikācijas Laiks 2017.g. 34.nr. 
līdz  2018. gada 1. jūlijam.

Konkurss ir atklāts. Sūtījumam lūdzam
pievienot savu vārdu, uzvārdu un adresi.

(Ja ar pseidonīmu, redakcija garantē 
anonimitāti.) 

Lai top!
Jūsu redakcija 

Laiks izsludina
konkursu!  

Līdz 1. decembrim Iespējamā 
misija (IM) aicina pieteikties 
ārvalstīs dzīvojošos latviešus, 
kuŗi ieguvuši augstāko izglītību.

Jau desmit gadus IM sniedz 
iespēju jauniešiem pēc augst-
skolas absolvēšanas darīt jēg-
pilnu un interesantu darbu, 

Ik gadu programmā tiek uz -
ņemti dalībnieki, kuŗi augstāko 
izglītību vai darba pieredzi ie -
guvuši ārvalstīs un kuŗi izvē-
lējušies IM par savu nākamo 
darba un profesionālās piln-
veides ceļu. Pēdējos gados, lai 
uzsāktu dalību IM, uz Latviju 

nēm. (Šogad viņu vidū ir Daira 
Moruse, par ko stāstījām Laika 
38. numurā.) 

„Katru gadu ar prieku pro-
grammā uzņemam tos, kas ie -
guvuši starptautisku pieredzi un 
var to nodot tālāk bērniem Lat-
vijas skolās. IM ir iespēja atgriez-

ties Latvijā un darīt valstij no -
zīmīgu darbu. Atzīmējot IM des-
mitgadi, vēlamies uzsvērt, ka laba 
skolotāja paveiktais darbs saņem 
īstu un patiesu bērnu atzinību un 
aicinām sabiedrību novērtēt sko-
lotājus vairāk,” uzskata IM direk-
tors Kārlis Andersons.

„Man ir pārliecība, ka būt par 
skolotāju ir viena no nozīmī gā-
kajām un prestižākajām lietām, 
ko cilvēks var darīt. Laba sko-
lotāja iemācītās prasmes, attiek-
smes  un vērtības bērni pavairo 
tūkstoškārtīgi, izaugot pārliecībā, 
ka nav nesasniedzamu virsotņu. 
Labu skolotāju parasti atceras un 
ciena visu mūžu, to nevar no  vēr-
tēt par zemu!” uzsveŗ kvantu fi -
ziķis, asoc. prof. Vjačeslavs Kaš-
čejevs. 

IM dalībnieki divus gadus strā-
 dā Latvijas skolās par pilna laika 
skolotājiem un māca savai aug-
stākajai izglītībai atbilstošus mā -
cību priekšmetus. Līdztekus dar-
bam skolā dalībnieki intensīvi 
mācās, lai pilnveidotu pedago-
ģijas zināšanas un vadības pras-
mes, kā arī saņem profesionālu 
atbalstu. Pēc programmas absol-
vēšanas dalībnieki iegūst tiesības 
turpināt darbu skolā.

Pieteikties IM var pēdējo 
kursu studenti un absolventi, 
aizpildot pieteikšanās anketu. 
Vairāk informācijas par nosa-
cījumiem, atlases procesu un 
pieteikuma anketu atradī siet 
http://www.iespejamamisija.lv 

***
Iespējamā misija strādā, lai 

nodrošinātu kvalitātīvu izglītību 
katram bērnam Latvijā, radot 
nepieciešamās pārmaiņas klasēs, 
skolās un sabiedrībā. Esam pār-
liecināti, ka kvalitātīvas izglītības 
pamats ir labs skolotājs. Patei-
coties Swedbank un citu atbal stī-
tāju ziedojumiem, 10 gadu laikā 
Latvijas skolām ir izdevies pie-
saistīt  un atbalstīt 166 mērķ-
tiecīgus skolotājus, no kuŗiem, 
kā liecina dati, 79% turpina dar-
boties izglītības jomā arī pēc divu 
gadu dalības Iespējamās  misijas 
programmā.

AIJA BRIKŠE

divus gadus strādājot Latvijas 
skolās par skolotājiem, kā arī 
pilnveidot un attīstīt savas  
prasmes IM mācību program mā.

pārcēlušies arī vairāki Amerikas 
latvieši, kuŗi iepriekš nav dzī vo-
juši Latvijā, bet redzējuši IM kā 
iespēju atgriezties pie savām sak-
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Pianists Aleksandrs Kalējs un altists Dāvis Sliecāns

Knuts Lesiņš

JŪLIJS VIĻUMAINIS. Pludiņi. 1980.g.

2018. 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 .........................................

Kalendārus var iegādāties par USD 19,–

plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA Mākslas kalendārs 2018

“Tēvzeme latviešu glezniecībā 
simt gados”

Ceļā pie jums!

Knuta Lesiņa balvas laureāti Detroitā

Marta kluso dabu „Pludiņi” Jūlijs Viļumainis (1909-

1981), vēl viens Vilchelma Purvīša skolnieks, uzgleznoja 

īsi pirms savas aiziešanas – 1980.gadā. Viņš agri atrada 

savu krāsu paleti – siltos zemes toņus, arī temas, kas sais-

tījās ar zvejniekiem un zemnie kiem, tā apliecinot savu 

mīlestību tautai.

Īsu brīdi piestāju auto stāvvietā  
pie Detroitas lidostas, lai pār lie-
cinātos, ka Delta #1930 no Mi -
neapoles ir nolaidusies. Gaidīju 
divus jaunus mūziķus, Knuta 
Lesiņa balvas laureātus – altistu 
Dāvi Sliecānu un pianistu Alek-
sandru Kalēju, kuŗiem pēc pāris 
dienām bija paredzēts koncertēt 
Sv. Pāvila draudzes dievnamā. Kā 
satiksimies, nebija sarunāts, un 
uzdotie telefona numuri sākas ar 
011-371 – it kā būtu jāzvana uz 
Latviju. Piebremzējot pie katras 
izejas, caur stikla sienām vēroju 
iebraucējus ap bagāžu karuse-
ļiem, līdz ieraudzīju jaunekli ar 
vijoles somu uz muguras. At -
taisīju tik mašīnas logu, saska-
tījāmies, pamāju ar roku, un drīz 
jau bijam ceļā. 

Abi puiši studē Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā Rīgā, 
un, piedaloties vairākos starp-
tautiskajos konkursos, diezgan 
daudz redzējuši no ārpasaules, 
bet pirmo reizi ieradušies ASV. 
Dace Aperāne no latviešu kul-
tūras biedrības TILTS, bija izkār-
tojusi lidojuma biļetes un pēc 
Mineapoles sarunājusi viņiem 
koncertus arī Detroitā un Klīv-
landē. Ceļanaudu sedz Knuta 
Lesiņa fonds, kā arī vietējie kon-
certu rīkotāji. Dace ieteica viņus 
izklaidēt, parādīt pilsētu, aizvest 
uz kādu koncertu. Vēl nezinot, 
kas maniem viesiem patiesībā 
interesē, varēju gan uzminēt, ka 
21 gada veciem jauniešiem patīk 
ēst. Mūsu pirmā piestātne bija  
Costco, lai sapirktu krietni daudz 
pārtikas. 

Blakus koncertiem ar Dāvi, Alek-
sandrs gatavojas konkursam Ņu -
jorkā oktobŗa beigās – Third Inter-
national Gershwin Competition. 
Viņš ļoti priecājās par iespēju 
vingrināties pie tikko uzska ņo-
tām klavierēm, kas viņu sagaidīja 
apmešanās vietā. Uz tām arvien 
stāv mana nošu grāmata ar pa -
visam vienkāršu klavieŗu klasiku. 
Aleksandrs uzreiz šīs notis atpa-
zina; bērnībā viņš no tām bija 
mācījies spēlēt. Viņa vectēvs – 
slavenais ērģelnieks un kompo-
nists Aivars Kalējs – te koncertēja 
un ciemojās 2006. gadā un bija 
nokopējis šo grāmatu lapu pa 
lapai, lai aizvestu meitai, jo Lat-
vijā toreiz nevarēja dabūt tik 
labas notis iesācējiem. Alek-
sandrs apmierināti pasmējās, ka 
šis aplis ir noslēdzies. 

Nākamā dienā bija paredzēta 
ekskursija uz Detroitas centru, 
cauri pilsētas bēdīgi slavenājiem 
rajoniem un tad uz Henry Ford 
mūzeju. Šāda izklaide visiem 
ārzemju ciemiņiem ir ļoti pati-
kusi, tomēr brauciens gaŗš, un 
abi mūziķi nolēma šo laiku labāk 
pavadīt pie saviem instrumen-
tiem. Tai vietā viņi pieņēma aici-
nājumu apskatīt Amerikas maz-
pilsētu idilli, mūsu tuvējo lauku 
ciematu Dexter. Pastaigā te varēja 
justies kā vecā amerikāņu filmā, 
puiši ar lielu sajūsmu knipsēja 
“selfijus”. Viņiem arī interesēja 
ieskatīties vidusskolā, lai redzētu 
tās stīgu orķestŗa programmu. 
Diemžēl dzirdējām tikai dažus 
skanīgus akordus, pirms fire drill 
trauksme izdzina visus ārā uz 
laukuma. Tad vēl piestājamies pie 
pilsētiņas vislielākās rudens at -
rakcijas Dexter Cider Mill un 
dabūjām svaigi izspiestu ābolu 

LĪGA JĒKABSONE

sulu, ar ko pacienāt publiku nā -
kamās dienas koncerta starp-
brīdī.

5. oktobŗa pēcpusdienā, saules 
apspīdētajā dievnamā, koncerts 
sākās ar Karla Ditera fon Diter s-
dorfa Sonāti altam un klavierēm. 
Jaunie mākslinieki spēlēja lieliski 
– izteiksmīgi un virtuozi. Tam 
sekoja divi klavieŗu solo: Do -
meniko Skarlati Divas sonātes 
klavierēm un Friderika Šopēna 
Divas etīdes klavierēm. Tālāk visa 
programma skanēja duetā: Daces 
Aperānes Prelūdijas, Roberta Šū -
maņa Pasaku ainas, Leonīda 

rības laikā, kas trimdas gadus 
pavadīja Mineapolē un pie kuŗa 
mācījušies daudzi laviešu trim-
dinieku bērni. Balvu piešķiŗ Starp -
tautiskajos jauno mūziķu meis-
tarkursos Latvijā, mūzikas no -
metnē (sākumā Ogrē, tagad Si -
guldā), Daces Aperānes vadībā, 
kur izcilu mūziķu un paidagogu 
apmācībās piedalās mūzikas vi -
dusskolu audzēkņi un mūzikas 
augstskolu studenti.

Balva dod jaunajiem talantiem 
iespēju ceļot uz ASV un iegūt 
vērtīgu pieredzi ar koncertiem 
Mineapolē un vēl pāris citos 

un Calidore String Quartet kon-
certu. Vispār nebiju droša par 
puišu gatavību klausīties stīgu 
kvartetu tūlīt pēc viņu pašu kon-
certa, bet tad arī nezināju, ka 
Dāvis dievina Emersona kvarte-
tu. Kas par laimīgu sakritību! 

No koncertzāles tie iznāca svēt-
laimē, un Dāvim, ieraugot Emer-
 sona kvartetu vestibilā, prieks 
bija neaprakstāms – ganrīz jā -
pietur aiz kājām, lai puisis ne -
aizpeldētu septītajās debesīs! 

Dāvis Sliecāns ir altu grupas 
vadītājs Valsts kamerorķestrī Sin -
fonietta Riga, spēlē stīgu kvartetā 

ReDo, koncertējis Kremerata Bal -
tica, LNSO, LSO, Jēkabpils ka -
merorķestŗa sastāvā. Aleksandrs 
Kalējs ir mācījies pie pasaules 
slaveniem pianistiem, uzvarējis 
vairākus starptautiskus konku-
rus, koncertē un arī pasniedz 
klavieŗspēli Pāvula Jurjāna mū  zi-
kas skolā. Daudz jau sasniegts 
studiju gados, un daudz panā-
kumu vēl arvien stāv priekšā 
šiem ārkārtīgi talantīgiem jau -
niem mūziķiem. Novēlam vi  ņiem 
spožu nākotni un ceram, ka viņu 
solījums kādreiz atgriezties Det-
roitā piepildīsies.

Desjatņikova Kā vecais lejerkast-
nieks..., Aivara Kalēja Senais 
stāvpulkstenis un Laika rits ir 
neaptuŗams...  

Visi aizrautīgi klausījās un, kad 
šis skaistais koncerts beidzās, 
lēca kājās ar sirsnīgiem aplau -
siem. Bija grūti noticēt, ka 
priekšā stāv divi studenti. Dāvis 
un Aleksandrs bija sevi parādījuši 
par augstākās klases mūziķiem, 
un apliecinājuši, ka Knuta Lesiņa 
balvu pelnījuši ar uzviju. Vēlāk, 
runājot ar sajūsmināto publiku, 
atklājās, ka daudziem nebija skaid-
rības par Knuta Lesiņa balvu. 

Tātad, par balvu: Knuta Lesiņa 
balvu dibinājis Dr. Jānis Robiņš 
ar Latviešu organizāciju apvie-
nības Minesotā (LOAM) un 
TILTS līdzdalību 2010. gadā, un 
tagad balvas padomi vada Ansis 
Vīksniņš. Šī balva tika veidota 
sakarā ar Knuta Lesiņa simtgadi, 
lai pieminētu rakstnieku, kom-
ponistu, pianistu, skolotāju un 
jaunāko Latvijas Operas drāma-
turgu pirmajā Latvijas neat ka-

latviešu centros. Pirmais laureāts 
Ēvalds Lazarēvičs (klavieres) no 
Daugavpils mūzikas skolas 
(2010.g./2011.g.), ar savu sko lo-
tāju Elīnu Bambāni, bez Minea-
poles vēl koncertēja Kalamazū 
un Detroitā. Otrie laureāti bija 
klarnetists Haralds Klips, pia-
nists Kārlis Gunārs Tirzītis un 
trešā: Emīlija Rozenšteina, čel-
liste. Šo ceturto balvas turneju, ar 
Dāvi Sliecānu un Aleksandru 
Kalēju, atbalstīja Knuta Lesiņa 
balvas padome, LOAM, Mine so-
tas latviešu koncertapvienība, Lat -
viešu kultūras biedrība TILTS, 
Latviešu apvienība Detroitā un 
Klīvlandes Latviešu koncertap-
vienība.

Dāvis un Aleksandrs tiešām 
bija nopelnījuši daudz vairāk 
nekā tikai ekskursiju uz Dexter. 
Sekojot Daces Aperānes norādī-
jumiem aizvest viņus uz kādu 
koncertu, atradu biļetes uz vie -
nīgo tai laikā pieejamo – Uni-
versity of Michigan Musical Society 
spon sorēto Emerson String Quartet 



LAIKS 2017. ga da 21. oktobris – 27. oktobris4

RASMA PĒRKONE

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) 
darbības pamatprincipi ceļā uz Latvijas simtgadi

TLB Sestdienas skolas 67. mācību gada atklāšana

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība ir nevalstiska organi-
zācija, kas vieno pasaulē (arī 
Latvijā) dzīvojošos un strādājo-
šos veselības aprūpes jomas spe-
ciālistus: ārstus, studentus, zināt-
niekus, pasniedzējus u.c. To di -
bināja no Latvijas izbraukušie 
Latvijas Universitātes pasnie dzē ji, 
praktizējošie ārsti, zobārsti un 
māsas, kas devās trimdā Otrā 
pasaules kaŗa laikā. LĀZA ir 
viena no senākām latviešu trim-
das organizācijām. Kopš tās di -
bināšanas 1947. gadā Eslingenā 
LĀZA nekad nav pārtraukusi 
savu darbību, bet aktīvāka un 
Latvijai jūtamāka tā kļuva Lat-
vijas otrās Atmodas laikā pagā-
jušā gadsimta astoņdesmito gadu 
beigās. Šobrīd, kad atkal ir jū   ta-
ma Latvijas ārstu un māsu emig-
rācija, kad skaitliski diaspora 
ārpus Latvijas jau sniedzas sim-
tos tūkstošu, LĀZA savā darbībā 
iet kopsolī ar laiku, laužot para-
digmu – jūs (tur, ārpusē) un mēs 
(te, Latvijā).

Latviešu ārstu un zobārstu ap -
vienība, atzīmējot savu 70 gadu 
jubileju Rīgā 20. septembrī, sa -
dar bībā ar RSU rīkoja konferen-
cei, kuŗas mērķis bija veicināt 
domu apmaiņu starp dažādu val-
stu veselības aprūpes jomu spe -
ciālistiem, studentiem un rezi-
dentiem. Konferenci RSU ap -
mek lēja 190  dalībnieki, tai skaitā 
no ASV–19, Anglijas–2, Fran-
cijas–1, Kanadas–3, Norvēģi-
jas– 5, Šveices–2, Vācijas–2, 
Zviedrijas –3.

Konferencē diskusijas un prak-
tiskās apmācības notika šādās 
jomās:

 iekšķīgās slimības – sekciju 
vadīja Valdis Pīrāgs (Latvija), 
Ēriks Niedrītis (ASV) un Anna 
Saliņa (Jauno ārstu asociācijas 

valdes locekle, Latvija), 
 pediatrija – sekciju vadīja 

Daina Dreimane (ASV), Dace 
Gardovska (Latvija) un Zaiga 
Alksne-Phillips (ASV)

 dzemdniecība-ginekoloģija – 
sekciju vadīja Alda Urtāne (Nor -
vēģija) un Jānis Dimants (ASV); 

 radioloģija – sekciju vadīja Līva 
Andrējeva (ASV), Ilze Apine (La  t-
 vija), Aleksandrs Kalniņš (ASV);

 anestezioloģija-reanima to -
loģija – sekciju vadīja Andris 
Kļučņiks (Anglija), Edgars Grīns 

Lazovskis (Kanada)
 Sekcijas sēdē Veselības aprū-

pes organizācija un izglītība – vai 
pasaules pieredze var node rēt? 
Kon ferences dalībnieku uzma nī-
bai bija sagatavotas izcilas lekci-
jas, kas raisīja diskusijas un 
pārdomas: 

 Latvijas medicīnas augstskolu 
pārrobežu sadarbība / RSU Starp-
tautisko studiju departamenta 
direktore Baiba Pētersone un LU 
MF dekāns Valdis Folkmanis/

 WHO, kas ir Global Health, 

pekti / Atis Bārzdiņš (ASV)/
 Veselības aprūpē strādājošo 

emo cionālā slodze, depresija: “Ie -
skats mūsu profesijā caur psi  cho-
loģisko lēcu”  /Kaspars Tūters 
(Kanada)/

 Veselības aprūpes sistēmas pa -
saulē / Uģis Gruntmanis (ASV)/

/Konferences lekcijas var re -
dzēt LĀZA mājaslapā./

Izvērtējot LĀZA 70 gadu jubi-
lejas konferences diskusiju rezul -
tātus, LĀZA valde savā 8. ok -
tobra sēdē apstiprināja apvie-
nības turpmākās darbības vir-
zienu, iezīmējot galvenos mēr-
ķus un darbības veidus ceļā uz 
Latvijas simtgadi.

Latviešu ārstu un zobārstu ap -
vienības galvenais uzdevums pa -
liek nemainīgs: visiem spēkiem 
veicināt veselības aprūpē un zi -
nātnē iesaistīto studentu, rezi-
dentu, ārstu un zobārstu izglī tību 
un sadarbību. 

LĀZA darbība 21. gadsimtā 
iegūst vēl jaunu papildus nozīmi 
– tā ir medicīnas jomas spe  ciā-
listus vienojošā funkcija, kas 
kļūst jo svarīgāka saistībā ar 
aktīvo migrāciju. LĀZA mērķis 
saskan ar Eiropas Latviešu pir-
majā kongresā iezīmēto uzdevu-
mu – veicināt Latvijas piederīgo 
saliedētību un sadarbību pāri 
ģeografiskajām robežām. 

LĀZA arī turpmāk ir gatava 
sniegt cilvēkiem praktisku, so -
ciālu, garīgu un emocionālu at -
balstu, atbilstoši apvienības prin-
cipiem, kā to nosaka tās statūti. 
Organizācijas darbības vīziju pre-
cīzi izteicis arī LĀZA biedrs pro-
fesors Kristaps Keggi: „Mums, 
LĀZA, jādara viss iespējamais, 
lai ar mūsu palīdzību jaunie ārsti 
un Latvijas medicīna kopumā 
sasniegtu iespējami augstāko lī -
meni  pacientu aprūpē,  zinātnē 

un tautas  labklājībā.” Starptau-
tiskās labās prakses iedvesmota 
sabiedrības veselības sistēma ar 
pienācīgu nodrošinājumu – tāds 
ir LĀZA redzējums par ceļu, kā 
nokļūt līdz tautas labklājībai. 

LĀZA kopš savas dibināšanas 
1947. gadā Eslingenā vienmēr ir 
uzturējusi skaidru domu par 
Latvijas neatkarības atgūšanu, 
un LĀZA biedri ir glabājuši 
cerību, ka viņu iegūtā jaunā 
pieredze pasaulē reiz noderēs 
brīvajai Latvijai. 

Medicīnas ētikas starptautiskā 
kodeksa pirmajā punktā teiktais, 
ka kopā ar pārējo sabiedrību 
ārsts ir atbildīgs par sabiedrības 
vispārējās veselības uzlabošanu 
un taisnīgu veselības aprūpes sis -
tēmu, pilnībā atbilst arī šī brīža 
LĀZA vadības nostājai. LĀZA 
nezaudē savu interesi par ve  se-
lības aprūpes jautājumiem Lat-
vijā un saglabā savu pārliecību, 
ka godīgums un mērķu skaidrība 
ir LĀZA darbības pamatvērtības. 

LĀZA biedru un atbalstītāju 
skaits strauji aug, kas liecina, ka 
tās darbība un darbības principi 
ir būtiski un nepieciešami ne 
tikai diasporai ārpus Latvijas, bet 
arī Latvijas kolēģiem, kas aktīvi 
iesaistās LĀZA darbībā. 

LĀZA ir atvērta sadarbībai ar 
pasaules un Latvijas nevalstis-
kajām organizācijām, valsts un 
pašvaldību iestādēm, veselības 
aprūpes iestādēm, kuŗu darbības 
joma skaŗ veselības aprūpi un 
medicīnisko izglītību, un kuŗas ir 
gatavas konstruktīvai sadarbībai 
kopēja mērķa labā – savstarpējā 
cieņā un pacienta līdzesībā sa  k-
ņota un sadarbības ceļā gūtas 
starptautiskās labās prakses ied-
vesmota sabiedrības veselības sis-
tēma ar pienācīgu nodroši nā-
jumu.

(Zviedrija), Viesturs Ķerāns 
(Nor vēģija); 

 psichiatrija un psichoterapija 
– sekciju vadīja Dace Sortland 
(Norvēģija), Vineta Juhņēviča 
(Zviedrija) un Kaspars Tūters 
(Kanada);

 nodarbības simulāciju labo-
ra torijās:

a) ATLS praktiskā apmācība – 
vadīja Māris Bartkēvičs (Šveice) 
un  Jevgeņijs Kravčuks (Latvija) 
  b) Ultraskaņas pielietojumu 
locītavu aspirācijā – vadīja Juris 

vai Latvijai ir loma un atbildība 
tajā /Jānis Tupesis (ASV)/

 Vēža skrīninga programmas 
Fran  cijā  /Aldis Kaufmanis 
(Fran cija)/

Jaunāko technoloģiju izman to-
šana medicīnas izglītībā /Ieva 
Grīnberga (Latvija)/

 Par sirds transplantācijas attīs-
tību, no Chris Barnard līdz mūs-
dienām. Vai Latvijā to vajag at -
tīstīt? /Gundars Katlaps (ASV)/

 Vēža slimnieku aprūpes pie  re-
dze ASV: Latvijā noderīgie as -

Pēc vasaras klusuma, 9. sep-
tembŗa rītā Toronto latviešu 
centra otrais stāvs bija atkal 
pilns dzīvības. Bērni, vecāki un 
viesi pulcējās Sestdienas skolas 
67. mācību gada atklāšanai. 
Tērpušās tautastērpos, 8. klases 
skolnieces Simona Gaide un 
Vizma Kaļiņa ienesa Latvijas 
karogu skolotājas Marisas Zu -
bānes kokles pavadījumā. 

Pārzine Rasma Gaide aicināja 
mācītāju Dr. Anitu Gaidi atklāt 
mācību gadu ar svētbrīdi. Viņa 
iesāka ar vārdiem: “Šī ir tā 
diena, ko Dievs mums ir devis.” 
Uz jautājumu, vai bērni ir 
priecīgi būt šeit latviešu skolā, 
skaidru atbildi nevarēja sadzir-
dēt, tomēr domāju, ka ne visi 
bija priecīgi. Par pagājušās 
vasaras notikumiem gan bija 
daudz un dažādu atbilžu: ce -
ļojumi, arī uz Latviju, pie  da-
līšanās dažādās nometnēs Ka -
nadā, ASV un pat skautu no -
metnē Latvijā. Mācītāja aici nāja 

divus skolēnus palīgā pārbau-
dīt viņas mugursomas saturu, 
ko viņa bija nesusi savā ce -
ļojumā. Tur bija cepure, kas 
aizsargā no saules, grāmatas, 

ceļasoma un Dieva svētība, lai 
tas būtu veiksmīgs. Viņa vēlēja 
bērniem prieku skolā, labus drau-
 gus un skolotājus, lai šis gads 
būtu sekmīgs. Tad visi vie  nojās 

lūgšanā “Dievs, svētī Latviju”.
LNAK Izglītības nozares va -

dītāja Elita Pētersone sveica 
skolas saimi, uzsākot jauno 
mācību gadu. Viņa pastāstīja, 
ka ārpus Latvijas darbojoties 
100 latviešu skolas 26 valstīs 
un 5 kontinentos. Ļoti daudz 
jaunu latviešu skolu ir radušās 
pēdējā laikā Eiropā, pretstatā 
mūsu skolai, kas uzsāk jau 67. 
mācību gadu. Jaunais mācību 
gads uzliek pienākumu bērniem 
labi mācīties, bet arī vecākiem 
ir savi uzdevumi – vest savus 
bērnus uz Sestdienas skolu, 
atbalstīt skolas darbu un, gal-
venais, mājās runāt latviski.

R.Gaide paskaidroja, ka in -
ternetā skolai ir mājas lapa, kur 
var atrast informāciju par skolu 
un tās darbību. Dažus skatus 
no šīs lapas parādīja uz ekrāna. 
TLB SS bērnudārzs un pirm-
skola uzveda ludziņu “Rudzu 
pele” ar skolotāju līdzdalību, bet 
Hamiltonas skola izrādīja “Aiz 

kalniņa dūmi kūp”.
Pārzine jautāja, kas bērniem 

šodien ir līdzi skolas somā. 
Skolēni uzskaitīja daudz sva rīgu 
mantu skolas darbam, pat 
ūdens pudeli un maizīti, bet 
nevienam nebija ziedi skolo-
tājiem, kā tas ir parasts Latvijā, 
skolu iesākot. Mācītāja A.Gaide 
uzdāvaja pārzinei sarkanu rozi 
no sava dārza. Tad pārzine iz  -
sauca skolotājus pēc kārtas un 
katrs saņēma gladiolas ziedu. 
Skolā darbojas 20 skolotāji, 
palīgskolotāji un darbinieki, un 
gandrīz visi pagājušā gada ab -
solventi ir atgriezušies kā brīv-
prātīgi darbinieki.

Visi kopīgi nodziedāja skolas 
himnu “Augšā, bērni” un ka -
rodznieces iznesa karogu. Bērni 
izklīda pa klasēm, lai saņemtu 
stundu plānu un uzsāktu mā -
cības. Skolēnu skaits vēl nebija 
zināms, bet bērnudārzā varēja 
redzēt krietnu bariņu mazo 
skolēnu.

Mācītāja Dr. Anita GaideTLB valdes priekšsēdis Patriks 
Rundāns

LĀZA valde
Sagatavoja Kamena Kaidaka,
LĀZA informācijas centra 
vadītāja

dienasgrāmata un vēl daži 
sīkumi. Pirms svētceļojuma 
sāk šanas, baznīcā notikusi šīs 
mugursomas svētīšana, kas de  -
vusi sajūtu, ka Dievs šo ceļo-
jumu sargājis un svētījis. Kat-
ram ceļojumam ir vajadzīga 

lūgšanā “Mūsu Tēvs debe sīs”.
No TLB skolas saimi sveica 

valdes priekšsēdis Patriks Run-
dāns, novēlot labas sekmes 
skolēniem 67. mācību gadā un 
labu sadarbību skolotājiem, ve -
cākiem un visiem darbiniekiem. 
Viņš uzaicināja vienoties tautas 
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“Esam lepni par savu tautu!” 
Pēteris Blumbergs par gatavošanos Simtgadei

SKAISTA MĀKSLAS DARBU SIENAS SEGA

Pēc ikgadējās Amerikas lat-
viešu apvienības (ALA) rudens 
sēdes organizācijas valdes priekš -
sēdis Pēteris Blumbergs sniedza 
interviju par to, kas sēdē pār ru-
nāts, kā katra nozare gatavojas 
Latvijas simtgades svinībām, 
ko plānots paveikt darba vizītē 
Latvijā, kā arī – ko nozīmē būt 
latvietim un svinēt Latvijas 
gadskārtu.

Divu dienu gaŗumā pārrunājāt 
virkni jautājumu. Kāda ir sajūta 
pēc ALA sēdes?

Manuprāt, bija ļoti veiksmīga 
sēde, jo mēs apskatījām lietas, 
kas tika padarītas pēdējos mē  ne-
šos, kā arī skatījāmies uz priekšu 
un plānojām mūsu nāka mos 
projektus. Šī bija triumfāla vasara 
Amerikas latviešiem. Bija veik-
smīgi noorganizēti Dziesmu 
svētki, labi izdevās arī “Sveika, 
Latvija!” programma. Marisa 
Gudrā to vadīja pirmo reizi, un 
tiešām varēja redzēt, ka viņas 
jaunās idejas un enerģija mainīja 
programmu, un mēs par to prie-
cājamies. Arī prakses programma 
“Pavadi vasaru Latvijā”, kas no -
tika trešo reizi pēc kārtas, labi 
izdevās. 

Runājot par nākotni, mēs pār -
runājām daudzus simtgades svi-
nību projektus, ieskaitot grupas 
“Imanta Dimanta” koncerttur-
neju, ko plānojam pavasarī. No -
zīmīgi, ka varējām piešķirt fi -
nancējumu dažādām organi zā-
cijām un kustībām, ieskaitot 
skautu kustību un komūnisma 
upuŗu piemiņas fondu.  

Pēdējais ALAs kongress notika 
šī gada maijā. Kuŗi, jūsuprāt, ir 
nozīmīgākie  padarītie darbi un 
veiksmīgi realizētie projekti?

Svarīgi, ka ALA varēja atbalstīt 
Dziesmu svētkus financiāli. Mēs 
piedalījāmies arī ar ALA stendu, 
kur stāstījām par organizāciju un 

tās ieguldījumu. Jau pieminētie 
projekti “Sveika, Latvija!” un “Pa -
vadi vasaru Latvijā” ir pieminē-
šanas vērti, jo labi izdevās. 

Kas tagad ir pirmie svarīgākie 
notikumi vai paveicamie darbi 
pēc rudens sēdes?

Nākamais lielais projekts un 
izaicinājums ALAi ir „Spotlight 
Latvia”, ekonomikas forums, kas 
notiks 26. oktobrī Čikāgā. Esam 
sarunājuši vairākas iespaidīgas 
firmas no Latvijas, kā arī no 
Amerikas, kas piedalīsies. To 
vidū no Amerikas ir “Walgreens”, 
“Amazon”, “IBM”, ko mēs saru-
nājām. Ir izveidota laba pro-
gramma ar interesantām paneļ-
diskusijām. Esmu pārliecināts, 
ka tas būs izdevies pasākums. 
Protams, vēl jāstrādā pie tā, lai 
visas sarunātās firmas no Ame-
rikas tiešām apstiprina dalību un 
ierodas. Drīzumā būs arī PBLA 
sēde Rīgā, kur tiksimies ar Lat-
vijas valdības pārstāvjiem un 
mūsu kolēģiem no Kanadas, 
Eiropas, Austrālijas. Mēs visu to 
nedēļu strādāsim, tā nav nekāda 
ekskursija. Rīgā ielidosim svēt-
dienas vakarā, bet pirmdien jau 
dodamies uz Cēsīm, kur apmek-
lēsim Pasaules latviešu mākslas 
centru, tiksimies ar Cēsu paš-
valdības vadību. Pirmdienas va -
karā izrādīsim filmu “Melānijas 
hronika”, ko ALA ir atbalstījusi 
un par ko esam lepni. Otrdien 
tiekamies ar pārstāvjiem no Ār -
lietu ministrijas, kā arī rīkojam 
pasākumu, kur pasniegsim 200 
tūkstošu dolaru Latvijas daudz-
bērnu ģimenēm, kā arī bērniem, 
kas dzīvo sliktos apstākļos vai 
cīnās ar slimībām. Trešdien sa -
vukārt sāksies sēde, kas ilgs trīs 
dienas. Vakaros mums būs da -
žādi pasākumi un tikšanās, pie -
mēram, tikšanās ar Okupācijas 
mūzeja pārstāvjiem. Piektdien 

beidzas sēde, bet nākamajā dienā 
jau braucam mājās. Manuprāt, 
tas ir nozīmīgs darba brauciens, 
kuŗa laikā iegūsim lielāku izprat-
ni par to, kas notiek Latvijā, kā 
arī par to, ko dara mūsu brāļi un 
māsas Austrālijā un Eiropā. Tas 
mums dos iespēju pārstāvēt arī 
Amerikas latviešus. 

dokļu līdeŗiem un ekspertiem no 
Latvijas. Viņi kļūst savā ziņā par 
mūsu padomdevējiem un palīdz 
saprast, kādai jābūt ALAs no -
stājai konkrētos jautājumos. 

Pēc brauciena uz Latviju un 
“Spotlight” priekšā tomēr lielāki 
notikumi. Kādā veidā gatavoja-
ties Latvijas Simtgadei?

notiek tāpat kā jebkuŗiem citiem 
projektiem?

Viennozīmīgi tas mums prasīs 
vairāk līdzekļu. Šie ir vienreizēji 
projekti, kas  droši vien neat kār-
tosies. Mums tam izveidots spe-
ciāls fonds ar nosaukumu “LV 100”, 
kur jau esam pāri par 100 tūk-
stošiem sakrājuši tikai Simtgades 
svinību projektiem. Svarīgi, ka 
lielu daļu no līdzekļiem ALA 
piešķirs vietējām Amerikas orga-
nizācijām, lai viņi rīko pasā ku-
mus, lai atzīmē Simtgadi. ALA to 
atbalstīs financiāli, tāpēc iesaku 
pieteikties mūsu mājaslapā vai 
pie manis individuāli. 

Kāpēc ir tik svarīgi atzīmēt 
Latvijas Simtgadi?

Mūsu mērķis ir, lai amerikāņi 
vairāk uzzina par Latviju, lai 
vairāk uzzina par latviešiem un 
to, ko viņi devuši pasaulei. Ju -
bilejas atzīmēšana ir iemesls, 
kāpēc pie tā īpaši piestrādāt. 
Latvijai ir bijusi ļoti interesanta 
vēsture, un mēs esam lepni par 
mūsu tautu. Lai nodrošinātu arī 
mūsu nākotni, mums visiem 
jāiekaļ smadzenēs, ka Latvija ir 
neatkarīga, brīva valsts ka tā nav 
daļa no kādas lielākas valsts, vai 
reģiona, ka tā ir īpaša vieta un 
tauta. 

Ko jums pašam nozīmē būt lat-
vietim?

Uzaugu latviešu ģimenē, kur 
abi vecāki bija no Latvijas. Daudz 
laika pavadīju ar vecvecākiem, 
kuŗi runāja latviski, līdz ar to tā 
bija mana pirmā valoda. Kad 
sāku mācīties amerikāņu skolā, 
sākumā vēl jutos labāk, runājot 
latviski. Latvietība bijusi vienmēr 
daļa no manis, no mana rakstura 
un dzīves, tāpēc tas man bijis 
dabiski – piedalīties visos latviešu 
pasākumos. Čikāgā mums ir 
liela, aktīva latviešu sabiedrība, 
kuŗā arī vienmēr ērti jūtos. 

Ņemot vērā, ka tiksieties gan ar 
Latvijas valdības pārstāvjiem, 
gan ar latviešiem no citiem pasau-
les reģioniem, vai ir jau padomā 
kādi sadarbības projekti, kas 
varētu būt rezultāts šim darba 
braucienam?

Vienmēr cenšamies no šī brau-
ciena kaut ko atvest atpakaļ. Mēs 
satiekam pārstāvjus no domnī-
cām, no valdības, kas strādā pie 
projektiem, kas ietekmē Ameri-
kas latviešus. Pēc tam aicinām 
pārstāvjus arī braukt ar referā-
tiem un uzstāties Amerikas lat-
viešu priekšā. Piemēram, pirms 
pāris gadiem Rīgā satiku Andri 
Sprūdu, kas vada Latvijas Ār  po-
lītikas institūtu (LĀI). Svarīgi, ka 
veidojas labas attiecības ar vie-

Mūsu cerība ir, ka katra nozare 
dos savu devumu Amerikas lat-
viešiem. Viena no svarīgākajām, 
protams, ir kultūras nozare. 
Viens no notikumiem ir koncert-
turnejas organizēšana Amerikā, 
ko jau minēju. Izglītības nozare 
parūpēsies par grāmatas izdo-
šanu, savukārt biedru nozarei, 
jāsaka, “Spotlight” ir viens no lie -
lākajiem uzdevumiem. Sporta 
nozare ieplānojusi sūtīt Ameri-
kas latviešu jauniešus uz Latviju 
2018. gadā. Katrā ziņā ikviena 
nozare kaut ko darīs Simtgades 
svinību sakarā. 

Kādā mērā tiek ietekmēts ik  -
dienas darbs ALA sakarā ar Simt-
gades svinībām? Vai ir jā  strā  dā 
vairāk, vai tomēr gatavošanās 

Montrealas Baltic Artists as -
so ciation gadskārtējā mākslas iz -
stādes atklāšana notika 13. ok -
tobrī Viva Vida galerijā Mont-
realas priekšpilsētā Pointe-Claire. 
To ievadīja vernisāža, un tā bija 
veltīta apvienības 15 gadu pa  stā-
vēšanai.

Apvienībā šodien sastāv 34 
mākslinieki, fotografi, skulptori. 
16 no tiem ir lietuvji, un pa 8 
latvieši un igauņi. Patlaban to 
vada Ann Kallaste-Kruzelnecky. 
Palīga postenis brīvs, tāpat apkārt-
raksta un biedrziņa. Sekretāre ir 
Rasa Pavilanis, kasiere – Rita 
Jozuus, publicitāti vada John 
Vazalinskas. Lietuviešus valdē 
pārstāv Ausra Geralaviciute, lat -
viešus – Ināra Leimanis, bet 
igauņus – Hille Viires. Agrākie 
vadītāji – Romas Verbyla un 
Oskars Vīndedzis+. BAA dibi-
nāta 2002. gadā. Par aktīviem 
biedriem var kļūt mākslinieki, 
fotografi un rokdarbnieces/ki. 
Apvienība atbalsta mākslinie cis-
kas aktīvitātes dažādu zināšanu 
pakāpju māksliniekiem, veicina 
domu apmaiņu un sniedz bied-
riem kulturālu informāciju. Tā ir 

bezpeļņas organizācija. Ekono-
miski to atbalsta Litas lietuvju 
kredītsabiedrība, Estonian Foun-
dation, LNAK un Kanados Lie tu-
viu Fondas. To visu atrodam glīti 

Patīkami atzīmēt, ka tajā pro-
pocionāli darbojas arī jaunāko 
audžu pārstāvji.

Oficiālajā skates atklāšanas 
brīdī pulcējušos dažādo māksli-

mākslinieku rādīto sienas segu 
novērtēja par krāšņu, krāsaini 
bagātu un sava veida dāvanu ne 
tikai skates apmeklētājiem, bet 
visai sabiedrībai. Latvijas goda 
konsuls Kanadā Roberts Klaiše 
atzinīgi novērtēja apvienības 
darbu un vēlēja to turpināt vēl 
sekmīgāk arī nākotnē. Viņš arī 
nodeva LNAK prezidenta Andŗa 
Ķesteŗa sveicienus. Ināra Lei-
mane aicināja atbalstīt komū-
nisma upuŗu piemiņai izveidoto 
piemiņas veidojumu, kas taps 
izveidots Kanadas galvaspilsētas 
Otavas centrā. Informācijas galdā 
bija pieejamas ziedojumu veid-
lapas. Tās aizgāja tautās nemanot.

Nozīmīgais sarīkojums bija 
pulcinājis ap 90 viesu, kas jutās 
brīvi un gandarīti, ka atnākuši. 
Lai šī sajūta veidotos, daudz 
palīdzēja arī bagātīgais uzkodu 
galds, baltais un sarkanvīns. Iz -
stāde atvērta līdz 20. oktobrim.

Viesi parakstījās piedalīšanās 
grāmatā. Tajā varēja atrast tikai 
cildinošas atsauksmes. No lat-
viešu saimes šīs mākslinieciskās 
sienas segas darinātāju vidū bija 
3 dāmas – Ināra Leimane (dabas 

ainavas), Rita Jozuus (2 foto 
uzņēmumi no Madonas ap  kai-
mes Latvijā un savā veidā žil-
binošs griezta koka stumbra 
attēls)un Māra Rudzīte (3 darbi, 
katrs ar savu rozi). No pārējo 
segas veidotāju saimes skatāmos 
darbus grūtāk aprakstīt, jo nebija 
pieejams izstādīto darbu saraksts. 
Pieminēšu dažus. Pirmkārt, J. V  a -
zalinskas Vazili ($ 1000+), Pre-
zidentes A. Kruzelnecky mīlīgo 
Kaķīti, Inas Varkalas ziedus. 
Raimondas Piesina drāmatiskos 
pasaulīgo notikumu attēlus. Hille 
Viires arvien atrod jaunus iz -
teiksmes veidus. Tāpat Mary 
Mannapso. Šoreiz ļoti pietrūka 
Jeanette Vilnis Sharma skulp-
tūras. Kopā savelkot, jāsaka liels 
paldies ikvienam šī gada sienas 
segas veidotājam. Nu tikai atliek 
gaidīt līdz nākamajam gadam, 
kad būs skatāmi jaundarbi un 
būs mainījusies to darinātāju 
saime. Bija pašam jābrīnās, ka ar 
neatvietajamo staiguli, var pat 
apmeklēt izstādi, skatīt mākslas 
darbu parādi un par to pat rakstīt. 
Uz redzēšanos nākamajā gadā.

sakopotā un darinātā skrej lapā.
Īpašā mapē varēja iepazīties ar 

daļu no dalībnieku biografijām.
Nav šaubu, ka apvienība tra -

dicionālai baltiešu saimju trijot-
nei ir nozīmīga tikšanās vieta. 

nieku saimi, uzrunāja prezidente 
A. Kruzelnecky. Viņa pateicās 
Viva Vidas galerijas īpašniecei 
Nedia El Khouri, lebanietei, kas 
dzimusi un uzaugusi Brazilijā, 
par nedalīto atbalstu un šīs reizes 
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GUNDEGA PUIDZA,
mācītāja, Čikāgas Latviešu

organizāciju apvienības līdzpriekšsēdētāja

Vai mēs to varam?

Toronto pensionāru 12. okt. 
saietu atklāja sarīkojumu va -
dītāja Liene Martinsone ar savu 
parasto aicinājumu: “Lūdzu, ie -
ņemiet vietas!” un tūlīt nodeva 
mikrofonu valdes priekšsēdim 
Auseklim Zaķim ar piebildi 
nerunāt ilgāk par vienu minūti. 
Nu, iznāca varbūt divas. Viņš 
sāka ar sasāpējušo aicinājumu 
dot rakstus Pensionāram, atgā-
dināja, ka valdības informācijas 
brošūra “Help’s here!” ir da  bū-
jama pie biedrziņu galda, un ar 
nožēlu ziņoja, ka šodien nav 
iestājies neviens jauns biedrs. 
Kad Liene atkal tika pie vārda, 
viņa izteica lielu pateicību 
Edītei Zariņai, kuŗa iepriekšējā 
vakarā bija atnākusi uz Centru, 
lai sakārtotu sava dārza rudens 
puķes šodienas galdu grezno-
šanai. Dalībniekiem tika atļauts 
puķes ņemt līdz uz mājām.

Programmā bija kairoprak-
tora Dr. Pēteŗa Gaibišeļa stās-
tījums par bitēm un veselību. 
Vairāk gan bija par bitēm, 
mazāk par veselību. Kaut gan 
viņš latviski var sarunāties bez 
grūtībām, stāstījums par pie-
redzi biškopībā bija angliski. 
Līdz bija atvesta arī daļa no bišu 
stropa ar medus šūnām vaska 
rāmītī. Pārsteidzoši, ka pat stro-
pi tagad tiek darināti no plast-
masas. Stāstījumam par bišu 
dzīvi sekoja arī pastāstījums, ka 

Ne tikai par bitēm
un veselību

bitenieks pats nav vienīgais, 
kam garšo medus. To iekāro arī 
rakūni un lāči, kas var izpostīt 
visu dravu, kā tas viņam arī 
noticis. Lielu postu var nodarīt 
arī ķīmiskie insektu iznīcinā tāji, 
ar kuŗiem apputekšņo ziedošos 
augļu kokus un citus ziedus. 
Medus ir vienīgā uzturviela, kas 
nebojājas. Izrakumos Āzijā ir 
atrasts 5000 gadus vecs medus, 
kas bijis ēdams. Tāpat kā visiem 
dzīvniekiem un insektiem, arī 
bitēm ir vairākas pasugas. Jā -
piemin zemes bites, ķīniešu, un 
kaŗeivīgās Afrikas bites, kuŗas ir 
gan jau sastopamas ASV dien-
vidos, bet nav risks Kanadai, jo 
tās nepanes aukstumu.

Pievēršoties veselības jautā-
jumam, bija jāpiemin bišu dzē-
lieni, kas alerģiskiem indivi-
diem var radīt fatālus rezultā-
tus. Tomēr bišu dzeloņu inde, 
pielietota ārstu uzraudzībā, at -
vieglina artrita sāpes, jo tā satur 
glukokortikoidus, kas ir ļoti ie -
darbīgi pretiekaisuma līdzekļi.

 Dr. Gaibišels bija atvedis līdzi 
pārdošanai zeltainā kāruma pil-
dītas burciņas, kuŗām bija liela 
piekrišana. Nevien tas – viņš 
bija iepriekšējo vakaru darbo-
jies, ar to piepildīdams pavisam 
mazas burciņas, lai tās izdalītu 
klausītājiem kā savas dravas 
medus paraugu. Paldies!

da 

 Valdis Krāslavietis

Testamenta uzmetums
Es ‒
profesionāls trimdinieks ‒
trimdu jau sen esmu iemīlējis ‒
būdams pie pilna prāta un saprašanas ‒
cik nu šo mantu man devis Dievs ‒
saviem dēliem atstāju:

 vienu neizmaksātu māju ‒
  jumts vairs nav nekāds labais ‒
 rupjmaizes ieraugu
 un suni ‒
 tas neklausa divās valodās.

Tā smeldze
tā sāpe par nodarīto netaisnību,‒
tā nu ir izplēnējusi kaut kur
starp virsstundām un valdes sēdēm.

Žēl, ka tālāk nodot to nevarēšu,
bet jums tomēr paliek:
 neizmaksāta māja ‒
  jumtu uzlieciet paši ‒
 rupjmaizes ieraugs ‒
  cepējas meklējiet paši ‒
 un suns.

Viņš latviski saprot,
ja tas izdevīgi.

   (Tā lielā izklīšana, 1973)

Bieži vien ir dzirdēts, ka 
latviešiem jau no seniem lai-
kiem raksturā esot viensētnieku 
daba.

13. gadsimta sākumā, kad 
latviešu un leišu apdzīvotajām 
territorijām uzglūnēja zoben-
brāļu ordenis, kārojot sev zemi, 
leiši aizināja savus kaimiņus 
latviešus apvienoties drosmē, 
lai kopīgiem spēkiem sakautu 
svešo zemju tīkotājus. Bet mūs 
senči teica: „Nē, es pats ar savu 
cirvīti iešu un saskaldīšu tos 
zobenbrāļus!” Vēsture liecina, 
ka šāda mūsu senču stūrgalvība 
piedzīvoja smagu sakāvi. Tikai 
tad, kad zemgaļi vienojās spē-
kiem ar prūšiem, viņi vēs tu-
riskajā Saules kaujā pieveica 
iekaŗotājus.

Ir 21. gadsimts, un mēs jo -
projām savā domāšanā reizēm 
rīkojamies kā mūsu senči: „Es 
pats varu! Man citus nevajag!” 
Reizēm mūsu sabiedrībā pat 
dzirdama dalīšana „viņus” un 
„mūsējos”. Ar katru gadu Či -
kāgas un apkārtnes latviešu 
skaits sarūk, un tā ir īstenība, ko 
būtu paārgalvīgi ignorēt. Taču 

tieši šī īstenība sauc mūs uz vēl 
lielāku kopābūšanu kā jebkad. 
Mēs joprojām iedalām sevi tik 
daudzās un dažādās organi-
zācijās, un, iespējams, ka neap-
zināti, bet gaužām stūrgalvīgi 
turamies pie sava, pat ja šis savs 
ir tik niecīgs, ka to uz kājām 
notur vairs tikai labi ja 
nosaukums.

Mums vairs nav laika uzves-
ties kā viensētniekiem vai tā, it 
kā mēs vēl varētu izdzīvot vieni 
paši, jo neviena organizācija 
vairs nav tik liela, lai pastāvētu 
neatkarīgi no citām. Mēs viens 
bez otra vairs nevaram, un ir 
pēdējais laiks to atzīt. Ja, rīkojot 
kādu pasākumu, vienas orga-
nizācijas pārstāvji paziņo, ka 
nesadarbosies ar kādu citu 
(parasti personīgu ambīciju vai 
nesaskaņu dēļ), tas bruģē ceļu 
uz visas latviešu kopienas sa -
brukumu. Mūsu vairs nav tik 
daudz, lai pietiktu „viņu”un 
„mūs”. Ir pēdējā iespēja visiem 
darboties  kopēja mērķa vārdā, 
saglabāt latviešu kultūru, uz -
turēt valodu un kopt tradicijas. 
Ja gribam savā pilsētā arī 

turpmāk redzēt latviešu teātri, 
mums visiem ir jāiet un tas 
jāapmeklē. Ja vēlamies arī nā -
kotnē dzirdēt latviešu koŗa 
dziesmas, mums jāatbalsta pa -
šiem savi koŗa koncerti. Ja mūs 
priecē latviešu tautasdejas, tad 
mums ir jāatbalsta tautasdeju 
koncerti un sarīkojumi. Ja 
mums ir vajadzīga baznīca, tad 
tai jau tagad vajag mūs. Ja kāds 
latvietis atveŗ kafejnīcu, mums 
jābrauc un jānopērk kaut tase 
kafijas tajā. Ir jāatbalsta un 
jāuzmundrina citam citu. Mēs 
taču visi esam savējie. Am  bī-
cijām laiks noiet no skatuves, 
priekšplānā izvirzot lēmumu 
sa  darboties roku rokā, plecu pie 
pleca un sirdi pie sirds, neat-
karīgi no katra individuālajām 
īpatnībām. Lai Imanta Ziedoņa 
vārdi elpo kā motto, pēc kā 
vadīties, saglabājot mums vi -
siem vissvarīgāko – latviskumu: 
„Neskriet taisni jūrā, nebrist 
ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet 
iet tuvu līdzās, apiet apkārt, 
palikt tuvu.” Vai mēs to varam?

(No Čikāgas Ziņas, nr. 408)

Rakstiet čeku, t.sk. pasta  izdevumi, Rasmai Adams 
114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

Katras grāmatas cena – USD20

Veca cilvēka
dziesmas

Populārā romantiķa 
Valža Grēviņa
(1895-1968)

dzejas kopojums, kuŗā 
iekļauti visi dzejoļi, kas 
publicēti krājumos un 

periodikā autora dzīves 
laikā un pēc tā nāves.

Serijā „Laika grāmata” varat iegādāties

Raksts 

Latviešu dzejnieka
Leona Brieža

paša veidota dzejas izlase, 
kuŗā lasāmi dzejoļi,

kas tapuši laika posmā
no 1967. līdz 2009. 

gadam, tie lieliski atklāj 
dzejnieka domas un 
izteiksmes attīstību. 

Dziednīca pie jūras

Žurnālistes
Lāsmas Gaitnieces 
dokumentāls stāsts
par Liepājas pilsētas 

slimnīcas vēsturi
laika griežos.
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Ar laivu pa Gauju

Mana vasara Latvijā
Larisa Medne
Man šovasar bija iespēja dzīvot 

Rīgā divus mēnešus, strādāt Lat-
vijas Okupācijas mūzejā un ie  -
pazīties ar dažādiem latviešu jau-
 niešiem, gan tādiem, kas dzīvo 
Latvijā, gan atbraukušiem no ār -
zemēm. Es biju praksē mūzejā 
aptuveni 40 stundas katru ne -
dēļu. Tur es uzzināju daudz par 
Latvijas vēsturi un īpaši par 
okupācijas laiku. Es bieži biju 
dzirdējusi stāstus par Latvijas 

Un mani tiešām pārņēma īpaša 
sajūta, dzirdot, ka cilvēki no 
citam valstīm izjūt to, kas ar 
mums noticis. Citreiz var būt 
grūti runāt par mūsu vēsturi, jo 
daudziem latviešiem šī vēsture ir 
ļoti personīga. 

Okupācijas laiks beidzās tikai 
1991. gadā, tomēr Latvijas jau-
nieši zina kāda vecāka vai vec-
vecāka stāstu, un daudzi, kuŗi 
šodien dzīvo Latvijā, vēl var at  ce-
rēties, kāda bija dzīve padomju 

vēstures posmu, tā, lai kaut kas 
tāds neatkārtotos. Es jūtos ļoti 
lepna par to, ka man bija iespēja 
piedalīties šajā izglītošanā un ka 
es piedāvāju svarīgu, interesantu 
un pareizu informāciju mūzeja 
apmeklētājiem. Visi mani kolēģi 
un priekšnieki bija tik izpalīdzīgi, 
atsaucīgi un draudzīgi, un es biju 
apmierināta, ka daru labu un 
vērtīgu darbu. 

Man bija arī iespēja sadrau dzē-
ties ar kolēģiem, tādēļ ka daudzi 
bija manā vecumā un mācījās 
Universitātē tāpat kā es. Es esmu 
ļoti pateicīga, ka man bija šī ie -
spēja, un ieteiktu visiem latviešu 
jauniešiem ASV izmantot šo pie-
 dāvājumu vasarā strādāt Latvijā, 
vai nu Okupācijas mū  zejā, vai 
citur. Mana vasara Lat vijā bija 
neaizmirstama un vien reizēja, un 
es pateicos visiem, kuŗi palīdzēja, 
lai tā man būtu brīnišķīga! 

Mārtiņš Petrovskis
Gribu iesākt ar pateicību Ame-

rikas latviešu apvienībai par sti-
pendiju un par šo vienreizējo 
iespēju pavadīt vasaru Tēvzemē. 
Visu savu dzīvi esmu katru vasaru 
pavadījis Gaŗezerā. Tur dzī vojot, 
Latvija man bija tikai sapnis. 
Tāpēc man bija tik liels prieks 
dzīvot Latvijā un strādāt Nacio-
nālajā Kino centrā, kur es varēju 
izmantot daudz no tā, ko mani 
vecāki, vecvecāki un skolotāji ir 
man mācījuši. Kaut gan es ne  mā-
cos kino skolā, man bija iespēja 
strādāt ar Kino centra financēm, 
kur es palīdzēju pie atskaitēm. 
Pirmā nedēļa Latvijā bija ideāla. 
Man lika iepazīties ar latviešu 

veselīgāks un garšīgāks.
Darbā man nebija daudz pienā-

kumu, bet man vienmēr bija ko 
darīt. Katru dienu es iesāku vai 
turpināju kādu projektu, kādu 
tulkojumu vai atskaiti, un, kad 
darbiņš bija pabeigts, es varēju 
nobeigt dienu ar kādu filmu. 
Darba dienas pagāja diezgan ātri, 
jo es vienmēr biju aizņemts un 
strādāju no plkst. 10.00 līdz 16.00. 
Pusdienās es vai nu aizgāju uz 
kādu kafejnīcu, vai Lido resto-

animācijas, kaut viņa filmas nav 
gaŗākas par 15 minūtēm. Viņš 
pats zīmē katru kadru īpašā stilā 
tā kā ar eļļu uz stikla. Man arī bija 
prieks režisoru satikt, kad viņš 
kādu dienu ienāca Kino centrā. 

Man gāja ļoti labi Rīgā. Tomēr 
manas spilgtākās šīs vasaras at -
miņas ir 2x2 nometne. Es nezi-
nāju, ko tur sagaidīt, tāpēc no 
sākuma nometnē es kautrējos un 
turējos tikai pie saviem draugiem. 
Tas ātri mainījās, kad es sāku ru -

Ceļā uz Rīgu (no kreisās) Mārtiņš, Dāvis un Marks

Pie džeza kluba “Trompete“

Labajā pusē – Larisa, vidū viņas mentore Ingūna Rolle

vēsturi bērnībā gan latviešu skolā, 
gan no savas ģimenes, bet daudz 
detaļu īsti nezināju. Man bija 
jāizdomā stundu gaŗa runa par 
Okupācijas mūzeju tūristiem. 
Runāt veselu stundu sākumā li -
kās diezgan grūti, bet pēc dažām 
dienām man jau bija iespēja vadīt 
ekskursiju vienai grupai angļu 
valodā. Es biju ļoti lepna par to, 
ka man gandrīz tūlīt bija šāda 
iespēja, un mani kolēģi arī bija 
lepni, ka man nav bailes runāt 
daudzu cilvēku priekšā.

Tikai, ja es stāstīju citiem par 
Latvijas vēsturi, tas nenozīmē, ka 
mana izglītība bija beigusies tajā 
punktā. Es arī klausījos, kad 
mani kolēģi vadīja ekskursijas, 
un dzirdēju citus stāstus par 
Latvijas okupāciju. Viesi dažreiz 
stāstīja paši savus stāstus; daži 
bija trimdas latvieši vai bēgļu 
bērni, kuŗi atnākuši, lai dziļāk 
saprastu, kas bija noticis viņu 
ģimenēs. Viesi no citām valstīm 
Eiropā daudz jautāja par mūsu 
vēsturi un reizēm bija pārsteigti, 
dzirdot Latvijas stāstu. Daži vis -
pār nekā nezināja par Latviju vai 
mūsu vēsturi un bija mazliet 
šokā, kad visu uzzināja. Daudzi 
bija ļoti iespaidoti un līdzjūtīgi. 

okupācijas laikā. Es pati esmu 
dzirdējusi daudz no savas vec-
mammas par viņas ģimenes 
bēgļu gaitām, dodoties prom no 
Latvijas, un par Otro pasaules 
kaŗu. Citi ģimenes locekļi arī 
pārdzīvoja šo laiku, un tā iespaidu 
redzu gan savā ģimenē, gan vis-
pār latviešu sabiedrībā. Ievēroju, 
ka tad, kad es saistīju savas ģi -
menes stāstu ar visu vēsturisko 
stāstu, tas atstāja vēl lielāku ie -
spaidu uz mūzeja apmeklētājiem, 
un viņi arī labāk saprata, kāpēc 
es, ārzemju latviete, vispār biju 
Latvijā un strādāju šajā mūzejā. 

Tas darbs, ko šis mūzejs dara, 
pēc manām domām, ir svarīgs, 
tāpēc ka Latvijas okupācija nav 
zināma daudziem cilvēkiem pa -
saulē. Pat ikdienā, kad es runājos 
ar draugiem Amerikā, daudzi 
neko nezina par Latvijas valsti, 
un man jāpaskaidro, kur tā ir un 
kādā valodā mēs runājam. Var-
būt cilvēki Eiropā zina vairāk par 
Latviju un mūsu vēsturi, taču, kā 
es redzēju, pat viesi no Vācijas un 
Holandes bija pārsteigti, kad dzir-
dēja manu runu. Tāpēc ir no  zī-
mīgi, ka tie, kuŗi strādā Oku-
pācijas mūzejā, izglīto visas pa -
saules iedzīvotājus par šo tumšo 

rānu, vai uz manu mīļāko vietu, 
kas saucās Pikants, kur bija 
garšīgas pusdienas bufetes stilā.

Es negaidīju, ka Latvijas filmas 
būs tik labas. No visām filmām, 
ko darbā noskatījos, man visla-
bāk patika Vladimira Leščova 

kino, skatīties vairākas slavenas 
filmas. Pirmajā dienā satiku arī 
slaveno režisoru Jāni Streiču. Es 
mīlēju savu prakses vietu. Birojs 
atradās ērtā vietā Vecrīgā, mani 
kolēģi bija jauki un izpalīdzīgi. 
Viņi man ieteica daudzas vietas, ko 
Rīgā iepazīt. Man ļoti patika tas, ka 
varēju skatīties filmas un satikt 
režisorus! Es ieteiktu kat ram mūsu 
filmu studentam tur strādāt, jo 
tur ir daudz ko iemā cīties. 

Nedēļas nogalē bija Latvian 
Beer Fest Vērmanes dārzā, kur 
varējām pagaršot aliņus, klau-
sīties mūziku un pavadīt laiku 
kopā. Šajā festivālā man īpaši 
iepatikās Malduguns alus, kas ir 
rūgtāks, alus ale stilā.

Diezgan bieži, ejot mājās no 
darba, es iegriezos Rimi pārtikas 
veikalā, lai nopirktu svaigus pīrā-
gus. Šeit viss noteikti bija lētāks, 

nāties ar jauniešiem no citām 
valstīm un no Latvijas un sapratu, 
kas mums ir kopīgs – mēs visi 
bijām lepni, ka esam latvieši. 
Vārdu zīmītes bija vajadzīgas tikai 
pāris dienas, jo es ātri iepazinos 
ar visiem. Es nekad savā dzīvē  
nebiju saticis tik daudz talantīgu 
un uzņēmīgu jauniešu, un man 
tagad ir liels prieks viņus visus 
saukt par labiem draugiem.

Nometnē mums nebija daudz 
brīva laika. Bet tā īstenībā nav 
slikta lieta. No astoņiem rītā līdz 
vienpadsmitiem vakarā mēs dzie -
dājām, dejojām, klausījāmies lek-
cijas un draudzējāmies. Nomet-
nes beigas gan bija skumjas, bet 
laimīgā kārtā mēs visi varējām 
satikties Rīgā danču vakaros un 
Positivus mūzikas festivālā. Katra 
diena Latvijā bija neticami vēr tīga. 
Es uzlaboju savu latviešu valodu, 
ieguvu darba pieredzi un sadrau-
dzējos ar vairākiem latviešiem. 
Es nevaru sagaidīt, kad atkal 
atgriezīšos Latvijā, lai varētu šeit 
strādāt vēl vienu vasaru un satik-
ties ar 2x2 draugiem.
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Sarma Freiberga kopā ar “Nāc līdzās!” vasaras nometnes dalībniekiem, 2017. gads

Cik daudz var izdarīt ar labu, krietnu sirdi?
Saruna ar „Fonda Nāc līdzās!” valdes priekšsēdi,

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Sarmu Freibergu

„Fonds Nāc līdzās!” darbojas 
kopš 1998. gada, un tā aicinā-
jums ir bērniem ar īpašām va -
jadzībām dot iespēju pierādīt un 
attīstīt savus talantus, ar mākslas 
palīdzību veidot integrēšanos sa -
biedrībā. Šoruden „Fonda Nāc 
līdzās” koris gatavojas savam 
pirmajam ārzemju koncert-
braucienam – Daugavas Vanagu 
fonds Lielbritanijā izkārtojis di -
vus koncerus. Tie paredzēti 4. 
novembrī Londonā, St. Sapulchre 
dievnamā, bet 5. novembrī būs 
koncerts „Straumēnos”. Klausī-
tāju priekšā stāsies daudzbalsīgs 
jauktais koris diriģenta Rūdolfa 
Bērtiņa vadībā.

Sarma Freiberga stāsta par 
kustību, kas aizsākusies pirms 
vairāk nekā divdesmit gadiem, 
bet tagad izaugusi par organi-
zētu, sazarotu darbu, katru gadu 
aptveŗot arvien jaunus un jaunus 
dalībniekus. Jau divdesmit pirmo 
gadu notiek festivāls „Nāc līdzās!”

Darbības uzbūve ir šāda: mēs 
organizējam reģionālus festi vā-
lus, kuŗos izvirzām labākos – 
laureātus, un no tiem izveidojam 
Ziemsvētku koncertu. Bet lau-
reāti ik gadu nāk klāt jauni, 
iepriekšējie arī turas aktīvajā 
apritē. Tāpēc esam izdomājuši, 
ka tos, kas jau ilgāku laiku 
laureātu godā, pasludinām par 
Zelta laureātiem, nāk klāt atkal 
jauni laureāti. Tas arvien jaunus 
dalībniekus motivē piedalīties 
un pilnveidoties. Katrā ziņā šī 
festivāla dalībnieku skaits gadā 
ir ap tūkstoti.

Tas taču nozīmē regulāru 
gatavošanos, nopietnu mēģi-
nājumu darbu?

Regulārais mēģinājumu darbs 
aptveŗ visu Latviju. Tajā iesaistās 
biedrības, speciālās skolas, bērnu 
nami. Speciālās skolas ir galve-
nais bloks, no kuŗienes nāk 
dalībnieki. Pēdējā laikā ir iz  vei -
dojušās vairākas vecāku dibi nā-
tas biedrības, ir dienas centri. Tā 
ir iegājies, es saku: bērni, bērni. 
Bet mūsu darbības lokā jau sen 
nav vairs tikai bērni. Vecuma 
amplitūda ir no kādiem pieciem 
gadiem līdz piecdesmit pieciem. 
Ar gadiem nākušas klāt citu 
virzienu darbības. Jau sešus ga -
dus notiek nometnes bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Šajā vasaras 
nometnē mēs gatavojamies Ziem-
svētku koncertam. Mums ir foto 
novirziens, kur kuratora, profe-
sionāla fotografa Jāņa Medņa 
vadībā rīkojam izstādes. Piecus 
gadus izdodam labdarības ka -
lendāru ar dalībnieku foto gra-
fijām, konkursa kārtībā atlasām 
bildes. Pašreiz notiek mūsu otrā 
ceļojošā fotoizstāde „Sajūtas man 
līdzās”, kas pabijusi jau kādās 
septiņās Latvijas vietās. No 1. 
decembŗa veselu mēnesi tā būs 
skatāma Nacionālajā bibliotēkā. 
Pirms tam ir bijusi fotoizstāde 
arī ārzemēs – Krievijā, Pleskavas 
Mākslas skolā. No turienes sa -
ņēmām ļoti labas, cildinošas 
atsauksmes. Esam arī izdevuši 
savu pirmo dzejas grāmatu, kuŗā 
ir trīs mūs autoru darbi. Pēc tam 
tikai atklājās, ka ir jau vēl vairāki, 
kas raksta dzeju, bet līdz šim 

nebija uzdrošinājušies par to 
runāt. Un, protams, piekto se  -
zonu strādā mūsu koris, kas ir 
absolūti unikāls veidojums Lat-
vijas kultūrtelpā. 

Pastāstiet, lūdzu, tuvāk par šī 
koŗa darbību!

Korī dzied dalībnieki ar ļoti 
dažādu specifiku. Ir jaunieši 
ratiņkrēslos, tāpēc visu laiku 
jādomā, vai koncertā varam tikt 
augšā uz skatuves, ir arī nere-
dzīgie un vājredzīgie, un vēl 
viena grupa – cilvēki ar garīgās 

jau arī piedalījāmies skatē, žū -
rijas pozitīvās atsauksmes lieci-
nāja, ka viņi bijuši patīkami 
pārsteigti par sniegumu. Dzie-
dātāji no laimes pat apraudājās…

Kas atbalsta jūsu unikālā 
koŗa darbību?

Mēs dzīvojam no ziedoju-
miem. Dažas reizes esmu mēģi-
nājusi lūgt financiālu palīdzību 
dažādām institūcijām, un esmu 
saņēmusi daudz atteikumu. Pa -
tiesībā ierēdņi lielākoties ļoti 
virspusēji uztveŗ mūsu fonda 

mūziķiem maksājam honorārus, 
bet solisti savu priekšnesumu 
ziedo koncerta kopskaņai. Bez 
Latvenergo atbalsta nu jau gadus 
sešus mēs Ziemsvētku koncertus 
nevarētu sagatavot un īstenot.

Straujiem soļiem tuvojas arī 
lielais gada notikums Ziem-
svētku koncerts. Pastāstiet, 
kāds tas būs šogad!

Ziemsvētkos lielais koncerts 
pirmo reizi notiks koncertzālē 
„Cēsis” – laureāti mūzicēs kopā 
ar viesiem. Būs divas viesu gru-

tājs Nikolajs Puzikovs, jautrs 
puisis. Viņš atbrauca arī vasarā 
uz nometni un pat sarīkoja 
diskotēku!

Gribu pastāstīt par vēl vienu 
fonda darbības veidu – nā  kam-
gad būs jau desmit gadi, kopš 
mēs braucam uz Latvijas Valsts 
mežiem stādīt mežu. Tā ir mežu 
talka, ko gribam pabeigt ar 
30  000 iestādītiem kociņiem, 
pa gaidām mūsu kontā ir tikai 
27 000. Sākumā tas šķita ne  drošs 
pasākums. Protams, ar ratiņ-
krēsliem nevar braukt pa izcir-
tumu, bet jaunais cilvēks brauc 
pa maliņu un iestāda savu ko -
ciņu. Neredzīgie ilgi nevarēja 
sadūšoties, bet sadūšojās un 
iestādīja. Mēs dodam cilvēkam 
iespēju iegūt apziņu, ka viņš var 
– „Es arī to esmu izdarījis!” 
Zemgales mežsaimniecībā mums 
ir savi draugi, viņi daudz stāsta 
par mežu, palīdz daudz ko 
uzzināt un ieraudzīt, kaut dažam 
tikai gara acīm. 

Paveikts ir patiešām daudz. 
Kā jums pašai ir ar spēka un 
enerģijas rezervēm?

Bet ja es raudāšu, es nevarēšu 
nevienam palīdzēt. Man arī ir 
žēl, ka cilvēks nav piedzimis 
vesels. Bet ir tā, kā ir, jādara no 
tās vietas, kā ir. Spēku dod tas, ka 
visa šī „iekustināšana” lēnām 
izplatās tālāk – iedrošina arī 
citus, arī vecākus un skolotājus. 
Mums ir tādi stereotipi, kas jā -
pārvar. Piemēram, Maija, viena 
no mūsu bērniem, beigusi Juglas 
mūzikas skolu, bija pirmā vāj-
redzīgā, kas šogad iestājās Lat-
vijas Mūzikas akadēmijā. Viņa 
dzied mūsu korī, spēlē flautu, 
viņas priekšnesumus varēs dzir-
dēt arī Lielbritanijas koncertos. 
Cita meitene – Lība – pirmā 
absolūti neredzīgā meitene, kas 
iestājās Babītes vispārizglītojo-
šās vidusskolas 11. klasē. Viņas 
mamma tā arī atzina: „Sarma, tu 
esi mūs iedrošinājusi…”

Ir jau reizes, kad rokas nolaižas. 
Taču visbiežāk, tieši sastopoties 
ar pretestību, iegūstu īpašu sparu 
darboties tālāk, pierādīt tiem, 
kas nesaprot un nespēj iedzi ļi-
nāties, kādas ir mūsu problēmas. 
Mūsu kustībā neienāk tādi, kas 
ir formālisti, pat uz vasaras no -
metni brauc pedagogi un lektori, 
kas ir sirds cilvēki. Viņi jūtas ļoti 
labi, jo atzīst – uz dažām dienām 
ir nonākuši pasaulē, kur nav 
melu, nav izlikšanās, kur neviens 
savu labumu nemeklē uz cita 
rēķina. Tu redzi, ka arī veselais 
cilvēks nebaidās būt patiess, viņš 
atzīst, ka jūtas brīnišķīgi. 

„Radošs gars – dzīves spars!” 
Šī devīze mums pat nometnē uz 
krekliņiem bija uzdrukāta. 

Ir jau tā, ka cilvēkos ar īpašām 
vajadzībām visos dzīvo iekšā 
liela nedrošība. Visu laiku viņi 
jāiedrošina, jāpaslavē, lai var 
atkal virzīties uz priekšu. Mēs 
redzam, cik svarīgi ir uzturēt 
radošo garu!

Atliek tikai novēlēt korim 
veiksmīgu koncertceļojumu! 

Sarmu Freibergu uzklausīja 
Gundega Saulīte

attīstības problēmām. Diriģen-
tam ir ko strādāt. Pirmā diriģente 
korim bija Aira Birziņa, tagad šo 
pienākumu uzņēmies Rūdolfs 
Bērtiņš, bet Aira vēl pa reizei 
atnāk pastrādāt, ja tas nepie-
ciešams. Bērniem ar īpašām 
va jadzībām nereti ir vajadzīgi 
pavadoņi, mūsu gadījumā pa -
vadonis visbiežāk ir mamma. 
Pavisam dabiski nonācām pie 
idejas – varbūt arī mammas var 
dziedāt un papildināt kori. 
Vokālā pedagoģe viņām pār-
baudīja dzirdi, un tagad mūsu 
koŗa sastāvā dzied arī piecas 
mammas. Tā kā mēs ejam uz 
Simtgades dziesmu svētkiem, 
kāpēc lai mammas sēdētu malā, 
lai dzied kopā ar savu bērnu. 
Tagad tikai jāsagādā viņām koŗa 
kopējam tēlam atbilstīgi tērpi. 

Tātad tagad koristus gaida 
lielais piedzīvojums?

Nu sarežģītākā daļa, protams, 
saistās ar pārvietošanos. Bet varu 
tikai nopriecāties, kā priekšā 
stāvošais brauciens ir koristus 
mobilizējis šim svarīgajam pie -
nākumam. Viņi visi, arī tie, kas 
neredzīgi vai vājredzīgi, saka – 
gribot redzēt Londonu. Viņiem 
tas nozīmē – uztvert ar visām 
iespējamām maņām. Tas nozīmē 
arī pacilājošas pārmaiņas ikdie-
nas ritējumā.

 Vai Dziesmu svētkiem koris 
gatavo visu paredzēto reper-
tuāru?

Jā, piedalīsimies vienā no jauk-
to koŗu grupām. Dažas dziesmas 
no gaidāmo svētku repertuāra 
ņemam līdzi arī un Londonu. 
Gatavojamies koŗu skatei nā -
kamā gada aprīlī. Pagājušā gadā 

vajadzības, neiedziļinās būtībā. 
Kad Latvija bija Eiropas Pa -
domes prezidējošā valsts, mēs, 
fonda dalībnieki, uzstājāmies 
četros valsts līmeņa sarīkoju-
mos, viena bija pat augstākā 
līmeņa pārstāvju tikšanās Dzelz-
ceļa mūzejā. Tādos sarīkojumos 
mēdz uzstāties tāda līmeņa māk -
slinieki kā Vestards Šimkus, bet 
toreiz aicināti bijām mēs. Klau-
sītāji bija negaidīti pārsteigti – 
cik talantīgi jaunieši! 

Kādā ceļā saņemat ziedoju-
mus? 

Lielākā to daļa saplūst uz 
Ziemsvētkiem, un tad no tā arī 
visu gadu dzīvojam.

Vai mūsu sabiedrība, tuvojo-
ties Ziemsvētkiem, ir devīga?

Es nezinu, man grūti pateikt. 
Mēs nekad neprasām, kā dažkārt 
tas tagad notiek daudzās ziedo-
jumu akcijās. Mēs vienkārši 
paziņojam ziedojumu tālruni, 
kas vēlas, tas atradīs ceļu, kā un 
cik ziedot.

Un jums tiešām pietiek visa 
gada gaŗumā?

Ar naudu nešķiežamies. Mēs 
ļoti daudz ko darām brīvprātīgi. 
Fondā mums vispār nav algotu 
darbinieku. Es pati esmu „mobi-
lais ofiss”, un vēl viena lielā 
grāmatvedības firma brīvprātīgi 
reizi gadā sakārto mūsu finanču 
atskaiti. Īrējam telpas – vismaz 
vienu istabu, kur novietot visus 
savus rekvizītus, gadu gaitā esam 
apauguši ar mantu – ir gan tērpi, 
gan priekšmeti, kas vajadzīgi 
nometnei un koncertiem. Līdz 
ar to mūsu izdevumi nav nemaz 
tik plaši. Kad rīkojam koncertus, 
protams, profesionālajiem 

pas – pirmajā daļā „Raxtu rakxi”, 
otrajā – „Melo M”. Mūzikālais 
vadītājs ir Kārlis Auzāns, bez 
mūsu pašu solistiem būs arī 
„lielie” solisti, kupls pulciņš. 
Protams, arī operdziedātājas 
Ilona Bagele un Evita Zālīte, kas 
ir mūsu „krustmāmiņas”. 

Šāda koncertēšana kopā ar 
sabiedrībā labi pazīstamiem 
māksliniekiem acīmredzot ie -
vē rojami paceļ arī jūsu jau-
niešu pašapziņu?

Ne katram talantīgam jau-
nietim Latvijā ir dota iespēja 
mūzicēt kopā ar profesionāļiem, 
pašu apjūsmotiem māksli nie-
kiem. Tas ir ļoti pozitīvs noti-
kums arī pašiem mākslinie kiem, 
ko mēs fondā saucam par sirds 
māksliniekiem. Mums pat ir 
iedibināta balva – Labās sirds 
vēstnesis. Ne visi mākslinieki 
Latvijā saņem mūsu uzai ci nā-
jumu piedalīties. Var būt laba 
balss, veiksmīga karjēra, bet viņš 
nav sirds mākslinieks, ja kaut kā 
ļoti svarīga pietrūkst. Piemēram, 
mums ir vairākas reizes līdzi 
darbojies mūziķis Zigfrīds Muk-
tupāvels. Kad jau tāju viņam, vai 
arī šogad viņš gribētu piedalīties 
mūsu kon certā, saņēmu atbildi: 
„Es būšu ļoti pagodināts pie-
dalīties.” Brī nišķīgi! Tas ir augs-
tas dvēseles lidojums, cilvēks, 
kas saprot un sajūt notiekošā 
nemateriālo vērtību. 

Šogad pirmo reizi koncertā 
piedalīsies Marija Naumova un 
Dināra Rudāne. Jāskatās, lai 
bērniem līdzās būtu tādi cilvēki, 
kas viņiem kaut ko izsaka, kaut 
ko nozīmē. Mūsu draugs ir, 
piemēram, popmūzikas dzie dā-
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Pabeigta  Latvijas Simtgades 
filma “Ievainotais jātnieks”
Pabeigta otrā Latvijas Simtga-

des programmas filma “Ievaino-
tais jātnieks”. Ar filmu par Brī vī-
bas pieminekļa celtniecību Na  cio-
nālais kino centrs turpina 16     
val sts simtgadei veltītā cikla filmu 
izrādīšanu visā Latvijā. Monu-
mentālā tautas nacionālās apzi-
ņas simbolā tēlnieks Kārlis Zāle 
iemūžinājis savu Latvijas valsts 
vīziju un nemirstību. Valsts simt-
gadi svinēsim kopā ar Brīvības 
pieminekļa autora 130. dzimša-
nas dienu. Scēnārija autores, re  ži-
sores un producentes Ilonas Brū-
veres pilnmetrāžas dokumentālā 
spēlfilma “Ievainotais jātnieks” 
balstās uz dokumentāliem Kārļa 
Zāles dzīves faktiem un Brīvības 
pieminekļa celtniecības doku men -
tācijas materiāliem, sniedzot ie -
skatu laikmetam raksturīgajā po -
lītiskajā un sociālajā ainā, ieski-
cējot kultūras un mākslas perso-
nības un tā laika ideālus. Īpaša 
sižeta līnija veltīta tēlnieku Kārļa 
Zāles un Teodora Zaļkalna sarak-
stei un Brīvības pieminekļa metu 
konkursa norisei, kas izraisa ne -
saskaņas  mākslinieku vidū un 
vieno latviešus ziedot naudu pie-
minekļa celtniecībai. Īpaša uzma-
nība scēnārijā veltīta tēlnieka 
Kārļa Zāles personībai, kuŗu fil-
mā atveido Valmieras teātra ak -
tieris Imants Strads.

Aina no filmas

Filmas konsultante ir mākslas 
zinātniece Ingrīda Burāne. Kom-
ponists – Ēriks Ešenvalds. Filmas 
režisore Ilona Brūvere ir doku-
mentālās spēlfilmas žanra aizsā-
cēja Latvijā, strādājusi arī kā re - 
d aktore un žurnāliste televīzijā 
un presē, pazīstama kā sabiedris-
ko attiecību vadītāja, Rīgas svētku 
ceremoniju autore. Kinoope rā-
tore – Elīna Bandēna. Tandēms 
par dokumentālo spēlfilmu “Ta -
pieris” Nacionālās kinobalvas 
konkursā ieguva sešas profesio-
nālās nominācijas, bet filma “Ver-
sija Vera” saņēmusi Nacionālo 
kino balvu “Lielais Kristaps” par 
režisora un operātora darbu.

***
Koris Latvija 

ar koncertu Helsinkos sveic 
Somiju simtgadē

Valsts Akadēmiskais koris Lat-
vija Māŗa Sirmā vadībā 16. ok -
tobrī koncertēja Helsinku Ak -
mens baznīcā. Šis koncerts bija 
Latvijas veltījums Somijai simt-
gadē, kā arī vēstījums par gai-
dāmo Latvijas valsts simtgadi.

Koncertā galvenokārt bija dzir-
dama izlase no koŗa īstenotā pro-

jekta “Latvijas komponisti Lat-
vijas Simtgadei”, kura ietvaros 
apmēram 100 latviešu kompo-
nisti divu gadu laikā mudināti 
rakstīt jaundarbus korim, izvē lo-
ties tos veltīt kādai no piecām 
stihijām – zeme, ūdens, mīlestība, 
debesis (gaiss) un uguns. Šīs koŗa 
dziesmas ir arī kā katra skaņra - 
ža personīgais veltījums Latvijai 
simtgadē. Starp projekta kompo-
nistiem ir ilggadējais koŗa vok ā-
lais pedagogs Ansis Sauka, sitam-
instrumentālists Richards Zaļ - 
u pe, Raimonds Pauls, Andris 
Kon tauts, Jēkabs Jančevskis, The 
Sound Poets līderis Jānis Aišpurs 
un Ēriks Ešenvalds. Līdzās šiem 
jaundarbiem skanēja arī 20. gad-
simta koŗmūzika – somu liel-
meistara Einojuhani Rautavāras 
šedevrs Canticum Mariae virginis 
un Pēteŗa Vaska “Māte saule”.

***
Okupācijas mūzejā var apskatīt 
metus “Piemineklim brīvībai”
Latvijas Okupācijas mūzejs un 

Zēdelgemas pilsēta (Beļģijā) 
2017. gada vasarā izsludināja tēl-
niecības konkursu, kuŗā uzaici-
nā ja piedalīties piecus Latvijas tēl-
niekus: Aigaru Bikši, Ojāru Feld-
bergu, Kristapu Gulbi, Paulu 
Jaun zemu un Gļebu Panteļējevu. 
Tagad mūzejs izlicis publiskai 
apskatei tēlniecības darbu metus, 
kuŗi bija iesniegti konkursā par 
piemiņas zīmi latviešu kaŗavī - 
r iem “Piemineklis brīvībai”.  Pie-
miņas zīme ir veltīta leģionā - 
r iem, kuŗi pēc Otrā pasaules kaŗa 
beigām nokļuva Zēdelgemā kā 
britu kaŗagūstekņi.  Konkurss ir 
beidzies, uzvarētājs ‒ Kristapa 
Gulbja veidotais “Latvijas stāv-
strops” ‒ noteikts, un sākts darbs 
pie projekta reālizācijas.

Pieminekli Zēdelgemā pare-
dzēts atklāt 2018. gada rudenī. 
Pieminekli paredzēts financēt no 
Zēdelgemas pilsētas līdzekļiem 
un Latvijas Okupācijas mūzeja 
savāktajiem ziedojumiem. 

Piemineklim ir jāpauž brīvības 
ideja tās simboliskajā nozīmē, 
tomēr tā konteksts ir atgādinā-
jums, ka Zēdelgemā, britu kaŗa-
gūstekņu nometnē, tika ievietoti 
latviešu (11 727) un citu Baltijas 
valstu kaŗavīri. Viņi bija spiesti 
kaŗot savas valsts neatkarībai nai-
dīgas svešas varas – nacistiskās 
Vācijas – pusē pret otru naidīgu 
svešu varu – Padomju Savienību. 
Cerot uz sapratni un palīdzību, 
viņi Otrā pasaules kaŗa beigās 
padevās Rietumu sabiedrotajiem 
un nonāca britu gūstā. Esot ne -

brīvē, latviešu kaŗavīri uzturēja 
ideju par Latvijas valsts brīvību. 
1945. gada 18. novembrī no no -
metnē pieejamiem materiāliem 
viņi izgatavoja Brīvības piemi-
nekļa atveidu, lai pie tā atcerētos 
Latvijas neatkarības 27. gadadie-
nu. Zēdelgemā latviešu gūstekņi 
nodibināja labdarības organizā-
ciju Daugavas Vanagi, kas Latvijas 
brīvības domu uzturēja dzīvu 
laikā, kad Latviju bija okupējusi 
un pārvaldīja Padomju Savienī-
ba. Latviešu kaŗavīri Zēdelgemā 
atguva personīgo brīvību 1946. 
gada maijā, bet daudzi no torei-
zē j iem kaŗagūstekņiem dzim-
tenes atbrīvošanos 1991. gadā ne -
sagaidīja.

Piemineklis atradīsies jaunā 
pilsētas rajona laukumā, kam ir 
dots nosaukums Brivibaplein — 
“Brīvības laukums”. Tas atrodas 
apmēram trīs kilometrus no 
agrākās gūstekņu nometnes.

***
Vācijā atklāj Brīvības pieminekļa 

iesvētītāja archibīskapa 
Grīnberga goda kapavietu

Latvijas vēstniece Vācijā Inga 
Skujiņa apmeklēja Eslingenu, kur 
kopā ar pilsētas mēru Ingo Rustu 
un Bādenes-Virtembergas Land-
tāga deputātiem svinīgi atklāja 
Brīvības pieminekļa iesvētītāja 
ar  hibīskapa Teodora Grīnberga 
goda kapavietu.

Skujiņa sarīkojuma laikā uzru-
nā norādīja, ka vēlas godināt 
archibīskapa Grīnberga īpašo ie -
guldījumu Latvijas tautas trim-
das dzīvē. “Pie viņa svarīgākajiem 
dzīves veikumiem pieskaitāma 
Latvijas ev. lut. Baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBĀL) izveidošana, 
kas daudzajiem kaŗa briesmu 
skar tajiem kalpoja kā drošs pa -
tvērums un enkurs, taču vienlai-
kus arī kā platforma, lai ar paš-
pārliecību no jauna atvērtos pa -
saulei,” sacīja Skujiņa. Vēstniece 
arī stāstīja par trimdas latviešu 
pienesumu Vācijas atjaunošanā 
pēc Otrā pasaules kaŗa un uzsvē -
ra viņu nozīmīgo lomu Latvijas 
neatkarības atjaunošanā un Vāci-
jas un Eiropas atkalapvienošanā. 
Archibīskapa goda kapavietas at -
klāšanā piedalījās arī LELBĀL 
archibīskaps emeritus Elmārs 
Ernsts Rozītis, Bādenes-Virtem-
bergas Landtāga deputāts Volf  - 
g angs Drekslers un bīskaps Franks 
Otrfrīds Julī. Eslingenas pilsētas 
dome archibīskapa kapam pie-
šķīra goda kapavietas nozīmi 
“Eslingenas Dziesmu svētkiem 
70” laikā, kas norisinājās šovasar. 
Svinīgo goda kapavietas atklāša-
nu iniciēja Štutgartes latviešu 
draudze kopā ar Latviešu Kultū-
ras biedrību SAIME e.V. Eslin-
genā pēckaŗa laikā atradās bēgļu 
nometne, kuŗā tika uzņemts lie-
lākais skaits latviešu, to vidū arī 
archibīskaps Grīnbergs. Pirms 
došanās trimdā Grīnbergs bija 
pirmais Latvijas ev. lut. Baznīcas 
archibīskaps, bijis Latvijas Repub-
likas 1. Saeimas deputāts, kā arī 
1935. gadā iesvētījis Brīvības pie-
minekli.

***
Latvijas dizainere ieguvusi 

“Amerikas Architektūras balvu 2017”
Amerikas Architektūras balva 

tiek pasniegta 41 katēgorijā un ir 
viens no prominentākajiem kon-
kur siem nozarē, kuŗā uzvarētājus 

izvēlas pieredzējusi žūrija vairāk 
nekā 30 cilvēku sastāvā. Balva 
radīta, lai atklātu un pasaulei pa -
rādītu talantīgākos architektus 
un interjēra dizainerus. Projekta 
autori jau 11. maijā Ņujorkā 
saņēma starptautiskā architektū-

ras un dizaina konkursa Archi-
tizer A+Awards balvu par uzvaru 
publiskajā balsojumā katēgorijā 
“Dzīvojamās ēkas interjēra di - 
z ains”. Konkursā vairāk nekā 90 
katēgorijās tika vērtēti 1000 da -
žādi architektūras un dizaina 
projekti no 100 pasaules valstīm.

Latvijas dizainere Santa Meiku-
lāne par privātmājai VILLA A 
veidoto interjēru ir ieguvusi aug-
sta  prestiža “Amerikas Architek-
tūras balvu 2017”, kas 27. oktobrī 
tiks svinīgi pasniegta Ņujorkā, 
ASV, portālu Delfi informēja lolot 
design pārstāvji. 

V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

SOMIJA. Somijā tika godināts Latvijas simtgades karogs. Ka -
roga pirmā pieturvieta bija Klinšu baznīca Helsinkos, kurā 16. ok -
tobrī notika Valsts akadēmiskā koŗa Latvija koncerts, savukārt pēc 
koncerta notika svinīgs karoga godināšanas sarīkojums tautiešiem 
Latvijas vēstniecībā.

ITALIJA. 15. oktobrī Latvijas vēstniecībā  Italijā pulcējās Romā 
dzīvojošie latviešu bērni, lai pēc vasaras brīvdienām  vēstniecības 
telpās atsāktu latviešu valodas un tradiciju apguvi. Šī mācību gada 
pirmo skolas nodarbību bērni uzsāk, piedaloties Latvijas institūta 
rīkotajā sociālajā kustībā GribuTeviAtpakaļ. Nodarbības laikā bērni 
ar lielu aizrautību un iejūtību darināja apsveikuma kartītes Latvijas 
sociālās aprūpes centros mītošajiem senioriem. Bērnu izgatavotos 
apsveikumus vēstniecība nosūtīs uz Latviju, lai seniorus apsveiktu 
Latvijas valsts dzimšanas dienā ‒ 18. novembrī. Nodarbības laikā 
bērni arī atkārtoja zināšanas par Latvijas simboliem un, gatavojoties 
gaidāmajiem svētkiem, mācījās Latvijas valsts himnu.

ZVIEDRIJA. Malmē tika atklāts Latvijas goda konsulāts. At -
klāšanas sarīkojums notika pilsētas valdes namā, klātesot Skones 
lēņa gubernātorei Anelijai Hultēnai (Annelie Hultén) un Malmes pil-
sētas mēram Kentam Andersonam (Kent Andersson). Atklājot goda 
konsulātu, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams aicināja Sko-
nes iedzīvotājus iepazīt Latviju un veidot kopējus ekonomiskās sa -
darbības un investīciju projektus. Jaunais Latvijas goda konsuls An -
dreas Pitliks ir uzņēmējs, kuŗam pieder komūnikāciju un reklāmas 
kompanija, tāpēc viņa galvenās darbības jomas būs ekonomisko 
sakaru attīstība, reklāma, tūrisms un zīmola veidošana.

LIETUVA. 12. oktobrī Viļņā, mākslas galerijā AV17, tika at -
klāta Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvju Katrīnas Neiburgas un 
Andra Eglīša izstāde Long Pickled Cucumbers. Apmeklējot mākslas 
galeriju AV17, Latvijas vēstniecības Lietuvā pārstāvji pauda ganda-
rījumu par Latvijas mākslinieku izstādes atklāšanu Viļņā. Katrīna 
Neiburga un Andris Eglītis rada mākslas objektus – instalācijas, 
kuŗas integrē video, glezniecības un skulpturālajā mākslā. Abu māk-
slinieku darbus raksturo viņu antropoloģiskais, analitiskais skats uz 
sociāliem un kultūrāliem notikumiem. Mākslinieki savos darbos 
aktuālizē jautājumus par dzimuma, varas un autoritātes ierobežo-
jošiem stereotipiem. Viņu radīto mākslas darbu centrālā ideja saistās 
ap cilvēku un cilvēciskumu, cilvēka dualitāti materiālajā un garīgajā 
pasaulē. Katrīna Neiburga (1978) ir viena no spožākajām mākslinie-
cēm Latvijas laikmetīgajā mākslā. Saņēmusi vairākus vērā ņemamus 
apbalvojumus (tostarp ir pirmā Purvīša balvas laureāte, 2008) un 
nominācijas, piedalījusies izstādēs Eiropā un daudzviet pasaulē. 
Andris Eglītis (1981) ir mākslinieks, kuŗš speciālizējas glezniecības, 
fotografijas un dizaina jomā. Piedalās izstādēs kopš 2000. gada, 
Purvīša balvas laureāts 2013. gadā.

POLIJA. 7. oktobrī Varšavā pirmo reizi tikās latviešu valodas 
skoliņas bērni ar vecākiem. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar Polijā 
dzīvojošām ģimenēm no Latvijas, izzināt viņu vēlmes un  prioritātes 
skoliņas veidošanā, kā arī uzsākt pirmās nodarbības bērniem. Uz 
tikšanos bija ieradušās astoņas ģimenes. Sarīkojuma laikā bija iespēja 
savā starpā iepazīties, iemācīties latviešu iepazīšanās rotaļu, noklau-
sīties prezentāciju par Latviju, pagaršot pelēkos zirņus, apskatīt un 
pielaikot adītus cimdus ar latvju rakstiem, padalīties zināšanās par 
Latviju, kā arī uzzīmēt Latvijas kartē sev sirdij vistuvāko vietu Lat -
vijā. Bērni noskatījās animācijas filmu latviešu valodā, bet bērnu 
vecākiem bija iespēja padalīties ar saviem iespaidiem, vēlmēm un 
ierosinājumiem skoliņai.

ĶĪNA. 13. oktobrī Pekinas Koncertzālē notika latviešu kom-
ponistes Santas Ratnieces skaņdarba „Rīta lietus” pirmatskaņojums 
kameŗorķestra izpildījumā. Latvijas Komponistu savienības biedre 
Santa Ratniece 2016. gada vasarā, pēc Ķīnas puses ielūguma, 
Centrāleiropas un Austrumeiropas un Ķīnas sadarbības formāta 
16+1 ietvaros apceļoja Ķīnas provinces, iepazīstot Ķīnas kultūru, 
dabu, kā arī mūzikas instrumentu dažādos skanējumus. Skaņdarbs 
tapis gada laikā kā pasūtījums Aizliegtās pilsētas kamerorķestrim, 
kas ir plaši pazīstams kā Ķīnas nacionālo mūzikas instrumentu 
kamerorķestris. Koncertu apmeklēja vēstniecības darbinieki un 
Latvijas diaspora. 

Santa Meikulāne
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 

pa  saulē iespaidīgākajiem un grū-
tāk izbraucamajiem ceļiem ‒ 
kaulu ceļa jeb Baikāla-Amūras 
maģistrāles ‒ šķērsošanu.

***
Polockā atklāj 

J. K. Broces  izstādi
12. oktobrī Baltkrievijas Grā-

matniecības mūzejā Polockā (Vi -
tebskas apgabala pilsētā Baltkrie-
vijā) notika izstādes “Johana Kri s-
tofa Broces (1742-1823) Livonijas 
zīmējumu un aprakstu kollekcija 
Latvijas Universitātes Akadē mis-
kajā bibliotēkā” atklāšana. Kād-
reizējā Rīgas liceja pedagoga, balt-
vācu vēsturnieka un novad pēt-
nieka J. K. Broces Baltijai veltīto 
zīmējumu un aprakstu kollekci-
jas unikalitāte izpaužas daudz pu-
sīgā un visaptverošā vēsturisko 
liecību atklāsmē.

J. K. Broces zīmējums

J. K. Broces mantojums aptver 
10 sējumus, vairāk nekā 3000 
lappušu, kuŗos ar lielu precīzitāti 
attēloti bijušās Livonijas apdzī vo-
to vietu skati, pilsētu un lauku 
iedzīvotāji, dažādas techniskas 
ierīces, ģerboņi, zīmogi un mo -
nē tas. J. K. Broces kollekcijā ir 
1229. gadā noslēgtā tirdzniecības 
līguma starp Rīgu, Gotlandi un 
Vācijas pilsētām, no vienas puses, 
un Smoļenskas kņazu kopā ar 
Polockas un Vitebskas valdnie - 
k iem, no otras puses, precīzs pār-
zīmējums. Pēc Rīgas pilsētas no -
dibināšanas vācieši uzsāka aktī -
vu tirdzniecību ar Polocku, 
Viteb sku un Smoļensku un 1229. 
gada līgums lika pamatus tirdz-
niecības principiem. Kollekcijā   
ir 1797. gadā zīmētās Baltkrievijas 
guberņas sastāvā ietilpstošās Lat-
gales pilsētas Rēzekne, Ludza un 
Viļaka. Zīmēta Aiviekstes upe – 
robeža starp Livoniju un Poloc-
kas vietniecību. Attēlota Svētās 
Trīsvienības baznīca Rīgā, Klī-
versalā, kas bija paredzēta diev-
kalpojumiem krievu tirgotājiem, 
kas uz Rīgā ar strūgām veda pre-
ces. Mācītāji baznīcā ieradās 
katru pavasari no Baltkrievijas 
klosteriem. Zīmējumos redzami 
arī baltkrievi, kas ar ragavām at -
veduši preces vai ieradušies Rīgā 
strādāt. Kollekcija turpina papla-
šināt Eiropas iedzīvotāju priekš-
status par Latviju. Ar izstādi jau 
bijusi iespēja iepazīties Latvijā, 
Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā, 
Vācijā, Čechijā, Rumānijā, Krie-
vijā, Ukrainā, Lietuvā, Ungārijā, 
Baltkrievijā, Gruzijā un Izraēlā.

***
Topošajā Zuzeum 

atklāj Izraēlas laikmetīgās 
mākslas izstādi

Bijušajā “Sapņu fabrikā” jeb 
topošajā mākslas centrā Zuzeum 
atklāta Izraēlas laikmetīgās māk-
slas izstāde “Sapņi un drāmas”, 
pulcējot teju visus ekspozīcijā 
aplūkojamo darbu māksliniekus, 
kā arī pašmāju mākslas profe-
sionāļus un baudītājus. Izstādi 
ievadīja tās kurātora Roja Branda 
ekskursija, sniedzot priekšstatu 
par daudzveidīgajiem darbiem.

mā  cības CMX 2017 (Crisis Ma -
nag ament Exercise). Mācību mēr -
ķis bija pārbaudīt dalībvalstu spē-
ju reaģēt fiktīvas krizes situācijā 
un nodrošināt to vadību stratē-
ģiskajā līmenī. Mācībās CMX 
2017 Latviju pārstāvēja atbildīgo 
institūciju norīkotās amatperso-
nas. Mācībās piedalījās arī Mi -
nistru kabinets, un tās sniedza 
iespēju valsts augstākajām amat-
personām izprast NATO iesaisti 
civīlmilitāras krizes situācijā, kā 
arī pilnveidot praktiskās iemaņas 
reaģēt fiktīvas krizes situācijā un 
nodrošināt to vadību. Mācībās 
piedalījās NATO dalībvalstu civī-
lais un militārais personāls, NATO 
stāba, abu Alianses Stratēģisko 
pavēlniecību struktūrvienības,  
kā arī NATO partneŗvalstis – 
Somija un Zviedrija.

***
Akceptē 2018.  gada valsts budžetu

Ministru kabinets 10. oktobrī 
akceptēja 2018. gada valsts bu -
džeta likumprojektu, kuŗu no -
deva skatīšanai Saeimā. Budžeta 
likumprojekts valdībā apstipri-
nāts lielā vienprātībā un diskusi -
ju valdības sēdē par to praktiski 
nebija. Atbalstot nākamā gada 
budžeta likumu, kā arī vidēja ter-
miņa budžeta ietvaru turpmā-
kajiem trim gadiem, Ministru 
kabinets faktiski pabeidzis darbu 
pie nākamā gada valsts budžeta 
likuma sagatavošanas. Atbilstoši 
valdības atbalstītajam likumpro-
jektam, nākamgad valsts konso-
lidētā budžeta ieņēmumi sa  sniegs 
8,75 miljardus eiro, bet izdevu -
mi – 8,95 miljardus eiro.

***
Ar motociklu  līdz 

Tālajiem Austrumiem
Trīs motosporta entuziasti ‒ 

Oskars Pīpiķis, Sandijs Hāns un 
Didzis Silenieks (komandā Ad -
venture Team Latvia) ‒ 26. jūnijā 
uzsāka unikālu ekspedīciju pa 
Vidusāziju, lai 66 dienās sasnieg-
tu tās galamērķi – Tālo Austrumu 
pilsētu Magadanu.

Moto ekspedīcijas dalībnieki 
īs  tenoja vienu no savas dzīves 
pārdrošākajiem sapņiem, mēro - 
 j ot ap 20 000 kilometru pa ceļiem 
un bezceļiem Vidusāzijā, šķērso-
jot četras valstis un deviņas laika 
joslas un pārvarot visizaicino-
šākos dabas apstākļus. Unikālo 
ekspedīciju motosportisti uzsāka 
no Lucavsalas Rīgā, dodoties uz 
pirmo pieturpunktu – Volgo gra-
das pilsētu Krievijā. Tālāk viņu 
ceļš līdz Magadanai veda cauri 
Krievijai, Kazachstānai, Kirgiz-
stā  nai un Mongolijai. Pēc 65 die-
nu gaŗā ceļojuma ekspedīcijas 
da  lībnieki ir veiksmīgi atgrie-
zušies Latvijā. Ceļojums bija pār-
steigumiem un piedzīvojumiem 
bagāts, taču bezceļi un apgrū-
tinošie braukšanas apstākļi to 
padarīja arī sarežģītu un mentāli 
smagu. Drosmīgie ceļotāji kā lie-
lākos izaicinājumus minēja bīs-
tamā Vitimas tilta un viena no 

Projekta autori ir OutofBox 
architecture archi tekti Pēteris Ba -
jārs un Toms Lo  ris, bet mājas in -
terjēru veidojuš as lolot design     
di  zai neres Santa Meikulāne un 
Za  ne Kubiloviča.

“Mēs dzīvojam globālā pasaulē, 
un radošums bez robežām ir 
jaunā mūsdienu reālitāte. Tāpēc 
visam, kas top Latvijā, ir jātiek 
radītam ar apziņu, ka tas ir pie-
tiekami labs pasaulei. Un nav no 
svara, vai tās ir nozīmīgas sabied-
riskās celtnes vai privātmājas, jo 
videi ir vienlīdz liela nozīme gan 
makro, gan mikro līmenī,” uz  ska-
ta Santa Meikulāne. Lolot de  sign 
dizaineres Santas Meikulānes vei -
dotais interjēra dizains uzva rējis 
katēgorijā “Mājas interjērs”. 

***
Ārlietu ministrs Kuveitā

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs oficiālā vizītē Kuveitas valstī 
tikās ar tās premjērministru šeihu 
Džāberu Mubaraku Alahmedu 
Alsabā un ārlietu ministru šeihu 
Sabā Haledu Alahmedu Alsabā, 
lai apspriestu Latvijas un Kuveitas 
ekonomisko sadarbību un starp-
tautisko attiecību aktuālitātes.

 Vizītes laikā ārlietu ministrs 
atklāja Latvijas-Kuveitas biznesa 
forumu, kuŗā piedalījās abu val-
stu uzņēmēji. Foruma atklāšanā 
ministrs aicināja Kuveitas uzņē-
mējus investīciju izpētes vizītē uz 
Latviju, īpaši tādās jomās kā 
transports un loģistika, tūrisma 
nozare un pārtikas ražošana. Rin-
kēvičs ar Kuveitas ārlietu minis -
tru parakstīja Latvijas valdības un 
Kuveitas valdības līgumu par 
eko nomisko un technisko sadar-
bību. Tas paredz abu valstu eko-
nomisko un technisko sadarbību 
visās jomās, jo īpaši tādās kā fi - 
n ances, banku nozare, tirdznie cī-
ba, ieguldījumi, rūpniecība, zi -
nāt ne, technoloģijas un innovā-
cijas, informācijas un sakaru 
technoloģijas, transports, būvnie-
cība, lauksaimniecība, pārtikas 
rūpniecība un tūrisms, tai skaitā 
veselības tūrisms. Amatpersonas 
arī parakstīja līgumu par vīzu 
prasības atcelšanu diplomātisko, 
dienesta un speciālo pasu turētā-
jiem. Ministrs aicināja Kuveitu 
apsvērt iespēju atvērt Latvijā re -
ģionālo vēstniecību Baltijas val-
stīs. “Latvija ir ieinteresēta tur-
pināt aktīvu polītisko un ekono-
misko sadarbību ar Kuveitu. Lat-
vijai ir pieeja 740 miljonu pa -
tērētāju lielajam vienotajam Ei -
ropas Savienības tirgum. Esam 
vārti preču distribūcijai  uz Skan-
dinaviju ar vairāk nekā 20 mil-
joniem patērētāju,” sacīja Latvijas 
ārlietu ministrs.

***
NATO krizes vadības mācībās 

CMX 2017
No 4. līdz 11.  oktobrim NATO 

dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, no -
risinājās NATO krizes vadības 

“Sapņi un drāmas” ir līdz šim 
vērienīgākā Izraēlas laikmetīgās 
mākslas reprezentācija Baltijā. 
Tajā aplūkojami 14 mākslinieku 
darbi, kas runā par mūsdienu 
Izraēlas polītiku, sociālo dzīvi un 
sabiedrību no dažādiem skat-
punktiem.

***
Liepājas Simfoniskais orķestris 

koncerttūrē Vācijā
Ar koncertu Iceho teātrī Lie-

pājas Simfoniskais orķestris sācis 
savu Vācijas koncertu tūri diri-
ģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. 
Kopumā tūrē plānoti seši kon-
certi ar diviem solistiem – lietu-
viešu vijolnieci Daļu Kuzņeco-
vaiti un somu pianistu Henri 
Sigfridsonu.

Vācijas pilsētās Iceho, Štādē un 
Lindenšteidē orķestris uzstāsies 
kopā ar somu pianistu Henri 
Sigfridsonu, ar kuŗu orķestris jau 
vairākkārt ir sadarbojies iepriekš 
Starptautiskā Pianisma zvaigžņu 
festivāla ietvaros. Pianists ir dau-
dzu starptautiski nozīmīgu kon-
kursu dalībnieks un laureāts – 
2005. gadā viņš izcīnīja galveno 
balvu, kā arī skatītāju simpatiju 
balvu 1. Starptautiskajā Bētho ve-
na konkursā Bonnā, kā arī dalīja 
specbalvu kamermūzikas katē -
go rijā ar pusfinālistu Hyo Sun-
Lim no Dienvidkorejas.

***
Nora Ikstena  –Londonas 

grāmatu tirgus autore
No 11. līdz 15. oktobrim Lat-

vijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra (LIAA) sadarbībā ar ekspor-

ta platformu Latvian Literature 
un Latvijas Grāmatizdevēju aso-
ciāciju (LGA) organizēja Latvijas 
dalību starptautiskajā izstādē 
Frankfurt Book Fair 2017, kur 
līdztekus nacionālā literātūras un 
grāmatniecības stenda darbībai 
norisinājās dažādi ar latviešu 
literātūras eksporta attīstību sai s-
tīti sarīkojumi. Pirmās dienas iz -
skaņā Frankfurtē tika izziņoti 
Baltijas valstu “Dienas autori” 
(Authors of the Day), kuŗiem 
Lon donas grāmatu tirgū 2018. 
gadā tika pievērsta īpaša uz -
manība – starp tiem arī latviešu 
rakstniece Nora Ikstena.

Nora Ikstena

Kā teikts Londonas grāmatu 
tirgus direktores Džeksas To  ma -
s as oficiālajā paziņojumā: “Nora 
Ikstena ir viena no latviešu ie -
tekmīgākajām un prominentā ka-
jām prozas autorēm, kas labi zi -
nāma ar savu īpašo rakstības stilu 
un detalizētu pieeju valodai kā 
izteiksmes līdzeklim. Savos lite-
rā rajos darbos autore nereti ref-
lektē par lieliem tematiem – dzīvi, 
mīlestību, nāvi un ticību. Nora 
Ikstena ir uzrakstījusi vairāk nekā 
30 grāmatu, starp kuŗām ir arī 
autores jaunākais romāns “Mātes 
piens”, kas drīzumā tiks izdots 
angļu valodā britu izdevniecībā 
Peirene Press.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

S P I L G T S  C I TĀT S

Laikraksta Čas žurnālists Igors Vatoļins  bieži raksta par Latvijas 
krievu dzīves problēmām, dažkārt izpelnoties spalvasbrāļu netīk-
smi par objektīvu skatījumu uz sasāpējušiem jautājumiem. Vato-
ļina mērķis ir saliedēt eiropiski domājošos Latvijas krievus, kas 
nepiekrīt Putina polītikai. Tagad populārais žurnālists nolēmis 
iesaistīties polītikā un gatavojas kļūt par partijas Latvijas attīstībai  
biedru. Viņaprāt, šī partija var piesaistīt krievu vēlētāju balsis.

Mūsu lasītāju ieskatam sniedzam nelielu fragmentu no Vatoļina 
intervijas laikrakstā Latvijas Avīze, kur viņš atbild uz jautājumu 
par putiniskajiem Baltijas krieviem un skatīšanos atpakaļ uz 
zudušo imperiju.

Daudzi cilvēki dzīvo Latvijā, kas ir Ei -
ropas Savienības dalībvalsts, un te ir ga -

rantētas demokratiskas tiesības, taču 
skatās prokremliskos televī zijas 
kanāļus un ir daudz kais mī gāki 
Putina atbalstītāji nekā liela daļa 
Krievijā dzīvojošo. Te, pro tams, 
sava loma ir arī sentimentam pēc 
padomju laikiem. Taču daļai 
Latvijā dzīvojošo krievu ir senti-

ments pēc PSRS kā tādas – pēc 
simboliem, pēc territorijas un tamlī-

dzīgi, toties daļā latviešu sabiedrības 
joprojām vērojami padomju laiku saskar-

smes modeļi, kuŗi ļoti spilgti parādījās publicētajās “Rīdzenes” 
sa  runās. Putins lielā mērā izmanto sentimentu pret padomju impē-
rijas šķietamo varenību.  Šo komūnikācijas modeļu izskaušana pra s īs 
ilgāku laiku, ja atceramies, ka Mozus četrdesmit gadus savu tautu 
vadāja pa tuksnesi... 

Cik ilgā laikā saliedēsim 
Latvijas krievus?
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Krievijas parlamenta augšpa lā-
tas – Federācijas padomes īpaši 
sasauktajā sēdē tika apspriests 
ziņojums, ko sastādījusi “provi-
zo riska komisija valsts suverē ni-
tātes aizsardzībai” un kuŗā kon-
statēts, ka “ietekmēt Krievijas 
Fe   derācijas iekšpolītiku galve no-
kārt cenšas ASV un tās NATO 
partneri. Šai komisijai uzdots 
līdz šā gada beigām sagatavot li -
kumprojektu, lai jau 2018. gada 
pašā sākumā tiktu juridiski no -
formēti pretsoļi, jo šī iejaukšanās 
apdraudot Krievijas Federācijas 
suverēnitāti.

Šis oficiālās informācijas stils 
atgādina vēlīna brežņevisma lai-
ku, taču zemtekstā pavīd zināma 
nervozitāte – Kremlī aug bailes 
no vismazākās vēsmiņas, kas va -
rētu negatīvi ietekmēt nākamgad 

Iegansts “raganu medībām” Krievijā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

martā paredzēto Krievijas prezi-
denta vēlēšanu rūpīgi plānoto 
iz nākumu. 

Bet ne jau viņiem tur Kremlī 
gvelzt par iejaukšanos! Tie bija 
Krievijas specdienesti, hakeri, dis-
kreditācijas meistari, kas iz  jau ca 
Hilarijas Klintones izredzes un 
nodrošināja Donalda Trampa 
uzvaru ASV prezidenta vēlēša-
nās. Krievijas līdzdalības (“Russ ian 
connection”) izmeklēšanā pati 
Ame rika met arvien plašākus 
lokus. Un tas, ka labēji radikāla, 
prokrieviskā un faktiski rasistiskā 
partija Alternative für Deut sch-
land (AfD) bundestāga vēlēšanās 
ieguva 13% balsu, ierindojoties 
trešajā vieta aiz abām lielajām 
“tautas partijām”, ir zināmā mērā 
Putina Krievijas “nopelns”, atbal-
stot šo partiju un iedarbinot 

Kremļa propagandas aparāta – 
RT un “Sputņik” potenciālu, kuŗa 
iespaidam ļaujas daudzie no PSRS 
“repatriētie” vācieši un kriev va-
lodīgie “ekonomiskie” mig ranti, 
kuŗu skaits visai prāvs.

Tagad nu, saceļot brēku par 
ASV un tās sabiedroto iejauk-
šanos Krievijas iekšējās lietās, 
Kremlis cenšas pamatīgi iebie - 
d ēt savus liberāli demokratiskos 
opo nentus, apzīmogojot tos kā 
“ārzemju aģentus”.

Šai ziņā ļoti zīmīgi ir “deviņi 
punkti”, ar kuŗiem klajā nākusi 
Krievijas Federālā padome. Tā -
tad ‒ deviņi paņēmieni jeb 
vir z ie ni, ar kuŗiem ASV ap-
draud Krie vijas suverēnitāti (ne 
mazāk):

1. Radot un atbalstot NKO (ne -
komerciālas organizācijas), kuŗas 

netieši piedalās polītiskajā dzīvē 
ārvalstu interesēs un ietekmē pil-
soniskas sabiedrības institūtus 
visumā.

2. Darbs ar (tipisks padomju 
žar gons. ‒ F. G.) izglītības iestā-
dēm, tajās studējošiem, financēt 
izglītības programmas, lai arī 
tur pmāk kontrolētu šo sfēru, to 
pārveidojot virzienos, kas izde-
vīgi mūsu polītiskajiem kon ku-
rentiem.

3. Plašsaziņas līdzekļu un so -
ciālo tiklu izmantošana, lai dis-
kreditētu valsts varas institūtus, 
polītiskos līderus un vispār vei-
do tu zināmu sabiedriskas domas 
standartu.

4. Krievijas Pareizticīgās baz-
nīcas diskreditēšana un naida 
ku  rināšana starp reliģijām.

5. No ārienes stimulējot pro-

testa kustību un ievelkot protesta 
akcijās jaunatni.

6. Iejaukšanās Krievijas vēlē-
šanās federālā un reģionālā lī -
menī (nav precīzēts).

7. Etniska naida kurināšana, 
īpaši Zielmeļkaukāza un Pievol-
gas republikās un Krimā.

8. Jebkuŗa veida pretkrieviskas 
sankcijas kā instruments spie-
dienam uz Krievijas valsts varu 
un sabiedrību.

9. Nomelnojot pasaules arēnā 
Krievijas polītisko un ekonomis-
ko dzīvi, lai šo informāciju pēc 
tam izmantotu pašā Krievijā.

Nu ko, septiņi no šiem devi-
ņiem punktiem Kremlim ir lie-
lisks iegansts plašām “raganu 
me dībām”, var teikt, “Viskrievijas 
mērogā”. Lai nožņaugtu jebkuŗu 
reālu opoziciju.

Austrijā pagājušajā svētdienā, 
15. oktobrī, notika parlamenta 
vēlēšanas, un galvenais jautājums 
priekšvēlēšanu kampaņas laikā 
bija ‒ laikam mūsdienās nenovēr-
šamais jautājums par migrāciju. 
Viduseiropas valstī, kuŗa kādreiz 
bija spēcīgas imperijas centrs, dar-
bojas  trīs lielas partijas:  Sociāl de-
mokratu partija, Tautas partija un 
Brīvības partija. Pirmās divas tra-
dicionāli bijušas centriski noska-
ņotas un Austrijā pamīšus bijušas 
pie teikšanas visu laiku kopš Otrā 
pasaules kaŗa beigām, tiesa, sociāl-
demokratiem pirmajos gados sa -
glabājot Sociālistu partijas no  sau-
kumu. Savukārt Brīvības partija   
ir visai radikāli konservātīva un 
populistiska. To dibināja grupa 
na  cionālistu, kuŗi iebilda pret so -
ciālismu un Katoļu baznīcas kle-
rikālismu, un sākumā to uzskatīja 
par visai liberālu spēku, lai arī tās 
pirmais līderis bija kādreizējais 
nacistu partijas funkcionārs un SS 
virsnieks Antons Reintālers. Brīvī-
bas partiju 1979. gadā uzņēma Li -
berāļu internacionālē, pēc 1983. 
gada parlamenta vēlēšanām tā  
bija koalīcijā ar Sociāldemokratu 
partiju. Taču 1986. gadā par savu 
līderi partija izvēlējās odiozo Jorgu 
Haideru, kuŗa “kontā”, starp citu, 
bija atzinums, ka Hitleram nacistu 
Vācijā bija “visai laba nodarbi-
nātības polītika.” Haidera vadībā 
partija krasi pavērsās labējā vir-
zienā, arī toreiz tās galvenais jā -
jamzirdziņš bija migrācija. Patiesi 
liberāli cilvēki no partijas atšķēlās, 
taču 1999. gadā parlamenta vēlē-
šanās partija ieguva 26,9% balsu, 
un tas bija labākais rezultāts par-
tijas vēsturē. Tautas partija piekri-
ta ar to veidot koaliciju, un tas 
izraisīja sašutuma vilni Eiropā, it 
īpaši Izraēlā. Eiropas Savienība 
pret Vīni ieviesa sankcijas, ārpus 
oficiālām ES sapulcēm kontakti 
starp Briseli un Austriju tika pār-
traukti pavisam. Tas gan ilgi tā 
nebija, jo Eiropas Savienības gran-

Maršs pret migrantiem turpinās
di sāka bažīties par to, ka Austrijā 
varētu pieaugt negatīvisms attie cī-
bā uz ES. Savukārt Brīvības parti-
ja, kuŗa bija pieradusi darboties 
opozicijā, valdībā jutās neērti, lai 
arī pēc nākamajām vēlēšanām, 
kuŗās Brīvības partija saņēma tikai 
10% balsu, koalicija saglabājās, 
par tijas veiksme drīz vien pazuda.

Taču tad sākās Eiropas migran-
tu krize, un savu lielo iespēju sa -
skatīja i Brīvības partija, i Tautas 
partija, kuŗa šogad pavasarī tika 
pie jauna līdeŗa. Tas ir Sebastians 
Kurcs, 31 gadu vecs, patlaban 
valsts ārlietu ministrs. Šai amatā 
viņš stājās 27 gadu vecumā un 
kļuva par gados jaunāko ārlietu 
ministru pasaulē. S. Kurcs arī 
Tautas partiju migrācijas jautā ju-
mā pagrieza konservātīvā virzie-
nā, starp citu, viņš bija autors liku-
mam, kas aizliedza ārvalstu finan-
cējumu Austrijas mošejām un 
aiz liedza mošeju imamiem mak-
sāt algu. Likumā arī bija paredzēta 
valsts kontrole pār svēto Korānu, 
valdībai, ne musulmaņiem nosa-
kot “pieņemamo” Korāna tekstu. 
To parlaments noraidīja, bet liku-
mu par mošejām pieņēma gan. 
Sebastians Kurcs ir vīrs ar ievēro-
jamām ambīcijām, austriešiem 
par tija tika prezentēta kā Seba s-
tiana Kurca saraksts, tostarp so lot 
migrantiem liegt subsīdijas un 
pabalstus,  iekams tie nebūs Aus - 
t rijā nodzīvojuši piecus gadus, kā 
arī Austrijā ieviest referendumu 
sistēmu ‒ tādu pašu kā Šveicē, un 
noteikti atceroties, ka 2009. gadā 
šveicieši referendumā aizliedza 
minaretu celšanu pie mošejām.

Vēlēšanās triumfēja Tautas par-
tija, savukārt sociāldemokratiem 
priekšvēlēšanu kampaņas laikā 
smagi kaitēja skandals par godu 
un cieņu aizskarošas informācijas 
izplatīšanu tīmeklī, it īpaši par 
Sociāldemokratu partiju un paš-
reizējo Austrijas premjērministru 
Kristiānu Kernu. Sociāldemokra -
ti ir stingri nolieguši, ka to darīja 

viņi paši, mūsdienās, protams, tas 
rada jautājumu, vai tikai tas nebija 
Maskavas pirksts, taču vēlēšanās 
Sociāldemokratu partija palika 
tre šajā vietā aiz Tautas partijas un 
Brīvības partijas.

Sebastianam Kurcam būs pa -
ma tīgs izaicinājums. Koalicija ar 
Brīvības partiju, visticamāk, būtu 
ļoti bīstama, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
pašreizējais partijas līderis Hanss 
Kristiāns Štrāche savulaik ir bijis 
neonacists, kuŗš vēlēšanās pieda-
lījies ar tādiem lozungiem kā “Vī -
ne nedrīkst kļūt par Stambulu”,  
“Austriešus, ne islāmistus” u. tml. 
Koalicija ar Brīvības partiju līdz   
ar to nozīmētu pirmo reizi kopš 
Otrā pasaules kaŗa, kad Austrijas 
valdībā ir cilvēks ar neonacista 
vēsturi. Arī sociāldemokrati nav 
izslēguši iespēju par koaliciju ar 
Štrāches cilvēkiem, taču tikai tādā 
gadījumā, ja pirms tam būs pie-
krišana par Eiropas Savienību, 
Eiropas vērtībām, tiesiskumu un 
citiem jautājumiem. Tas ir maz 
ticams, un man šķiet, ka, vistica-
māk, Tautas partija un sociālde-
mokrati atradīs kopēju valodu 
droši vien gados jaunā un ambi-
ciozā S. Kurca virsvadībā. Arī tas 
noteikti nav gluži tas, ko sociāl-
demokrati gribētu ideālā situācijā, 
taču, ņemot vērā to, ka vēlēšanās 
palika trešajā vietā, diez vai viņiem 
būs īpašas iespējas diktēt kaut 
kādus noteikumus.

Taču šis migrantu jautājums ‒ 
Austrija nebūt nav vienīgā valsts, 
kuŗā jautājums par migrantiem ir 
kļuvis par īstu medusmaizi dažā -
da veida radikāļiem un populis-
tiem. Lasītāji atcerēsies, pirms mē -
neša partija Alternatīva Vācijai, 
kuŗa arī ir ar visai radikāliem uz -
skatiem par islamu un musul ma-
ņiem, pirmoreiz iekļuva Vācijas 
parlamentā, tiesa, gan ar visai ma  zu 
deputātu skaitu. Francijā tik pat 
po  pulistiskā Marina Lepēna iekļu-
va prezidenta vēlēšanu otrā kārtā, 
lai gan zaudēja Emanuelam Ma -

kronam. Un, protams, Amerikā 
pašreizējais prezidents savu kam-
paņu uzsāka ar apgalvojumu, ka 
meksikāņi ir noziedznieki, izva-
rotāji un narkomāni, tāpēc jāceļ 
mūris  gar robežu ar Meksiku...

Latviešiem labāk par citiem 
bū  tu jāsaprot migrācijas nozīmī-
gums, arī šo laikrakstu lasa cilvēki, 
kuŗi paši vai kuŗu vecāki savulaik 
aizbēga no boļševikiem PSRS un 
patvērumu atrada citur pasaulē. 
Grūti spriest, kur, piemēram, es 
pats tagad būtu un vai es vispār 
būtu. Lielā jezga, kāda Latvijā izcē-
lusies attiecībā uz migrantiem, ir 
man pilnīgi neizprotama un ne -
pieņemama, pirmkārt, tāpēc, ka 
Eiropas Savienības programma 
paredz dažus simtus, nevis tūk - 
s tošus bēgļu uzņemšanu mūsu 
valstī, otrkārt, tāpēc, ka gandrīz 
visi, kuŗiem piešķirts bēgļa vai 
alternatīvais statuss, “piesit pēdu” 
un pazūd kādas citas, bagātākas 
ES dalībvalsts virzienā. Un tas, 
ma  nuprāt,  Latvijai ir kauns. Runa 
ir par ģimenēm, par cilvēkiem, 
kuŗiem savā dzimtajā Sīrijā vien-
kārši vairs nebija nekādu iespēju 
dzīvot. Viņi ir patvēruma meklē-

tāji šī vārda vistiešākajā nozīmē. 
Laikā, kad simtiem tūkstoši Lat-
vijas valstspiederīgo dzīvo un 
strādā citur, Latvijā ir vajadzīgas 
darba rokas un, ja sīrietis ir skro-
deris, dakteris vai informācijas 
technoloģiju speciālists, kāpēc gan 
tādam nedot darbu, protams, ja 
cilvēks apgūst latviešu valodu? 
Tad būs labi i darba devējam, i 
dar ba ņēmējam. Bet patlaban si  s-
tēma ir tāda, ka brīdī, kad cilvēks 
Mucenieku bēgļu centrā saņem 
minēto statusu, viņš būtībā tiek 
izlikts uz ielas ar koferīti rokās un 
ar vēlējumu “lai veicas”. Valsts pie-
šķirtais pabalsts nav pietiekams, 
lai noīrētu dzīvokli, savukārt bez 
reģistrētas dzīvesvietas nav iespē-
jams sākt meklēt darbu. Tāds 
apburtais loks.

Mums Latvijā nav nekā tik ra -
dikāla, kā Brīvības partija Aust rijā, 
Alternatīva Vācijai Vācijā u.tml., 
un tas ir svētīgi. Taču arī pie mums 
diskusija par bēgļiem ir daudz 
vairāk par teorētisku “terrorismu” 
un nevis par cilvēka pamattie-
sībām. Arī tad, ja to attiecina uz 
bēgļiem no Tuvajiem Austru - 
m iem.
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Šī grāmata ir īpaša. Turklāt vai-
rāku iemeslu dēļ. Neparasta, dvē-
selē bagāta un īpaši apdāvināta ir 
autore Jette Užāne,  ko tautā pa -
zinām arī kā Cimdu Jettiņu. Lik-
tenis viņai bija laupījis spēju stai  -
g āt, zīdaiņa vecumā iegūta trauma 
pārauga kaulu tuberkulozē, un 
kopš vienpadsmit gadu vecuma 
šis cilvēkbērns bijis piesaistīts krē s-
lam. Ne dienu Jette, lauku bērns 
no Lejnieku mājām Dzērbenes 
pusē,  nav gājusi skolā. Taču viņa 
lasīja grāmatas, vēroja tuvo ap -
kārtni, un viņas domu dziļumu, 
izteiksmes prasmi un bagāto vār-
du krājumu var apskaust katrs, kas 
lasīs šo jauno grāmatu. Gadiem 
ejot, Jette ar radošu aizrautību 

Visa pasaule vienā grāmatā
 Jette Užāne, Elīna Apsīte “Jettes dienu grāmata”, 
apgāds Vesta-LK serijā “Laika grāmata”. 368 lpp.

nodevās cimdu adīšanai, viņa kļu-
va par tautas daiļamata meistari, 
kas cimdus adīja ne valkāšani, bet 
drīzāk gan mākslas izstādēm. Ta -
puši vairāki cimdu cikli, piemē - 
r am, “Gadalaiki”, “Koki”, “Puķes”,  
“Zīmes”, “Varavīksne”, “Dzīves ceļš”. 
Cimdos Jettiņa ieadīja arī literā -
ros tēlus – Lāčplēsi, Spīdolu, Laim-
dotu, Kangaru un citus. Katrs dar-
biņš ir absolūti neatkārtojams   
gan kompozicijā, gan krāsu izvēlē, 
tās ir skatāmas kā mazas adītas 
glezniņas. Grāmatas pēcvārdā la -
sām: “Jettiņa bija sava ceļa gājēja, 
ne tikai dzīvojot ikdienas dzīvi. 
Viņa redzēja, saprata, juta un do -
māja citādāk. Bērnībā un jau nī -  
bā viņa bija fiziski atšķirīga no 
pārējiem, nesaprasta un līdz ga - 
lam nepieņemta. Savā māksli nie-
ces gaitā viņa pati gribēja tāda būt, 
un ikreiz no jauna sev un pasaulei 
pierādīt savu savdabību! Cimdu 
adīšanu un savu dzīvi viņa pa -
darīja par mākslas darbu un savu 
sarunu ar pasauli.”

Elīna Apsīte, dzimusi un augusi 
Jelgavā, kopš astoņu gadu vecu -
ma visas vasaras pavadījusi Vid-
zemē, Lejniekos, iepazinusi dabu 
un mājdzīvniekus, pavadījusi ga -
ŗas stundas sarunās ar Jettiņu, 
mācījusies no viņas rokdarbus. 
Var teikt – šīs sievietes personība 
un uzskati veidojušies ciešā sai s-

tībā ar tik tuvās dvēseles drau-
dzenes gaišo attieksmi pret dzīvi 
un cilvēkiem. Kad pirms desmit 
gadiem Jettiņa devās Mūžības 
ceļā, Elīna mantojumā saņēma 
grāmatiņas ar daudzu gadu ga -
ŗumā rakstītām piezīmēm. Tagad 
tās pārtapušas “Jettes dienu grā-
matā” un mūsu ieskatam paveŗ 
dzidru, neiedomājami plašu un 
bagātu pasauli, kādu sev visap -
kārt saskatīja cilvēks ar ierobežo-
tām fiziskām spējām un dažkārt 
pat pavisam skopās ierakstu rin-
dās izteica filozofijas dižgaru cie-
nīgas atziņas un vērtējumus. 

No bagātā piezīmju kopuma 
Elīna Apsīte atlasījusi un chrono-
loģiskā secībā kārtojusi atziņas, 
kas pierakstītas, sākot no 1941. ga   -
da 1. janvāŗa līdz 1962. gada 31. 
decembrim. Skopās rindās mūs 
uzrunā apdāvinātas jaunas sievie-
tes iekšējās tapšanas un nobrie-
šanas ceļš – pārvarot mūžīgās sā -
pes un ciešanas, savu spēku vai-
rojot labestībā, dvēseles dās numā 
un vērīgumā pret visu apkārt no -
tiekošo. Te ir nojausma par ie  kšē -
jo vientulību, par mīlestības il -
gām un par nepiepildāmo vēlē-
šanos “dzīvot tāpat kā citiem”. 
Jettes rindiņās varam izlasīt gan 
skaudru drāmatismu, gan ie  dve s-
mojošu tiekšanos pēc harmonijas 
sevī un visā, kas apkārt. 

Grāmatu ievada un pabeidz 
Elīnas rakstītas rindas. Ļoti bū  -
tiski ir arī viņas rakstītie dienu 
grāmatas ierakstu komentāri, kas 
palīdz labāk saprast notikumus  
un to apstākļus. Atrodam arī do -
ku mentālas fotografijas no Užānu 
ģimenes albuma un no Elīnas 
pašas kollekcijas. 

Tā nu iznāk, ka jaunā grāmata    
ir ne tikai skaists piemineklis vie-
na cilvēka mūžam, bet arī sir -
snīgs, ar mīlestību veidots aplie-
cinājums tām vērtībām, kas traus-
las un neuzbāzīgas dzīvo un atrod 
turpinājumu sev tuvos cilvēkos,  
lai tiktu mantotas arī tālāk – no 
pa  audzes paaudzē. Pirms pāris 
gadiem Elīna Jettes piezīmju lasī-
jumu bija ieskaņojusi Latvijas Ra -
dio un šīs pārraides izraisīja pla-
šu atbalsi klausītājos. Tāpēc nav 
brī nums, ka grā matas iz  došanu 
atbalstījis kupls pulks zie dotāju 

no visām Latvijas malām, savu-
kārt viss radošais darbs tika ap -
maksāts no Latviešu fonda pie-
šķīruma. Pavisam īpašu “Jettes 
die nu grā matu” dara tās māksli-
niecis kais izveidojums. Māksli nie-
ce Da iga Brinkmane grāmatai 
piešķīrusi greznu veidolu: sausas 
zāles zaļ ganā tonī ieturētais vāks 
tiek aiz vērts ar pārlokāmu daļu, ko 
no  stiprina magnētiņa aizdare. Kā 
pa  tiešām sena, rūpīgi no citu acīm 
glabāta dienasgrāmata! Arī zeltītā 
rakstā apdrukātās iekšlapas un 
zelta krāsas izmantojums datumu 
rindās izceļ šī darba īpašo vērtību. 
Savukārt starp oriģinālās dienas-
grāmatas lapām nospiestās lapas 
un ziediņi, ko fotografējis un pa -
lielinājis Gunārs Janaitis, rotā ik 
jauna gada iesākumu. Te ir tik 
daudz no neatkārtojamā un ba -
gātā mūža mantojuma – vesela 
pasaule vienos vākos!

1999. gadā tika izdots Latvijā 
dzī vojošā krievu tautības rakst-
nieka Roalda Dobrovenska vērie-
nīgs romāns Rainis un viņa brāļi. 
Katram, kas kaut nedaudz pārzina 
Raiņa biografiju, būs zināms, ka 
Rainim miesīgu brāļu nebija. Tādi 
būtu bijuši vienīgi tad, ja Raiņa 
vecākiem, Krišjānim un Dārtai, 
pie dzimušie dēliņi Fricis un Kār-
lītis trauslā vecumā, divus gadus 
pirms Raiņa piedzimšanas, nebū-
tu nomiruši. Tomēr tieši tāpēc 
Dobrovenska izvēlētais romāna 
nosaukums intriģē. Tas liek do -
māt, ka iznāks lasīt par brāļiem šī 
vārda pārnestā nozīmē, t. i., par 
kollēgām, varbūt arī sāncenšiem 
sabiedriskā dzīvē, polītiskā darbā, 
literatūrā. Jo efektīgāku Dobro-
venska virsrakstu padara apstāk-

Jauns Saules Dzejnieka uznāciens
Gina Viegliņa-Valliete, Rainis un viņa mātes, biografisks romāns, 

apgāds “Jumava”, 2017. g., 296 lpp.

lis, ka tas sasaucas ar Raiņa dižās 
lugas Jāzeps un viņa brāļi virs-
rakstu. 

Sasauci ar Dobrovenska virs -
rak s tu savukārt izvēlējusies me k-
lēt jaunā rakstniece (vismaz pie-
ņemu, ka viņa jauna, jo vārds ag -
rāk nebija dzirdēts). Gina Vieg li-
ņa-Valliete, ko turpmāk saukšu 
par autori. Virsraksts  Rainis un 
viņa mātes struktūrēts kā Dob-
rovenska atdarinājums. Klāt vēl 
nāk tas, ka, gluži kā Rainim ne - 
bija brāļu, viņam nevarēja būt arī 
māšu daudzskaitlī. Kā Dobro-
venskis paplašina vārda “brālis” 
nozīmi, tā mūsu autore rīkojas ar 
vārdu “māte”. Raiņa māte romānā 
nav tikai viņa dzemdētāja, tās ir  
arī citas sievietes, kas viņu mīl, ie -
tekmē, pamāca, par viņu gādā... 
Vispirmām kārtām tā ir Krišjāņa 
un Dārtas pirmā atvase, par Raini 
gadus vienpadsmit vecākā māsa 
Līze, kas bijusi Raiņa pirmā māj-
skolotāja un kam paticis brāli 
saukt par dēliņu. Daudz mazāka 
loma romānā ir Aspazijai, jo Raiņa 
laulātā dzīve ar Aspaziju ietiecās 
vēl itin dziļi 20. gadsimtenī, ka -
mēr Līze un Dārta aizgāja mūžībā 
jau 19. gs. beigās. Tomēr arī As -
paziju autorei  labpaticis nosaukt 
par Raiņa “māti, sievu un mīļāko” 
(250. lpp.), kaut romāns īstenībā 
apraujas drīz pēc pirmo divu 
“māšu” nāves. 

Romāns kūņojas laukā no se  nā-
kas pagātnes miglas un dzīlēm maz-
mazītiņām. Izskatās, ka auto re gri-

bējusi satilpināt visu, ko jau nu  
par mūsu priekšteču dzīvi 19. gs. 
pirmajā pusē izdevies sameklēt. 
Lasām par cilvēku īso mūžu, par 
bērnu mirstību, par smagajiem 
dar biem, par brandavīna posto - 
šo ietekmi, par kāzu, kristību un 
bē ŗu tradicijām, par vakarēša - 
n ām, Ziemsvētku tradicijām, par 
Jāņ iem... Iepazīstamies ar tā laika 
tekstu paraugiem, kas iepriecinā -
tu Vilkaču mantinieces sacerētāju 
Ilonu Leimani, ja viņa vēl būtu 
starp dzīvajiem: 

Kad nu tika ganīklā, bija jātīra 
drēbes no sapiem. Tā ar lielām el -
pām braucēji izbrida bruksta lie nā. 
Ko nu vairs sirsties, ko lang āt?(14.)

Pirmā no romāna titulperso - 
n ām, Raiņa īstenā māte piedzimst 
36. lappusē, otrā “māte” jeb māsa 
Līze 116. lappusē, bet līdz paša 
titulvaroņa, pilsoniskajā vārdā 
Jā  ņa Krišjāņa Pliekšāna, bērnībā 
saukta par Žaniņu, nākšanai pa -
saulē jāpagaida līdz nodaļai “Sau-
les Dziesminieka piedzimšana”, kas 
sākas 167. lappusē, kad grāmata 
jau krietni pāri pusei.  

Laikmetā, kad literāri sižeti vai-
rāk ir sadomāti, jāuzteic autores 
gatavība rakņāties pa avotiem un 
pētīt un spriest par pagātnē fak-
tiski notikušo.  Šīs vielas iestrādā-
šana romānā dažviet gan drusku 
neveikla, piemēram ‒ kur vecmā-
miņa mazmeitiņai gluži kā no 
grāmatas stāsta par dzimtbūšanas 
un klaušu laikiem (50. ‒ 54.). Jā -
uzmanās, lai laikmeta fons nekļū-

tu primārs un neapgrūtinātu ro -
māna darbības norisi. 

Labi izzīmēti ir Raiņa vecāku 
raksturi. Tēvs Krišjānis, saīsināti 
saukts par Kristu, bija praktiskas 
dabas cilvēks, kas “par visu pasau-
lē visvairāk mīlēja naudu”(150.), 
tomēr viņš nav bijis stabilas dzīves 
cienītājs, vadādams ģimeni dzīvot 
te tādā nomātā pusmuižā, te kur 
citur. Nav bijis visai ticīgs (116.), 
spēris arī laulātam cilvēkam ne -
piedienīgus sānsoļus. Turpretim 
māte Dārta, kas pratusi lietuviešu, 
krievu un vācu valodu (tas atkār-
toti pateikts kā 75., tā 76. lpp.), 
bijusi “dievbijīga, kristīga sieviete” 
(96.), kārtīgi apmeklējusi baznīcu 
(119.), pratusi lasīt Bībeli. Ja nu 
lasām, ka arī dēls Rainis 15 gadu 
vecumā izlasījis visu Bībeli (204.), 
bet 16 gadu vecumā viņš lūdz 
Dievu (219.), jāspriež, ka mātei šai 
virzienā būs bijusi pozitīva ietek-
me. Kādas ietekmes Rainim vē -
lākajos mūža gados būs likušas 
izvērsties citādam, to skaidrot nav 
mūsu romāna uzdevums. 

Grāmatas par rakstniekiem jau 
mēdz rakstīt, lai rosinātu lasītājus 
pārdomāt par saiknēm, kādas 
varētu būt bijušas starp rakstnieka 
dzīvē pieredzēto un pārdzīvoto  
un viņa literāro darbu ievirzi un 
saturu. Rainis un viņa mātes šā -
du funkciju īsti nepilda. Vienīgi 
pēcvārdā ar virsrakstu “Secinā ju-
mi” autore lūko izteikt māsas Līzes 
ietekmi uz Raiņa daiļradi:

Neskatoties uz savu likteni (tēvs 

viņai bija aizliedzis precēties ‒          
E. S.), viņas dvēsele bija bagāta ar 
mīlestību pret līdzcilvēkiem. Lai - 
k am jau sāpes rada to pretmetu ‒ 
mīlestību, kas viņu padarīja par 
visgaišāko sievietes tēlu vēlākajos 
Raiņa darbos. Viņa bija gan Baiba ‒ 
Baibiņa Dzejnieka darbā “Pūt, vē -
jiņi!”, gan princese stikla kalnā. 
Viņa kļuva par latviešu sievietes 
vismaigāko tēlu, kas, neko neprasot 
sev, savu mīlestību un intelektu 
atdeva nākamajam dzejniekam.  

Priekšvārdā autore raksta, ka 
“grā matas uzdevums ir rosināt 
skolu jaunatni ieskatīties Raiņa 
tuvo cilvēku... dzīves takās”. Vedas 
domāt par to, kā laiki mainās. Di -
vās lappusēs notēlotās Krista un 
Dārtas pēclaulību pirmās nakts dēļ 
un vēlāk Krista mīlas rotaļu dēļ ar 
kalponi Grietu pirms dažiem gadu 
desmitiem tāda grāmata būtu pa -
sludināta par skolu jaun atnei ne -
piemērotu un par skolu grāmatu 
plauktos neievietojamu. Izvēloties 
ģermānismu, ko atceros no savas 
bērnības, teikšu vien, ka mūsdienās 
vairs neesam tik cim perlīgi un mūs-
dienu vecāko klašu skolēniem daži 
temati nemaz vairs nav brizanti. 

Kad jauna rakstniece ar līdz šim 
vēl neredzētu vārdu parādās pie 
literārā apvāršņa, lasītājam gribē-
tos iepazīt kaut nedaudzas bio-
grafiskas detaļas par viņu: kādai 
paaudzei pieder, kur dzīvo, kādu 
maizes darbu strādā, vai uzrak-
stījusi vēl ko citu... Vai tad tie kādi 
valsts noslēpumi?  

“LATVIJAS GRĀMATA” 
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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Latviešu fonds atbalsta 
daudz interesantu un vērtīgu 
projektu, un viens no gluži 
unikāliem tostarp ir Amerikas 
latvietes Ritas Grendzes šīs-
vasaras instalācija Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā (LNB)  
 “Simts raksti tiem, kas meklē 
gaismu”. Gatavojot šo rakstu, 
iedomājos, ka būtu vērtīgi uz -
zināt, kā apmeklētāji reaģēja uz 
Ritas izstādi. Sarakstījos arī ar 
pašu mākslinieci. Te nu ir 
rezultāti. 

Pagājušajā gadā LNB aicināja 
Ritu Grendzi veidot īslaicīgu 
(no maija līdz augustam) iz  stādi 
Gaismas pils priekštelpā. „Mēr-
ķis ir parādīt un novērtēt kul-
tūrālo mantojumu, ko esmu 
saņēmusi, uzaugot Amerikā,” 
teica Rita. Par projekta pamatu 
Rita izmantoja 100 vecas grā-
matas latviešu valodā. “Es zinu, 
kuŗš man katru grāmatu ir 
dāvinājis. Man tas ir kā maza, 
skaista tikšanās ar šo cilvēku. 
Vākus nogriezu, lapas salīmēju 
uz 50 lielām plēvēm un ap -
drukāju ar drelļu rakstiem.” Šie 
linu bālie, bērzu raupjie, gan 
aprakstītie, gan caurspīdīgie 
“plī  vuri” tika izkārti LNB telpā.

Silvija Tretjakova, LNB Bērnu 
literātūras centra vadītāja, stās ta: 
„Kopš maija sākuma Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 1. stāvā 
blakus ieejai skatāma Ritas 
Grendzes personālizstāde “Simts 
raksti tiem, kas meklē gaismu”. 
Atceroties architekta Gunāra 
Birkerta ieceri iebūvēt mūsu 
bibliotēkas ēkā arī latviskas 
klēts simbolu, nopriecājos, ka 
melnais grīdas marmors dreļļu 

Simts raksti ‒ paliekoši
ILZE PĒTERSONE

rakstos vairs nebūs vienīgais 
liecinieks skaistajai metaforai. 
Tāds bija mans pirmais iespaids, 
kad bibliotēkas spārnā ierau-
dzīju mākslinieces milzīgo in -
stalāciju – izkārtos dvieļus un 
galdautus. Darba tapšanai iz -
mantotas 100 latviešu grāma-
tas, un to aplūkot ir interesanti 
ne tikai no attāluma, bet arī 
tuvumā. Kādā fragmentā ierau-
dzīju “Leģendu par Pūces-
spieģeli” – slaveno Šarla de 
Kostēra romānu. Kuŗam gan no 
Latvijas valsts pastāvēšanas ga -
diem šī grāmata atbilstu vis -
vairāk? Par čaklo flandru tautu 
un tās dārgi pirkto brīvību, 
septiņiem nāves grēku atvei-
diem, ko caur uguni izdodas 
pārvērst tikumos...  vai māksli-
nieces izvēli noteica Jānis Jaun-
sudrabiņš, kuŗš grāmatu tul-
kojis no franču valodas? Citur 
instalācijā redzamas notis, vie-
tām tā ir adrešu grāmata, ne -
vilšus aizdomājos par tām pil-
sētām, kur veselas ielas un 
kvartālus noslaucīja kaŗš. Ritas 
Grendzes skatupunkts ir drellis 
‒ logs, caur kuŗu ieskatīties 
latviskajā vērtību pasaulē. Ieska-
tīties un aizdomāties.” 

Silvijas teiktajam pievienojas 
Ilze Marga, LNB Bērnu lite-
rātūras centra tīmekļa vietnes  
Lasamkoks.lv administratore:  
„Piedalījos izstādes atklāšanā 
un biju ļoti patīkami pārsteigta, 
ka bija ieradušies tik daudzi, arī 
tautieši no ārzemēm. Man per-
soniski izstāde ir ļoti tuva, jo 
mana vecmāmiņa bija audēja, 
visa bērnības māja bija pilna ar 
rakstiem. Dreļļu raksts ir kaut 

kas ļoti latvisks, tas ir sens, bet 
nezūdoši vērtīgs. Domāju, ka 
jaunajai paaudzei ir svarīgi 
redzēt un izjust šos rakstus, 
“ieiet” tajos iekšā, ieelpot.” 

Šai domai piekrīt iecienītais 
latviešu rakstnieks Juris Zvirg-
zdiņš, komūnistu laika “refuse-
niks” un tā laika Kazas ka  fej-
nīcas mīļotājs: „Apskatot Ritas 
Grendzes izstādi ‒ instalāciju 

objekts un ideja; mēs Latvijā un 
mēs ārpus Latvijas. Kā māksla 
savieno pretstatus un veicina 
sarunu – šīs ir Ritas Grendzes 
vēlmes un viņas lielais panā-
kums.

Vita Ozoliņa, Mākslas mūzeja 
Rīgas Birža mākslas vēturnie-
ce, komūnikācijas un izglītības 
darba kurātore, saka: „Ritas 
Grendzes izstāde ir tiešām 

latvieši abos okeāna krastos 
dīvainā kārtā tik ļoti izjūt.”

Ritas māsīca Inese no Liepājas 
izstādi izjūt šādi: „Zelta motīvi 
saulē laistās, grāmatu lapas 
stāsta par latviešu kultūras un 
mūzikas mantojumu, lina mo -
tīvs mums atgādina svarīgāko. 
Mēs esam latvieši un piederam 
šeit! Šī ir īsta dāvana Latvijas 
simtgadei.”

Arturs Ozoliņš, kokmeistars, 
uzņēmējs un Latvijas muižu 
saglabātājs, uzzinot, ka Ritas 
“lapu mežs” tika nojaukts au -
gusta beigās, izteicās: „Šim pro-
jektam jāpastāv! Tas dod ener-
ģiju, uzrunā dvēseli. To nevar 
salocīt un nolikt! “Un netiks jau 
arī salocīts un nolikts! Rita ziņo, 
ka no LNB instalācijas tiek vei-
dotas divas mazākas izstādes: 
viena Phoenix Institute of Con-
temporary Art Mesa Community 
College, (13. novembris – 2. 
februāris) un otra – Western 
Michigan University, Mičiganā. 

Nobeigumā man ir prieks 
pieminēt, ka Latviešu Fonda 
atbalsts nodrošinās Ritas Gren-
dzes izstādes “Simts raksti tiem, 
kas meklē gaismu” saglabāšanu 
mūžīgi, vismaz saredzamajā 
nākotnē. LF financē katalogu, 
kuŗā būs šo darbu fotore pro-
dukcijas.

Lai uzzinātu vairāk
par Ritu Grendzi

un par Latviešu fondu,
skatiet –

www.ritagrendze.com 
un

www.latviesufonds.com

LNB un pat saprotot, ka manai 
paaudzei ar vārdu “instalācija” 
saistās pavisam kas cits, biju 
pārsteigts, ieraugot, ka grāmatu 
teksti uz tautisku audumu imi-
tācijām rada patiesi acīm un 
prātam tīkamu kopiespaidu. 
Cerēsim, ka gados jaunāki 
mākslas un literātūras cienītāji 
lasīs – šī vārda plašākajā nozīmē 
– mūsu kultūras zīmes un rak-
stus! Paldies māksliniecei!”

Redze un prāts; fiziskais 

iespaidīga...man jādomā par 17. 
g.s. Hercoga Jēkaba Kurzemes 
austuvēm, kuŗās auda dreļļu 
rakstu un izgatavoja vadmalu 
un citas lietas, un ar to tirgojās 
pa visu Eiropu. Tur esot strā-
dājuši meistari no Holandes. 
Ritas instalācija likās kā varenas 
kuģa buras. Un pret Rīgas pa -
norāmu radīja gaišas uz nākotni 
pozitīvi vērstas emocijas. Tas 
viss liek domāt par savas kul-
tūras, sakņu apzināšanos, ko 

Latviskā Mantojuma fonds 
(LMF) Bostonā jau 10 gadus 
piešķir OSKARA godalgu ar 
naudas prēmiju latviešu mū  zi-
kas un mūziķu tālākai izaug-
smei. Balva godina LMF ilg-
gadējo priekšnieku un kollēģi 
Oskaru Ozolu. Tradicionāli 
godalgotie savu paldies izsaka 

IVARS
GALIŅŠ

 NEŠŪPOTĀ, NEAUKLĒTĀ UN 
NELUTINĀTĀ PAAUDZE

ILONAS KUDIŅAS koncerts Bostonā

Ilonas vadībā atskaņoja Oskara 
Ozola kompozīciju Pasaka. 
Programmā vēl bija iekļauti 
latviešu komponistu Anitas 
Kuprisas un Dzintras Kurmes-
Gedroicas skaņdarbi. Pirms ie -
rašanās Bostonā Ilona ar ma -
ģistra gradu absolvējusi Jāzepa 
Vītola Mūzikas akadēmiju un 

miskā laukā, gan kā flautas 
spēles virtuoze, ieskaitot pro-
fesionālo diplomu no Berklee 
College of Music. Ilona jau var 
atskatīties uz 20 gadu pieredzi 
mūzikas izglītības laukā izcilās 
mūzikas skolās. Bostonā ar savu 
flautas spēli bagātinājusi dau-
dzus latviešu sarīkojumus. Paš-
laik ir Trimdas draudzes ēr -
ģelniece. Oskara Ozola skaņ-
darbu, oriģināli komponētu 
klarnetei, Ilona bija aranžējusi 
flautu ansamblim. Pārstrā dā -
jusi formā, kas dos iespēju 
kompozīciju atskaņot arī citos 
ansambļos.

Oskars Ozols pieder tai lat-
viešu paaudzei, ko var rakstu-
rot ar trīs D – Darbs, Dalība, 
Dāsnums, tai paaudzei, kuŗai 
latviešu sabiedriskajām un kul-
tūras rosmēm nekad nepietrū -
ka laika. Ir zīmīgi, ka viņa 
kompozīcijas vadošā tēma ir 
Lāčabērnu šūpuļdziesma. Ja ir 
veids, kā mirušos iepriecināt, 
tad Oskaram tā bija skaista 
pēcpusdiena. Katrā ziņā tāda tā 
bija Ilonai Kudiņai, program-
mas izpildītājiem, rīkotājiem 
un visiem tiem, kam bija iz -
devība šajā notikumā būt klāt.

“Mūsu priekšā ir grāmata par 
agrāk gandrīz neskartu Lat-
vijas mūzikas dzīves nozari, 
kuŗas vēsture sniedzas atpakaļ 
līdz 1840. gadam...’’

Mūzikologs Arnolds Klotiņš

Bagātīgi illustrēta, saturiski 
sai s toša, informatīvi plaša 
grā  ma ta, 191 lpp.

USD 45,–

Elmārs Zemovičs

Simfoniskā

koncertdzīve Jūrmalā

līdz 1940. gadam

ar dalību LMF rīkotos koncer-
tos. Laureātes flautistes Ilonas 
Kudiņas koncertā piedalījās arī 
ērģelniece Matsumi Malloy un 
Willow Flute Ensemble, kas 

spēlējusi flautu un pikolo Lat-
vijas Nacionālajā simfoniskā 
orķestrī. Kopš 2001. gada, dzī-
vojot Amerikā, izveidojusi gaŗu 
panākumu ķēdi gan akadē-
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Ir oktobŗa rudens diena, un man 
sarunāta tikšanās ar senu paziņu 
un labas draudzenes dēlu Jāni 
Mār tiņu Zandbergu. Mārtiņu pa -
zīstu jau kopš darbošanās lai k iem 
Klīvlandes latviešu sabiedrī bā, kuŗā 
viņš uzauga. Viņš ir atnācis ar 
divām sava CV lapām un teic, ka 
pats vairs visu neatceroties, kas 
viņa dzīvē noticis. Uzmetu aci un 
tūlīt saprotu, ka CV ir iespaidīgs. 
Bet Mārtiņš sāk savu stāstu: 
“Mana mamma nāk no Liel pla-
tones pagasta, bet ir dzimusi Rīgā. 
Mani vecvecāki nonāca Rīgā, jo 
bija piedalījušies 1905. gada revo-
lūcijā, un viņiem no dzimtās vie-
tas bija jābēg uz Pēterburgu. At -
griežoties Latvijā, nebrauca vis uz 
Lielplatoni, bet apmetās Rīgā. Tā -
pēc mamma piedzima Rīgā. Tēva 
saknes ir Limbažos, un, kā var 
manīt, mūsu asinīs ir kaut kas no 
līviem. Arī tēva vecāki pārcēlās uz 
Rīgu, un tā arī tēvs ir uzaudzis 
Rīgā. Tur abi iepazinās un appre-
cējās. Kaŗa laikā tēvu iesauca ar -
mijā, bet mamma ar gadu un čet-
rus mēnešus veco māsiņu Mā  ru 
aizbrauca uz Vāciju, un 1945. gada 
6. oktobrī, tātad jau pēc kaŗa 
beigām, atradās nelielā pilsētiņā 
Dinkelsbúhl, kur piedzimu es. 
Mamma, no Latvijas izbraucot, 
bija 24 gadus veca, tāpēc es bur-
tiski nevarētu saukties par trim -
das bērnubērnu, bet trimdā dzi-
mis esmu gan. Tēvs arī nezināja, 
kur un kad viņam piedzimis dēls, 
jo drīz pēc tam bija kapitulācija  
un tēvs tika aizsūtīts uz Sibiriju. 
Mamma sākumā uz kādu laiku 
bija nonākusi Čechijā, un tēvs tur 
uz dažām dienām bija ticies ar 
viņu sava atvaļinājuma laikā. Tur 
arī viņi mani esot radījuši. Pēc 
kāda laika mēs nonācām latviešu 
bēgļu nometnē Rotenburgā, un 
no tā laika es atceros vien to, ka 
mūsu barakas numurs man iz -
skatījās kā kliņģeris – tas bija 8.

Kad no nometnēm sākās lielā 
izklīšana, mēs ar kuģi “General 
Blachford” aizbraucām uz Ameri-
ku. Ceļu mums samaksāja viena 
baptistu draudze no Granville Ohio.  
Tā bija maza, maza pilsētiņa, tikai 
ar trim tūkstošiem iedzīvotāju. 
Mamma rūpējās par mūsu latvis-
ko audzināšanu un katru otro ne -
dēļu veda mūs uz latviešu skolu 
Klīvlandē. Tas bija kādu trīs stun-
du brauciens, tāpēc mēs turp 
braucām tikai katru otro nedēļu. 
Granvillē mēs nodzīvojām kādus 
septiņus gadus, tur mani ielika 
bērnudārzā, bet līdz laikam, kad 
mēs pārcēlāmies uz Klīvlandi, es 
jau biju pabeidzis pamatskolas se  s-
to klasi. Latviešu sabiedrība bija 
arī galvenais iemesls, kādēļ mēs 
tur pārcēlāmies. Klīvlandē bija 
liela un daudzpusīga latviešu sa -
biedrība, un tas mammai bija    
sva  rīgi. Tur es sāku un 1963. ga -  
dā ar labām sekmēm pabeidzu                
J. F. Rhodes vidusskolu. Pēc tam 
1967. gadā Case Western Univer-
sity dabūju bakalaura gradu ma  -
tē matikā un sāku strādāt par sko-
lotāju, lai piepelnītos tālākai iz -
glītībai. Četrus gadus vēlāk dabū -
ju Ohaijo štata skolotāja tiesības 
(Ohio State Teachers Certificate) 
un gadu vēlāk Clevelans State Uni-
 versity ieguvu matēmatikā ma  -
ģistra gradu. 

Trimdas bērnubērns 
Jānis Mārtiņš Zandbergs

1968. gadā, kad Amerikā modē 
bija meklēt savas saknes, es pirmo 
reizi atbraucu uz Rīgu, jo tēvu 
nekad vēl nebiju saticis. Viņš bija 
palicis dzīvs, un mēs jau bijām 
sarakstījušies. Mēs cieši sadrau-
dzē jāmies, viņš arī bija liels dzie-
dātājs un viņam patika arī kādu 
konjaciņu iedzert. Tēvs bija dzī-
vespriecīgs cilvēks. Pēc tam es uz 
Latviju braucu gandrīz katru ga -
du, un septiņdesmitajos gados 
dabūju atļauju pie tēva nodzīvot 
gandrīz visu vasaru. 1972. gadā 
mums izdevās vienu reizi mūžā 
visai ģimenei – tēvam, mātei, mā -
sai un man – būt kopā. Tāgada 
Ziemsvētkos mēs visi atbraucām 
pie tēva. Pēc tam mani čeka sāka 
“aicināt uz kafijām”, izprašņāt un 
aicināja sadarboties. Es, sapro-
tams, atteicos. Tāpēc 1980. gadā 
mūs abus ar tēvu uz ielas saņēma 
ciet un mani par pretpadomju 
aģitāciju izmeta laukā no Padom-
ju Savienības uz mūžīgiem lai - 
k iem. Ar to mana biežā ciemoša -
nās Latvijā ar tēvu bija cauri. Man 
pateica, lai nemaz vairs nemē-
ģinu…

Čeka sāka man atriebties. 1979. 
gadā es izsaucu tēvu uz savām 
kāzām. Jau agrāk viņi tēvu nebija 
pie manis laiduši, bet es domāju, 
ka uz dēla kāzām taču varbūt 
palaidīs. Čeka noraidīja, bet es 
rakstīju vēstules abiem preziden-
tiem – Kārteram ASV un Brež-
ņevam PSRS. Rezultātā tēvs at -
ļauju dabūja, bet vīza bija izkārto -
ta tā, ka viņš kāzas par vienu die -
nu nokavēja. Tas bija darīts tīšām. 
Visu mūsu saraksti sūtīju arī uz 
ANO Cilvēktiesību komiteju. Nā -
kamo reizi uz Latviju es tiku tikai 
1989. gadā kopā ar kori. Tad vēl es 
tēvu satiku, bet 1990. gadā, kad 
saņēmu telegrammu par tēva sa -
slimšanu, vairs nepaspēju, tiku 
vien uz viņa bērēm. 

Par saviem darbiem – 1973. ga   -
dā saņēmu uzaicinājumu strādāt 
Minsteres Latviešu ģimnazijā par 
matēmatikas skolotāju. To pie ņē-
mu, domādams, ka vienu gadu 
labprāt padzīvošu Vācijā. Biju pār-
liecināts, ka esmu labs matemā-
tikas skolotājs, bērniem es arī, 
šķiet, patiku, pats uzskatīju, ka 
darbu daru labi. Centos to matē-
matiku izskaidrot un bērniem 
padarīt interesantu. Minsterē man 
patika, nodibināju vīru kori, jo 
ģimnazijā tolaik mācījās kādi 12 
studenti ar ļoti labām balsīm. 
1978. gadā nodibināju Minsteres 
jaukto kori, lai brauktu uz Got-
landes dziesmu svētkiem. Pēc šiem 
svētkiem kori turpināju vadīt, 
kamēr es biju Minsterē. Kad pār-
cēlos uz Latviju, redzēju, ka diez-
gan daudzi no koristiem jau bija 
šeit, un mēs nolēmām koŗa dar-
bību turpināt Latvijā. Tagad mums 
ir tāds “pustrimdīšu” koris, jo nu 
jau korī ir arī diezgan daudz 
vietējo dziedātāju, arī vairāki 
amerikāņi, kas dzīvo Latvijā.

Četrus gadus sabiju arī Minste-
res ģimnazijas direktors, bet pēc 
neatkarības atgūšanas tas man 
vairs nelikās tik interesanti, jo 
daudz ģimnazistu tad nāca no 
Latvijas un vairāk gan tikai tādēļ, 
lai tiktu ārā no Latvijas. Uz Lat -
viju es pārcēlos, lai 1997. gada        
1. janvārī sāktu strādāt viesnīcā 

«Radi un Draugi”. Tur nostrādāju 
līdz 2000. gadam, kad sadarbībā ar 
skolotājiem no Amerikas – Aiju 
Tupesi, Baibu Jurjāni un Vitu 
Lauku – nodibinājām Starptautisko 
Rīgas sākumskolu. Tā ir Ķīpsalā 
un ir domāta diplomātu bērniem, 
mācībvaloda ir angļu. Tagad šai 
skolā sūta arī daudzu ģimeņu bēr-
nus, kas te ir pārcēlušās no dažā - 
d ām trimdinieku mītnes zemēm. 
Es biju tās direktors līdz 2007. 
gadam, kad skola jau bija pilnā 
plaukumā. Sākumā bija tikai sā -
kumskola, bet pamazām mēs li -
kām klāt klases, un tagad tā ir 
pilntiesīga pamatskola un saucas 

“International School of Riga”. 
Ma  nā laikā mēs jau panācām to, 
ka mums ir akreditācija, tas no -
zīmē, ka mēs mācījām latviešu 
valodu arī visiem ārzemnieku 
bērniem. Tātad – visi ārzemnieku 
bērni, kas te dzīvo, mācījās vietējo 
valodu, ko mēs krieviem vēl jo -
projām nespējam iestāstīt. Tas ir 
mans profesionālais devums Lat-
vijai. Un vēl – es apzināti “vilku” 
šurp no Amerikas latviešu skolo-
tājus, kuŗiem angļu valoda bija 
mātes valoda, lai nāk strādāt uz 
Latviju, apzināti veicināju viņu 
atgriešanos Latvijā. Kad skola jau 
bija nostādīta uz stabilām kājām, 
es izdomāju, ka mēģināšu kaut    
ko darīt polītikā un iestājos Pilso-
niskā savienībā, kur pie stūres bija 
Ģirts Valdis Kristovskis. Ar šo 
par tiju tikām Rīgas Domē ar gluži 
labiem rezultātiem, mēs pār spē-
jām pat Jauno laiku. Domē es dar-
bojos diezgan aktīvi, biju viens no 
tiem, kas ar visiem runāja latviski, 
un man jāatzīst, ka ar to man 
problēmu nebija nekādu, lai gan 
pārējie tā īsti negribēja saprast,     
ka tas ir iespējams. Rīgas Domes 
darbā es panācu, ka Ušakovs pie-
krita piemaksāt privātajiem bēr-
nu dārziem tikpat daudz, cik mēs 

maksājam par vienu bērnu valsts 
bērnu namos. Tas turpinās vēl 
tagad.

Problēma gan joprojām ir tā, ka 
bieži vien te, Latvijā, naudu “ie -
grūž” ēkās, nevis cilvēkos, būvē 
bērnudārzus, kur tie nav vajadzīgi, 
remontē ēkas, bez kuŗām var iz -
tikt, un dara daudz ko tādu, ko 
varētu nedarīt. Biju Ušakovam lī -
dzi kā Rīgas Domes deputāts uz 
Sinsinati, kur mēs sarunājām ko -
ŗu olimpiadu Latvijā.

Par sabiedriskiem amatiem – 
savulaik biju Amerikas Latviešu 
jaunatnes apvienības (ALJAS) 
priekš  sēdis un 1979. gadā biju arī 

Eiropas Latviešu jaunatnes apvie-
nības (ELJA) valdes priekšsēdis. 
Kad Minsterē bija latviešu dzies-
mu svētki, sarīkoju Minsteres Lat-
viešu ģimnazijas daudzinā jumu. 
Esmu izdevis trīs dziesmu grāma-
tas. Pirms pārcelšanās uz Latviju 
biju izdevis Mārtiņa pirmo un 
otro dziesmu grāmatu, Latvijā iz -
devu Mārtiņa dziesmu izlasi, kur 
pieliku klāt vēl dažas, kas nebija 
iekļautas ne pirmajā, ne otrajā grā-
matā. Šo grāmatu izdevu 40 tūk-
stošos eksemplāru, un tās visas 
aizgāja, par ko es dabūju 40 tūk-
stošus rubļu un par ko mani drau-
gi Engurē nopirka nelielu vasar-
nīcu. 

Mūsu laulībā ar Viktoriju ir trīs 
bērni – 1982. gadā piedzima meita 
Aija, 1984. – dēls Austris, bet 1986. – 
dēls Miķelis. Miķelim jau pašam 
tagad ir dēls, tātad man pirmais 
mazdēls. Diemžēl Austris ir miris 
un apglabāts ģimenes kapos pie 
mana tēva un vecātēva.

Biju arī aktīvs dalībnieks PBLA 
akcijā Madridē. No Minsteres   
mēs turp devāmies ar divām 
mašīnām – Anna Muchka ar savu 
vīru un es ar Viktoriju.”

Mārtiņš vēl pastāsta par nodo-
mu, kas toreiz nav izdevies, proti, 

viņi bija iecerējuši noīrēt vienu 
vērsi, nokrāsot to sarkanu ar dzel-
tenu sirpi un āmuru un palaist 
laukumā. Mārtiņš: “Bijām jau sa -
ru  nājuši vienu spāni, kas mums to 
sagādātu, bet šis pēdējā minūtē 
izdomājis prasīt parāk daudz, un 
tā mums to ieceri vajadzēja at - 
mest. Jāatzīst, ka demonstrācija 
Madridē tiešām no latviešu puses 
bija labi izdevusies, bija sagatavo-
tas tūkstošiem skrejlapu, ko mei-
tenes tautastērpos dalīja publikai, 
un latvieši ar pazīšanās zīmēm un 
krekliņos ar Libre Latvia zīmēm 
nepārtraukti braukāja ar publisko 
transportu, un spāņu laikraksti 

rak stīja, ka mazākais 500 latviešu 
ir ielenkuši Madridi, lai gan mēs 
bijām tikai ap 70. Vīnē bijām ve -
sels skolas autobuss ar visiem 
vecāko klašu skolēniem. Tur mūsu 
galvenā atrakcija bija pie Stefana 
katedrāles – karātavas ar trim lel - 
l ēm, kas reprezentēja Gromiko, 
Ševardnadzi un Gorbačovu. 
Mū  su ģimnazisti apkrāsoja vie-
na varas vīra pieminekli, par ko 
policija ļoti uztraucās un vai rā-
kus mūsējos apcietināja, bet tad 
atnāca viens no jauniešu tēviem 
un uzņēmās vainu uz sevi, un 
jaunieši tika pa  laisti vaļā. Infor-
mācija bija saga ta vota kā vācu,  
tā arī angļu valodā – par Baltijas 
valstīm un tiem pār kāpumiem, 
ko Padomju Savienība īstenoja 
pret baltiešiem. Tas no  zī mēja, ka 
arī Vīnē latvieši bija labi saga-
tavojušies un akciju varēja uz -
skatīt par sekmīgu. 

“Nu Latvijā jau esmu nodzīvojis 
labu laiku, kori gan vairs nevadu, 
bet dziedu un dziedāšu, cerams, 
vēl ilgi.”

Es vēl ilgi domāju, ka šo trimdas 
bērnu pazīstu jau tik sen, bet tik 
daudz par viņu vēl nezināju. To 
gan zināju, ka viņš vienmēr ir bijis 
Latvijas patriots.

Jānis Mārtiņš Zandbergs: “Čeka sāka man atriebties. 1979. gadā es izsaucu 
tēvu uz savām kāzām. Jau agrāk viņi tēvu nebija pie manis laiduši, bet es 
domāju, ka uz dēla kāzām taču varbūt palaidīs. Čeka noraidīja, bet es rakstīju 
vēstules abiem prezidentiem – Kārteram ASV un Brežņevam PSRS.”

ASTRĪDA
JANSONE
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GAITNIECE

Par rudens iestāšanos liecina ne 
tikai košās koku lapas, lietus un 
vēji, bet arī izmaiņas ceļojumu 
plānos. Precīzāk gan būtu teikt – 
ik gadu notiek atkārtošanās, kas 
ne vienā vien ģimenē kļuvusi par 
tradiciju. Proti, došanās uz Sigul-
du pretī zelta rudenim. Taisnības 
labad jāpiebilst, ka šī Vidzemes 
pilsēta noteikti ir tā vērta, lai to 
apmeklētu arī citos gadalaikos, jo 
Siguldai un tās apkārtnei ir ko 
piedāvāt pat viskaprīzākajam ceļi-
niekam. 

Samērā nesen radās iespēja šo 
vietu apmeklēt pēc aptuveni div-
desmit gadu liela pārtraukuma. 
Kaut arī brauciens nebija lapkriša 
laikā, bet gan vasaras otrajā pusē, 
labprāt vēlētos par to pastāstīt la -
sītājiem, mudinot arī viņus aiz-
braukt uz Siguldu.

Gatavojoties braucienam uz Si -
guldu, nedaudz painteresējos par 
bobsleja un kamaniņu trases, kas 
uzskatāma par pilsētas zīmolu un 
atpazīstamības zīmi sporta pa -
saulē, vēsturi. Sev pašai par pār-
steigumu, atklāju, ka tā iestiepjas 
jau 19. gadsimta nogalē! Kņazs 
Kro potkins savas muižas territorijā 
licis izbūvēt 900 metru ledus ceļu 
ar vienu virāžu. Šāda – mākslīgi 
veidota – tā kļuva par pirmo ka -

Sigulda. Pāris akcentu, sagaidot zelta rudeni

maniņu trasi Baltijā. Ar laiku trase 
tika attīstīta arvien vairāk, ļaudis 
sāka ievest arī pirmos bobus, taču 
attapīgākie pamanījās kamaniņas 
izgatavot paši!

Tāpēc loģiski, ka pirmā ap  mek-
lē juma vieta šī brauciena laikā bija 
Šveices ielā, kur mūsdienās atro-
das 1986. gadā būvētā bobsleja un 
kamaniņu trase “Sigulda”. Par nie-
cīgu samaksu ir iespējams izstaigāt 
visus tās stāvus un apskatīt savām 

acīm televīzijā tik bieži demon s-
trēto 1200 + 220 metrus garo tra - 
si, kas sastāv no 16 virāžām. Ie -
spaidīga panorāma atklājas no 
vīriešu starta estakādes skatu lau-
kuma. Šai vietā acīm baudāma ir 
ne vien Gaujas senleja, bet arī 
skats uz Siguldu un bobsleja trasi.

Tieši vasarā bobsleja trases ap -
meklējums varētu izdoties vēl ne -
aizmirstamāks, jo tieši tad ir ie -
spējams gūt kārtīgu devu adre na-
līna, piedaloties izklaides nobrau-
cienā ar bobsleja kamanām uz 
riteņiem un pievarot 13 virāžas!

Pēc trases apmeklējuma, dodo-
ties atpakaļ pilsētas virzienā, ap -
stāties lika caur automašīnas logu 
pamanītā Siguldas stacija, kam 
blakus atrodas “Laimas” pulkste-
nis. Lasītājam varētu šķist savādi – 
kas tad nu, vai tiešām stacijas ēka 
ir apstāšanās vērta tik romantiskā 
vietā kā Sigulda? Atzīšos – ir, jo 
pirms pāris gadiem tā piedzīvo -
jusi vērienīgu rekonstrukciju, kā 
laikā tika renovēta ne tikai pati 
ēka, bet izbūvēti arī jauni, paaug -
s tināti peroni. Savukārt Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā pēc archi-
tekta profesora P. Federa projekta 
būvētā Siguldas stacijas ēka tika 
uzskatīta par elegantāko valstī! 
Diemžēl Otrā pasaules kaŗa laikā 
celtni iznīcināja, taču tagad zau-
dētais statuss godam ir atgūts. 

Daļai cilvēku Sigulda asociējas 
ar iespējām braukt gaisa vagoniņā, 
taču šoreiz vēlētos padalīties sai s-
tībā ar kādu citu izklaides objek -
tu: lielo Panorāmas ratu, kas atro-
das Svētku laukumā. Nesteidzīgi 
pacelties virs koku galotnēm un 
vērot skatu uz Gaujas senleju, Li -
vonijas ordeņa Siguldas pili, Tu -
raidas pili upes pretējā krastā, 
Krimuldas muižu un, protams, 
Siguldu – neliedziet sev šo prieku, 
ja vien neciešat no augstuma bai-
lēm! Jāpiebilst, ka augstums patie-
si ir ievērojams, tie ir 30 metru! 
Pirms brauciena ir iespējams sa -
runāt ar kontrolieri, lai viņš ratu, 
kad atradīsieties pašā augšā, uz 
vairākām minūtēm apstādina, 
lai var paspēt visu nofotografēt! 
La  sītāju sirdsmieram atliek pie-
bilst, ka eksperti Panorāmas ra  tu 
ir at  zinuši par drošu un tas no -
dots ekspluatācijā līdz 2018. ga -
dam. 

Ja augstums neizraisa pozitīvas 
emocijas, iespējams apmeklēt Si -
guldas piedzīvojumu parku ar 
ro deļu trasi, kas atrodas turpat, 
pavisam netālu. 

Viena no Siguldas atpazīsta mī-
bas zīmēm pasaulē ir ikgadējais 
Opermūzikas festivāls, ko organi-
zē Dainis Kalns un kas 2017. gadā 
atzīmēja 25 gadu jubileju. Šie 
mūzikas svētki, kā arī citi pasā ku-
mi, piemēram, Ievziedu balle mai-
jā, noris Siguldas pilsdrupu estrādē. 

Zobenbrāļu ordeņa Siguldas 
pils ir senākā novadā. Tā celta or -
deņa mestra Venno laikā kā cie-
toksnis jeb nocietināta, mūros ie -
slēgta pils, taču vēlāk tika pārbū-
vēta par konventa tipa celtni. 
Ziemeļu kaŗa laikā iespaidīgo 
celtni nopostīja un tā arī vairs 
neatjaunoja. Mūsdienās pilsdru-
pas ir atjaunotas tik daudz, lai 
apmeklētājiem būtu iespēja uz -
kāpt Ziemeļu un galvenajā Vārtu 
tornī, kā arī pastaigāties pa pils 

mūriem, izbaudot viduslaiku gai-
sotni. 

Gandrīz blakus atrodas otra  
pils; tajā mūsdienās saimnieko 
Siguldas novada Dome. Pils celta 
krietni vēlāk – 1878. gadā kā mui-
žas īpašnieku kņazu Olgas un 
Dmitrija Kropotkinu dzīvojamā 
māja. Iepriekš nepieredzētu spoz-
mi šī pils piedzīvoja pirmās brīv-
valsts laikā, nonākot Latvijas Pre - 
s es biedrības īpašumā un iegūstot 
modernākās atpūtas pils Baltijā 
titulu. To nodrošināja īpaši grezni 
nacionālā stila interjeri, ko vei-
dojuši mākslinieki Niklāvs Strun-
ke, Pēteris Ozoliņš, Kārlis Sūniņš 
un Vilhelms Vasariņš. Pils priekšā 
1938. gadā tika uzstādīts tēlnieka 
Teodora Zaļkalna veidots pie-
mineklis Kronvaldu Atim.

Apmeklējot abas pilis, vienlai-
kus iespējams arī iepirkties vairā-
kos suvenīru veikaliņos. Bez plaši 
zināmā Siguldas spieķa, kas ir 
nepārspēts šīs pilsētas zīmols, ik -
viens interesents var iegādāties 
skaistus, gaumīgus aksesuārus – 
vasaras šallītes, cepurītes, cim di-
ņus, kā arī dažādus citus adījumus 
un tamborējumus. Ja gadījumā 
cenas šķiet par augstu, jo Sigulda 
ir plaši zināma arī kā viena no 
visdārgākajām vietām Latvijā, dā -
mas šajos veikaliņos var noskatī-
ties kādas idejas, ko vēlāk realizēt 
pašas. 

Nobeigumā piebilstams, ka ar 
vienu rakstu ir daudz par maz, lai 
lasītāju vispusīgi iepazīstinātu ar 
tik neparastu vietu kā Sigulda.  
Bez iepriekšminētā noteikti vērts 
apmeklēt arī Gūtmaņa alu un 
Gaujas senlejas posmu, sākot ar 
Nirmužu apkārtni un beidzot ar 
Lorupes ieteku. Tajā pa ceļam 
atradīsit Velna alu, Kraukļu alu, 
Pētera alu un mazo Vējupīti – 
Gaujas kreisā krasta pieteku. 
Skaisti un iedvesmojoši ne tikai 
lapkriša laikā vien! 

Skats no vīriešu starta estakādes laukuma uz Gaujas senleju, kā 
arī Siguldas bobsleja trasi

No 2012. līdz 2014. gadam rekonstruētā Siguldas stacija ar 
“Laimas” pulksteni

Panorāmas rats ar 20 atvērtā veida kabīnēm siguldiešus un 
pilsētas viesus izklaidē jau no 1974. gada 11. septembra

Zobenbrāļu ordeņa Siguldas pils ir senākā šajā novadā

UZZIŅAI

SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” atrodas Šveices ielā 13.      
To var apmeklēt katru darba dienu no plkst. 8 līdz 20. Cena pie augu -
ša jiem ir 0,60 EUR, bet bērniem līdz 14 gadu vecumam – 0,30 EUR. 

Panorāmas rats atrodas L. Paegles ielā 22 (Svētku laukumā); tā 
darbalaiks vasarā (no 1. maija līdz 31. oktobrim) ir katru dienu no 
plkst. 10 līdz 18. Pieaugušajiem viens brauciens maksās 2,50 EUR; 
skolēniem un studentiem – 2 EUR; pensionāriem, invalīdiem un 
bērniem līdz piecu gadu vecumam – 1,50 EUR. Otrais brauciens 
būs bez maksas.
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KRUSTVĀRDU MĪKLA
Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 38) atrisinājums 
Līmeniski. 9. Satraukt. 10. 

“Spar taks”. 11. Ati. 12. Kabata. 
13. Kannas. 14. Vaidava. 15. Do -
nava. 17. Sviras. 19. Pajas. 22. Pi -
kanta. 24. Ekscess. 26. Liras. 27. 
Stagars. 29. Kordova. 31. Apses. 
34. Andris. 37. Asuela. 39. Edi-
sons. 40. Peksis. 41. Trupas. 42. 
Upe. 43. Acālijas. 44. Jatagans.   

Stateniski. 1. Kasatori. 2. Ar -
tava. 3. Rucava. 4. Stacija. 5. Isi-
kava. 6. Barkas. 7. Stendi. 8. Ak -
sakals. 16. Vangaži. 18. Veseris. 
19. Palsa. 20. Jards. 21. Sesks. 23. 
Kea. 25. Ego. 28. Tendence. 30 .
Villaine. 32. Peipuss. 33. Elodeja. 
35. Rasols. 36. Sesija. 37. Astats. 
38. Umurga.

Līmeniski. 1. Mirušais, kuŗu 
Jēzus atgrieza dzīvē. 4. Tāds, kam 
piemīt atšķirīgas īpatnības salī-
dzinājumā ar citām lietām vai 
parādībām. 11. Pašreizējais ASV 
ārlietu ministrs. 12. Pilsēta Lat ga-
lē. 13. Vaukšķēt. 14. Līriski epis-
ka garīga dziesma korim. 17. 
Strauja. 20. Eiropadomes priekš-
sēdis. 21. Seno romiešu dzej-
nieks. 23. Eskimosu ziemas mīt-
ne. 24. Tauriņziežu dzimtas augs 
ar sēklu pākstīm. 25. Lapu koks. 

27. Seno zemgaļu pilskalns. 29. 
Polijas lielākā upe. 30. Tāda, kas 
izjūt kāri (piem., pēc kāda ēdie -
na, dzēriena). 32. Neredzīgi. 33. 
Zoboties, izjokot. 34. Vīrieša 
vārds (novembrī.). 35. Palīdz. 38. 
Mao Cze Duna dzimtene. 39. 
Lomu tēlotāji. 43. Asinssūcējs 
kukainis. 46. Monētas puse. 47. 
Uzmanītājs. 48. Juridisks doku-
ments. 49. Auklas.

Stateniski. 1. Rakstīti sacerē ju-
mi. 2. Dižens. 3. Caurule (sa  run-
val.). 5. Derēt (sarunval.). 6. Gai-

dīt, paredzot ko labu. 7. Periods, 
attīstības pakāpe kādai parā - 
dī bai. 8. Tēls Brigaderes lugā 
“Sprī  dītis”. 9. Telpu atdalījumi. 
10. “...Liza”. 15. Jauna zvaigzne. 
16. Plēšot jauc. 18. Viedoklis kā -
das parādības aplūkošanā; ska - 
 tī jums. 19. Pārāk augstu vērtē. 
21. Mūzikāli drāmatisks sacerē-
jums, kuŗā saturu izsaka ar dzie-
dāšanu un simfoniskā orķestŗa 
spēli. 22. Fiziska vai garīga spēja. 
26. Riekstkoks. 28. Anšlava Eg -
līša luga “... mētelis”. 31. Spēcīgi, 
kaislīgi ilgoties. 32. Rinda. 36. 
Veidot. 37. Dalīt pēc lieluma, 
la buma. 40. Taisnstūra formas 
priekšmets, paredzēts kāda ob -
jekta ievietošanai. 41. Piešķirt; 
atvēlēt. 42. Izgatavo. 44. Strauts. 
45. Liels stīgu instruments.        

Latviešu Akadēmiskā organizācija Zviedrijā (LAOZ, dibināta 
1949. gadā) izsludinātajā konkursā par labāko aizstāvēto bakalaura/
maģistra darbu Latvijas vēsturē 2017. gadā apbalvoja Daugavpils 
uni  versitātes (DU) akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Vēs-
ture” absolventu (turpina studijas maģistratūrā) Sergeju Kuzminu 
par bakalaura darbu “Valkas ielas vēsture Daugavpilī (1944–1954)” 
(zinātniskais vadītājs asoc. prof. H. Soms) un Marikas Podskočajas 
maģistra darbu “Brīvā laika pavadīšanas iespējas Latvijā (1944/ 
1945–1953)” (zin. vadītāja prof. I. Saleniece).

Jelgavas Meža kapos līdz 23. oktobrim plāno pabeigt Brāļu ka -
pu pieminekļa restaurāciju. Tas atklāts 1922. gada 15. oktobrī. Res-
taurācijas gaitā veikta pamatnes un bojātās virskārtas attīrīšana, pro-
filu atjaunošana, izmantojot nerūsējoša materiāla stiegrojumu,  un 
virsmu apstrāde. Kā pēdējā notiks granīta pieminekļa tīrīšana, maz-
gājot ar ūdens strūklu. Darbus veic SIA “Akmens apstrādes centrs 
AKM”. 

Viļakas novada Rekavas vidusskolas Vanadzēnu kopai ‒ 20 ga -
du! Tās darbība aizsākās 1997. gadā pēc novadnieka Aloiza Pun -
dura ierosinājuma, kad pirmie svinīgo solījumu nodeva 13 skolēni. 
Tā bija pirmā Vanadzēnu kopa toreizējā Balvu rajonā. Ņemot vērā 
skolēnu vecumu, tagad izveidojās divas kopas REKVA un REKVIŅA, 
kuŗu darbu vada skolotājas Ivita Slišāne un Aina Keiša. Šogad 18. 
salidojumā tika sveikti Rekavas vidusskolas Vanadzēni 20 gadu 
jubilejā. Ciemos bija ieradušies Daugavas Vanagu Latvijā (DVL) 
Vanadzēnu vadītājs Gunārs Spodris, DVL Centrālās valdes priekš-
sēdis Andrejs Mežmalis, DVL Vanadžu vadītāja Klāra Mētra, Va -
nadžu priekšniece no Austrālijas Ilga Niradija. 

Bauskā darba vizītē bija ieradies satiksmes ministrs Uldis Au -
gulis un Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekš-
sēdis Jānis Lange, kuŗi tikās ar Zemgales reģiona pašvaldību va  dī-
tājiem. 2018. gadā vietējo autoceļu remontam atvēlēti 25,6 miljoni 
eiro, no kuŗiem 1,3 miljoni tiks divu grants ceļu posmu rekonstruk-
cijai Bauskas novadā. Aptuveni miljons eiro plānoti seguma atjau-
nošanai 20 km gaŗajam ceļam no Grenctāles līdz Ērgļiem un tālāk 
cauri Panemunei līdz Lietuvas robežai. Tīrīs grāvjus un piegulošo 
territoriju, noņems apaugumu, atjaunos un izbūvēs caurtekas.

Latvijā notika III Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lie-
lākā mācību stunda”, kas aptvēra gandrīz 100 valstis un kuŗu 
organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ar Izglītības 
un zinātnes ministrijas atbalstu. Tās vadmotīvs bija kvalitātīvas 
pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ tika piedāvāts pro -
jekts “Katram šķīvim savs stāsts”, kas tika veltīts kādam no 17 ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Liepājas mūzejā 10. oktobrī – Starptautiskajā Putras dienā ‒ no -
tika īpašas vakariņas, kur ēdienu pazinēja Velta Cīpa iepazīstināja ar 
dažādiem putru veidiem. Tās no seniem laikiem ir bijušas spēka un 
veselīga dzīvesveida simbolizējošs ēdiens. 

Jaunumi Rēzeknes Latgales vēstniecības GORS 5. sezonā! 
Turpmāk būs iespējams saņemt ziņu par katru jauno repertuāra 
notikumu, izmantojot GORS Kultūras vēstnieku programmas dalīb-
nieku atlaides arī tīmeklī. Jaunumu īsziņu abonements derīgs vienu 
gadu no iegādes brīža ‒ gan internetā, gan arī GORS Informācijas 
centrā. Par to uzzini: latgalesgors.lv

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

“Tagadnes drudžainā steigā un 
skaļumā mēs reizēm nepagūstam 
ievērot māksliniekus, kas mierī -
gi soļo jau pārbaudītus, iemītus 
ceļus,” savu rakstu par dekorato-
ru un akvarelistu Eduardu Vītolu 
1926. gadā sāk Jānis Siliņš. Šie 
vārdi skan tik mūsdienīgi, it kā 
tikai nupat tie būtu uzmesti uz 
papīra. Tālāk profesors turpina: 
“Šie ceļi neatklāj mirdzošus kaln-
galus, bet tos arī neapdraud bīs-
tami bezdibeņi. Nesagādājot uz -
varas pārsteigumus, tie pasargā 
arī no vilšanās. Tomēr viņiem 
sa  va vērtība. Uzturot tradiciju lī -
meni, te var ritēt nopietnas gaitas, 
kas prasa pienākuma apziņu un 
izturību.”

Būdams jaunlaiku cilvēks un 
neieguvis klasisko mākslas izglī-
tību, Jānim Siliņam īsti negāja pie 
sirds Eduarda Vītola (1877-1954) 
mākslas uztvere, kas bāzējas kla-
siskās vērtībās un ļoti augstā sava 
aroda profesionālismā. Nebija 
mākslinieks arī sabiedrības cil-
vēks, viņa daiļrade, ja vēlreiz ci -
tējam Jāņa Siliņa trāpīgo rakstu-
rojumu, ritēja “mierīgas darb-
dienas pavēnī”. Kā liekas, jubilārs 
bija darbarūķis, kam sveša āriš-
ķība, skaļas ovācijas. 

Viņam šogad aprit 140 gadu 
kopš dzimšanas no Limbažiem 
netālajā Katvaru muižā. Lielā ju -
bileja bija par ieganstu, lai šīs 
Vidzemes pilsētas mūzejā 7. ok -
tobrī atvērtu izstādi “Eduardam 

Mierīgas darbdienas mākslinieks

Vītolam – 140”, ko sarūpējušas 
Vītolu dzimtas turpinātāja, Leļļu 
teātra aktrise Dace Vītola un 
māk slas zinātniece Ingrīda Bu -
rāne.

Mums 19. – 20. gadsimta mijā 
ir vairāki mākslinieki ar akadē-
mis ko izglītību scenogrāfijā jeb, 
kā agrākos laikos teica, skatuves 
gle z niecībā kā Jānis Kuga, Pēteris 
Kundziņš un Artūrs Cimmer ma-
nis. Pie viņiem pieskaitāms arī 
Eduards Vītols, kurš ar izcilību 
1901. gadā beidza barona Štiglica 
Centrālo techniskās zīmēšanas 
sko las teātra dekorāciju klasi Pē -
terburgā, iegūdams ārzemju sti-
pendiju. Tas deva iespēju jauna-
jam latviešu scēnografam divus 
gadus papildināties Minchenes 
Lielās operas dekorāciju darbnī-
cā. Atgriezies Pēterburgā, blakus 
pedagoga darbam mākslinieks 
strādāja par dekorāciju māksli-
nieka palīgu gan Marijas, gan 

Aleksandras teātrī. Vienlaikus 
viņš arīdzan gleznoja un darināja 
illustrācijas dažādiem izdevu - 
m iem latviešu un krievu valodā. 

Latviešu operas aicināts, Edu-
ards Vītols 1918. gadā atgriezās 
Latvijā. Nodibinoties Nacionā la-
jai operai, viņš kļuva par dekora-
toru, līdztekus uzņemdamies de -
korāciju darbnīcas techniskā va -
dītāja pienākumus. Naudas trū-
kuma dēļ blakus oriģināldeko-
rāciju radīšanai viņam nācās arī 
pielāgot veco skatuves ietērpu 
Bal tā nama jauniestudējumiem. 
Parallēli mākslinieks bija tāpat 
pedagogs Latvijas Mākslas aka-
dēmijā, kādu laiku arī LU Archi-
tektūras fakultātē, dažus gadus 
viņam bija pat privātstudija. Ne -
drīkst nepieminēt, ka viņš atrada 
laiku zīmēt metus mēbelēm, ro -
tām, metālkalumiem, arīdzan   
M. Kuzņecova un J. Jesena por-
celāna fabrikas traukiem. No 

1939. līdz 1941. gada Eduards 
Vītols bija mākslinieks V. Ķuzes 
saldumu fabrikā, bet kaŗa gados 
bija Rīgas pilsētas mākslas mūze -
ja zinātniskais līdzstrādnieks. To -
mēr nekad mākslinieks neaiz-
mirsa gleznot.

Izlasot viņa garo darbu sarak -
stu, tā vien rādās, ka mūsu priekšā 
ir renesanses cilvēks, kurš visās 
sfērās ir radoši uzlādēts, talantīgs 
un spējīgs visur atstāt nozīmīgas 
pēdas. Kaut arī krietni skaļāki un 
populārāki vārdi aizēno Eduarda 
Vītola veikumu dekorāciju jomā, 
taču tieši viņa dekorācijas Nacio-
nālās operas 1925. gada iestudē-
jumam “Madame Butterfley” jo -
projām tiek izmantotas. Jau 92 
gadus Eduarda Vītola illuzori re  ā  -
listiskas dekorācijas ir piemēro -
tas šim operas uzvedumam, prie-
cējot skatītājus.

Dekorāciju novadu Limbažu 
izstādē neieraudzīsim, toties pla -
ši pārstāvēti ir akvareļi. Viņš bija 
no tiem meistariem, kuri 20. gs. 

20. – 30. gados daudz strādāja 
ūdenskrāsu glezniecībā, kas lielā 
mērā ir par pamatu tam, ka pēc-
kaŗa periodā tas izkaroja pat stā-
vību citu techniku vidū, kļūstot 
Rīgai par akvareļglezniecības 
centru Baltijas reģionā.

Viņa akvareļi ir ļoti saulaini, 
viegli, dzidri. Eduards Vītols pra-
ta dabas pastāvību un noturību 
atklāt savos darbos. Viņš bija pie 
Latviešu nacionālās glezniecības 
pirmsākumiem, būdams “Rūķa” 
biedrs. Visā savā daiļradē māk-
slinieks turpināja šī pulciņa ide-
jiskos principus, uzturēja tos 
dzīvus.

Kopš Eduarda Vītola pēdējās 
piemiņas izstādes aizritējis 40 
gadu. Abas Limbažu izstādes rī -
kotājas Dace Vītola un Ingrīda 
Burāne apliecināja, ka šai skatei 
dzimtajā pusē būs turpinājums – 
2019. gadā Jūrmalas mūzejā ie -
plā  nota krietni plašāka un daudz-
veidīgāka viņa daiļradei veltīta 
retrospekcija.

MĀRIS
BRANCIS
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

MEKLĒ
Pārzini/Saimnieku Jonkeru Baznīcai

254 Valentine Lane Yonkers, NY 10705
Nepieciešami legālie darba papīri –

ASV pilsonība vai zaļā karte

epasts: jason.meilands@gmail.com
vai gziedins1@verizon.net

Aināra Ķikša
trīs medaļas 

Latvijas treka riteņbraukša nas 
meistars Ainārs Ķiksis atkal sa -
sniedzis lieliskus panākumus. 
Pasaules meistarsacīkstēs Los-
an dželosā individuālajā brau-
cienā 750 metru distancē Ķiksis 
startēja 45–49 gadu vecuma 
grupā, taču viņš sasniedza la -
bāko laiku arī absolūtajā ie -
skaitē. Šajā konkurences grupā 
piedalījās 35 sportisti no desmit 
valstīm. Latvietis savā braucienā 
sasniedza rezultātu 48,952 se -
kundes, bet viņa caurmēra āt -
rums bija 55,2 kilometri stundā.

Tas deva pārliecinošu uzvaru 
kā savā vecuma grupā, tā arī 
absolūtajā vērtējumā 750 metru 
solo distancē. Tuvākais sekotājs 
Ķikša vecuma grupā bija aus -
trālietis Daniels Rikards, kuŗš 
latvietim zaudēja vairāk nekā 
sekundi.

Ķiksis laboja pasaules rekor-
du 500 metru braucienā no vie-
tas, kā arī sasniedza tur no  tie-
košā pasaules meistarsacīkšu 
veterāniem pusfinālu sprintā. 
Ķiksis 500 metru braucienā no 
vietas uzrādīja laiku 33,008 
sekundes, tādējādi latvietis tika 
jau pie sava kārtējā pasaules 
rekorda veterāniem.

Pasaules meistarsacīkšu no -
bei gumā Ķiksis izcīnīja otro 
vietu komandu sprinta sacen-
sībās. Kvalifikācijas sacensībās 
latvieša Ķikša, kanadieša Keita 
Brunē, kā arī krieva Viktora 
Šapovalova trio sasniedza otro 
labāko rezultātu, zaudējot tikai 
Austrālijas vadošajai vienībai. 
Finālā, kur pretim stājās Aus-
trālijas komanda, Brunē aizstāja 
cits krievu sportists Vladimirs 
Makejevs. Aizraujošā duelī pā -
rāki izrādījās austrālieši, kuŗiem 
Ķikša pārstāvētā vienība zau-
dēja 0,7 sekundes. Tieši Ķiksis 
maksimālā tempā veica pēdējos 
apļus. Mūsu sportists, kuŗš ko -
mandu sprintā startēja Latvijas 
izlases formas tērpā, tika pie 
savas trešās godalgas meistar-
sacīkstēs.

Ainārs Ķiksis pārstāvēja Lat-
viju 1992., 1996. un 2000. gada 
Olimpiskajās spēlēs, bet pašlaik 
viņš ir Krievijas treka riteņ-
braukšanas izlases konsultants.

Ostapenko starp 
kandidātēm uz 

WTA gada 
labākās 

spēlētājas balvu
Latvijas sieviešu tenisa pirmā 

rakete un šī gada French Open 
čempione Aļona Ostapenko 
pretendē uz Starptautiskās Sie -
viešu tenisa asociācijas (WTA) 
gada labākās spēlētājas balvu. 
Ostapenko ir arī starp kandi-
dātēm uz visvairāk progre sē-
jušās tenisistes balvu.

// FOTO: LETA

20 gadus vecā Ostapenko 
šosezon tika pie saviem pirma-
jiem diviem WTA tituliem kar-
jērā. Jūnijā viņa triumfēja 
Francijas atklātajās meistarsa-
cīkstēs, gūdama vienu no lie-
lākajiem panākumiem Latvijas 
sporta vēsturē, bet septembrī 
viņa uzvarēja Seulas WTA In -
ternational turnīrā. Osta penko 
WTA rangā ieņem rekordaug-
sto septīto vietu un nodro-
šinājusi vietu šīs sezonas no -
beiguma turnīrā.

Pēc pagājušās sezonas Latvi-
jas sportiste pasaules rangā bija 
tikai 43. pozicijā, bet šī gada 
februārī bija noslīdējusi pat uz 
astoto desmitu. Tagad Osta -
penko ir starp kandidātēm uz 
visvairāk progresējušās teni-
sistes balvu. Pērn uz gada 
atgriešanās balvu pretendēja 
Anastasija Sevastova, kuŗa šo -
brīd ir Latvijas otrā rakete, bet 
Ostapenko bija starp kandi-
dātēm uz jaunpienācējas balvu, 
taču abas pašmāju tenisistes 
neuzvarēja savās nominācijās. 
Uzvarētājas visās nominācijās 
tiks noskaidrotas žurnālistu 
balsojumā. Uz gada spēlētājas 
balvu izvirzītas arī rumāniete 
Simona Halepa, spāniete Gar-
vinje Mugurusa, čechiete Ka -
rolīna Plīškova, ukrainiete Je -
ļina Svitoļina un amerikāniete 
Venusa Viljamsa.

Andžejs 
Ļebedevs – 

Eiropas 
čempions 

spīdvejā
Polijas pilsētā Ļubļinā Eiropas 

meistarsacīkšu pēdējā posmā 
spīdvejā Latvijas sportists An -
džejs Ļebedevs attaisnoja gal-
venā favorīta statusu un kļuva 
par Eiropas čempionu.

Eiropas meistarsacīkšu fināls 
šogad bija sadalīts četros pos-
mos, un pēc trim no tiem 

Ļebedevs ar 38 iekrātiem punk-
tiem bija kopvērtējuma līderis. 
Ļebedevs un zviedrs Andreass 
Junsons bija vienīgie, kuŗi nebi-
ja uzvarējuši nevienā no pos-
miem, taču Ļebedevs visos bija 
ticis trijniekā.

Zoja Golubeva – 
pasaules 

čempione
Titulētā Latvijas dambertiste 

Zoja Golubeva Tallinā 16. reizi 
(!) karjērā uzvarēja pasaules 
meistarsacīkstēs, bet vīriešu 
sacensībās Guntis Valneris 
pēdējā kārtā zaudēja līdera 

poziciju, sacensības beidzot 
trešajā vietā. Golubeva pēdējā 
kārtā spēlēja neizšķirti ar Na -
tāliju Sadovsku no Polijas, taču 
ar to pietika, lai viņai tiktu 
pirmā vieta.

Latvijas dambretiste 15 kārtās 
nopelnīja 21 punktu, izcīnot se -
šas uzvaras, bet deviņas par tijas 
beidzot neizšķirti. Savu kārt ses-
to vietu izcīnīja talan tīgā Golu-

Trešā Latvijas pārstāve meis-
tar sacīkstēs Zane Magone ar 11 
punktiem ierindojās 13. pozicijā 
16 dalībnieču konkurencē.

Guntis Valneris pēdējā kārtā 
nospēlēja neizšķirti ar Artjomu 
Ivanovu no Ukrainas, kas lat-
vietim maksāja zelta medaļu.

Jeļena Česnokova (no kreisās) 
pie rūtotā galdiņa

Guntis Valneris

bevas audzēkne Jeļena Česno-
kova, kuŗai bija 18 punktu.

Pirms pēdējās kārtas Valnerim 
un krievam Aleksandram Švar c-
manam bija pa 12 punktiem, 
taču beidzamajā partijā Švarc-
mans guva uzvaru, kas viņam 
deva zelta medaļu.
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Par šiem un citiem mūzikas ierak-
stiem skaņuplatēs Latvijā un trimdā
kopš 1945. gada līdz mūsdienām 
varat uzzināt jaunajā grāmatā

327 lpp., greznā iesējumā ar plašu 
faktu materiālu, mūziķu, vārdu au -
toru, izpildītāju un vēsturisko no -
tikumu aprakstiem, bagātīgi illus-
trēta. Lieliska dāvana mūzikas 
draugiem un bibliofi liem!

USD 75, –

Rakstiet čeku, t.sk. pasta izdevumi,
Rasmai Adams 

114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

S A R Ī K O J U M IKapu svētki
TORONTO 2017

SARĪKOJUMI
 BOSTONA (MA)
Hancock baznīca (1912 Mass 

Ave, Lexington MA).
3.novembrī 19:30 Labyrinth 

koŗa koncerts Sacred Whis-
pers. Koris dziedās Ērika 
Ešenvalda pirmatskaņojumu 
„Nightfall” un viņa darbu 
„Whispers on the Prairie 
Wind” korim un kamer or-
ķestrim. Biļetes pie ieejas $20. 
Pens.un stud. $15.Info: https://
www.labyrinthchoir.org 

Trimdas draudzes bazn. (58 
Irving St, Brookline MA 02445).

5.novembrī 19:00 Labyrint 
koŗa koncerts Sacred Whis-
pers. Koris dziedās Ērika 
Ešen valda pirmatskaņojumu 
’’Nightfall’’ un viņa darbu 
’’Whispers on the Prairie 
Wind’’ korim un kameror-
ķestrim. Biļetes pie ieejas $20. 
Pens. un stud. $15. Info: 
https://www.labyrintchoir.org 

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).
7.novembrī 11:00 pensio-

nāru kopas sanāksme ar cie-
nastu groziņveidā. Program -
mā valdes ziņojumi, nākotnes 
darbība, kā arī pārrunas par 
polītiku Latvijā. Dzimumdienu 
svinēšana pie kafijas galda. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais centrs 

(1008 W 64th St)
4.novembrī 18:00 notiks DV 

apvienības 65 gadu jubilejas 
un Lāčplēša dienas atceres 
vakars. Svētbrīdis – prāv. G. 
Lazdiņš. GVV audzēkņu dek-
lamācijas, vīru ansamblis „Baltā 
roze”. Sekos apv. 65 gadu 
darbības pārskats ar slīdīšu 
skati. Koncerta daļu izpildīs 
DV sieviešu ansamblis ID -
VASA ar savu 45 gadu jubile-
jas koncertu. Vakariņas gata-
vos šefpavārs Guntars Rus-
manis. Kafijas galds, loterija, 
saviesīga dzīve. Ieeja, ieskaitot 
vakariņas, $35; ar iepriekš 
pieteikšanos $30. Pieteikšanās 
līdz 28.oktobrim pie Rasmas 
Kārkliņas: rkarklins@sbc-
global.net 

MINEAPOLE (MN)
Latviešu draudzes nams 

(3152 17th Ave S, Minneapolis, 
MN 5407).

ŅUJORKA (NY)
Baryshnikov Arts Center 

(450 West 37th St, New York 
NY 10018).

31.oktobrī un 1.novembrī 
koncertēs vijolnieks Gidons 
Krēmers. Programmā: M.Vain-
berga 24 prelūdijas, op.100, 
G.Krēmera pārlikumā. Biļete: 
$25 (biļešu skaits ierobežots, 
ieteicams laicīgi rezervēt vie-
tas). www.bacnyc.org 

Church of St. Mary the Virgin 
(145 W 46th St, New York, 
Ny10036).

14.novembrī Zviedru Radio 
koris atskaņos Maijas Ein fel-

des „Lux Aeterna’’ White 
Light festivāla koncertā. Biļe-
tes $50 un $ 35 (ierobežots 
biļešu skaits, ieteicams laicīgi 
rezervēt vietas). Info: www.
WhiteLightFestival.org.com

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

4.novembrī 16:00 Mārtiņu 
vakars – sezonas atklāšanas 
sarīkojums. Jaunums – Ru -
dens cepuŗu balle! Visi vakara 
viesi tiek lūgti ierasties cepurēs 
ar krāsainiem rudenīgiem ro -
tājumiem. Neskatotiees uz to, 
ka mūsu izcilā saimniece 
Mārīte Rubīns mielastam klās 
auksto galdu, visām citām 
saimniecēm būs iespēja pie  da-
līties īpašā konkursā – Rudens 
gardākais ēdiens. Sāciet gata-
voties šim konkursam!

Par rudenīgām izdarībām 
visa vakara gaŗumā gādās 
Daču duets – Hohlova un 
Nebare, par deju mūziku un 
dziedāšanu rūpēsies maestro 
Ilmārs Dzenis, iespējams, ar 
palīgiem. Varēs arī laimēt 3 lie -
liskus dāvanu grozus! Ieejas 
zied., sākot ar $20.

7.novembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

11.novembrī 14:00 Lāčplēša 
dienai veltīts pasākums, ko 
rīko DV. Tiks rādīta filma par 
Kursas vidusskolas izlaiduma 
programmu. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas zied., 
sākot ar $5.

18.novembrī 12:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas 99.gada-
dienai veltīts svinīgs sarī ko-
jums – Pieci stāsti par Lat-
viju. Stāsti mīsies ar mūzi kā-
liem priekšnesumiem, kuŗus 
sniegs Kanaku ansamblis, 
Vladimirs Hohlovs un Alek-
sandra Rituma.

Pēc svinīgās daļas uz Latvijas 
veiksmi un panākumiem varēs 
iedzert pa glāzei vīna un bau-
dīt mūsu saimnieču ceptos 
kliņģeŗus.

Visi, kas vēlēsies turpināt 
svinēt Latvijas dzimšanas die -
nu, kā arī tie, kam nebija ie -
spējas piedalīties svinīgajā pa -
sākumā, tiek aicināti šai pašā 
dienā 18.novembrī 16:00 uz 
Fort De Soto parka nojumi 
#15 uz brīvdabas sarīkojumu: 
Mīlestība mūsu Latvijai!

Kopējam mielastam līdzi 
jāņem groziņi, katram pašam 
jārūpējās par atspirdzinošiem 
dzērieniem. Paredzēta arī sav-
starpēja apdāvināšanās ar lat-
viskām (arī pašdarinātām) dā -
vaniņām. Neaizmirstiet tādas 
sagādāt! 

Lai būtu ērti pavadīt vakaru 
parkā, katram līdzi jāņem 
pludmales krēsls. Brīvdabas 
sarīkojums ir bez maksas, bet 
jāatceras, ka par iebraukšanu 
parkā jāmaksā $5 par katru 
automašīnu.

Ja kādam būtu sarežģījumi 
ar nokļūšanu parkā, pēc pa -
līdzības var griezties pie sarī-
kojumu vadītājas Daces Hoh-
lovas, tālr: 727-479-8026, kuŗa 

mēģinās nokārtot transporta 
jautājumus.

Lai mums visiem jauki 
svētki!

16.decembrī gatavosimies 
Ziemsvētku eglītes sarīko-
jumam.

LASL paziņojums:
21.oktobrī 13:30 – 15:00 pie -

ņemsim Ziemassvētku sūtī-
jumus. Info: sk.kreslins@gmail.
com., tālr.: 973-744-6565 no -
spiest #5, e-pasts: pakas@lasl.
com

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 

Fran cisco), Info: www.zklb.
wordpress.com, ZKLB sekr. 
un informāc. daļas vadītāja 
Una Veilande tālr.: 408-813-
5104, e-pasts: una.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: bos-
tonastrimdasdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994. Māc. 
Igors Safins. Tālr.: 617-935-
4917. E-pasts: igorssafins@gmail.
com. Runas stundas treš die-
nās 10:00 - 15:00, piektdienās 
16:00 - 18:00. Dievk. notiek 
11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciā-
nas dr.: (6551 W Montrose 
Ave, Chicago I L 60634), tālr.: 
773-725-3820; E-pasts: cian-
asdraudze@gmail.com; www.
facebook.com/Čikāgas-Ciā-
nas-draudze- 255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
Māc. Gundega Puidza, tālr.
birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puid-
za@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). 
Tālr.: 630-595-0143. Māc. 
Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis 
Pūliņš. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. Pēc Dievk. kafi-
jas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lake wood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdie-
nās 17:00 Bībeles stundas. 
Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. 
ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI 48334). Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. 29.oktobrī 
Dievk. 19.novembrī Valsts 
svētku Dievk. ar dievg. 26.no -
vembrī Mirušo piemiņas die -
nas Dievk. ar dievg. Nodar-
bības bērniem.

Atis Gunivaldis Bērtiņš

LATVIEŠU SKAŅUPLAŠU 
VĒSTURE       II daļa

Kapu svētkus svinam, lai neaiz-
mirstu un kopīgi pieminētu mū -
žībā aizgājušos tuviniekus, drau-
gus un labdaŗus. Šo svētku rī -
košana archīvos ir minēta jau 18. 
gadsimta beigu posmā un 19. gad-
simta sākumā. Kapsētas latviešu 
tautai ir svētvietas. Kapu svētki ir 
sena latviešu tradicija un svarīga 
mūsu kultūras sastāvdaļa. 

Toronto pilsētā kapsētu ir 
daudz, bet latvieši izmanto gal -
venokārt divas kapsētas: Jorkas 
(York) kapsētu, kur ir latviešu 
nodalījumi, un Holy Cross katoļu 
kapsētu. Abas ir lielas un skaistas. 
Sākuma gados Toronto pilsētā 
un tās tuvākajā apkaimē dzīvoja 
aptuveni divpadsmit tūkstoši lat-
viešu. Tagad šie skaitļi ir sarukuši, 
un tomēr – arī šogad dievkalpo-
jums bija kupli apmeklēts. 

Jorkas kapsētā Kapu svētki ir 
Toronto latviešu kristīgo draudžu 

Anitas Gaides vēl piedalījās prā-
veste Ilze Kuplēna-Ewart, prā-
vests emeritus Ivars Gaide un Sv. 
Jāņa draudzes mācītājs Ģirts 
Grietiņš. Ieceļošanas sākuma ga -
dos Kanadā bija septiņi latviešu 
katoļu garīdznieki. Tagad visi 
septiņi ir jau mūžības mājokļos. 
Katoļticīgos šajos dievkalpoju-
mos tagad pārstāv Dr. Vilis Mi -
leiko, Toronto baptistu drau dzi 
reprezentē Vaira Gertnere. 

Jauks pārsteigums: pirmo reizi 
Toronto latviešu Kapu svētku diev-
kalpojumā tika spēlētas dūdas! 
Dūdu spēlētājs, ģērbies auten-
tiskā skotu tautastērpā, bija Gu -
nārs Rundāns. Ērģelnieka pie  nā-
kumus veica Michael Rundāns.   

Laipna un pretimnākoša ir 
Jorkas kapsētas pārvalde. Admi-
nistrācijas ēkā ir sarīkojumu tel-
pas. Svētku noslēgumā visi svēt  ku 
dalībnieki tiek aicināti uz sarī-

kopīgs dievkalpojums, un tie no -
tiek pirmajā vai otrajā septembra 
svētdienā. Šogad tie tika rīkoti 
10. septembrī. Dievkalpojumu 
vadīšanā piedalās luterāņu, ka -
toļu un baptistu pārstāvji. Tos 
rīko luterāņu draudzes. Šogad 
atbildīgā par dievkalpojumu bija 
Toronto Austrumu draudzes mā -
cītāja Dr. Anitu Gaide. Dievkal-
pojuma vadīšanā bez mācītājas 

kojumu zāli, kur ir sagatavots 
bagātīgs “kafijas galds” ar gardām 
uzkodām un atspirdzinošiem 
dzē  rieniem. Cienastu šogad bija 
sagatavojis Latviešu centra šef-
pavārs Ingo Kārliņš.  

Daudzu gadu gaŗumā arī To -
ronto Latviešu centrs rīko bagā-
tīgu Kapu svētku azaidu.

Vēl vieni skaisti Kapu svētki ir 
aizritējuši. Jaukā tradicija tur pi nās.

VILIS MILEIKO
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• 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! 19.no -
vembrī Dievk. 17.decembrī 
Dievk. 21.janvārī Dievk. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri -
verside Ave, Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unita-
rian Congregational Parish of 
Norton (2 W Main St, Norton, 
MA 02766). Svētdienās 11:00 
Dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, draudzes sek-
retāre Zigrida Kručkova, tālr.: 
617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 

Vilmingtonā (Good Shepherd 
bazn. 1530 Foulk Rd- Rt.261) 
15:00. 22.oktobrī dievk. 29.ok -
tobrī Reformācijas svētku 
Dievk. ar Sv. vak. 5.novembrī 
Dievk. 12.novembrī Dievk. ar 
Sv.vak. 19.novembrī Ekumē-
niskais Valsts svētku Dievk. 
26.novembrī Mirušo piemi-
ņas dienas Dievk. ar Sv.vak. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996). Māc. 
A.Graham. Dievk. notiek 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
22.oktobrī Dievk. 25.oktobrī 
11:00 Bībeles stunda Kala-
mazū. 29.oktobrī Reformā-
cijas 500 gadu atceres Dievk. 
ar dievg. 5.novembrī Dievk. 
angļu valodā. 12.novembrī 
Dievk. ar dievg. 15.novembrī 
11:00 Bībeles stunda Kala ma zū. 
19.novembrī Valsts svētku 
Dievk. KLB rīkotais Valsts 
svētku akts. 26.novembrī 
Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews 
Ave, Lakewood, OH 44107). 
Baptistu draudzes dievk. no -
tiek svētdienās 14:30. Bībeles 

stundas notiek 10:00 katra 
mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1. un 4.svēt-
dienā 10:00. 2.svētd. Dievk. 
angļu valodā. Pensionāru 
saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Archibīs-
kape Lauma Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-
8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th 
Ave S, Minneapolis MN 
55407). Dievk. sākas 10:00. 
Pēc Dievk. sadraudzība. 21.ok -
tobrī 18:30 Svecīšu vakars 
Crystal Lake kapsētā. Sekos 
vakariņas baznīcā par labu 
„Pakāpieniem”. 22.oktobrī 
Dievk. un 11:30 Gunta Šmid-
chens referāts par viņa grā-
matas „Dziesmu vara” tulko-
jumu latviešu valodā. 24.ok -
tobrī 19:00 Bībeles stunda dr.
bibliotēkas telpās. 29.oktobrī 
Reformācijas 500 g.jubilejas 
svētku Dievk. ar Sv.vak.. Pie -
dalīsies dr.koris, būs bērnu 
uzruna un Svētdienas skola. 
Sekos īpašs Reformācijas mie -
lasts ar vācu desiņām un alu. 
5.novembrī Dievk.

• Montrealas latv. Trīsvie-
nības ev. lut. dr.: Trinity Lat-
vian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 

Dievk. vada dr. pr. Jānis 
Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00.

 22.oktobrī 14:00 Dievk. 
Centrā. 5.novembrī 13:30 
Dievk. Centrā. 11.novembrī 
16:00 Valsts dibināšanas svi-
nīga atcere Centrā. 26.novem-
brī 13:30 Mirušo piemiņas 
Dievk. Centrā. 10.decembrī 
13:30 Adventa Dievk. Centrā. 
24.decembrī 15:00 Ziem-
svētku Dievk. Norvēģu bazn.

• Ņubransvikas un Leik-
vudas latv. ev. lut. dr.: Drau-
dzes dievnams (12 Gates Ave, 
East Brunswick, NJ). Māc. 
Ieva Pušmucāne- Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 22.oktobrī 11:00 Dievk. 
ar dievg. Svētku pusdienas, 
atzīmējot Draudzes Dievna-
mam 50 & Reformācijai – 
500.

• 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, Mel-
ville NY).

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY).

21.oktobrī 14:00 Manhatenā 
Dievk. Māc. Saliņš.

22.oktobrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. Māc. Saivars.

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

29.oktobrī 11:00 Jonkeru 
bazn. Reformācijas 500 g. ju -
bilejas Dievk. ar dievg. Māc. 
Saliņš.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 29.oktobrī Dievk. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona 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 Legz-
diņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. 
notiek 12:00. Pēc Dievk. kafi-

jas galds. 4.novembrī Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres 
Dievk. Svētku programma sa -
rī kojumu telpās: uzstāsies 
grupa „4 vienā” no Latvijas. 
Pusdienas. Ieeja par ziedo-
jumiem. 30.decembrī Ziem-
svētku Dievk. ar dievg. Ar 
svētku programmu uzstāsies 
San Diego Latviešu skoliņas 
bērni. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 
Selma Ave, Webster Groves, 
MO 63119). Dievk. notiek 
katra mēneša 3. svētdienā 
14:00. Pēc Dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). Dievk. notiek 
10:30. Prāv. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seat-
t l e l a t v i a n c h u r c h . o r g 
22.oktobrī angļu val. Dievk. 
Bībeles stunda. 29.oktobrī 
Reformācijas 500! Pļaujas 
svētki, Dievk. ar dievg. Svi nī-
bas un pusdienas nama zēlē. 
Lūdzu pieteikties pie Maijas 
Atvaras (425-228-0750) vai 
pie Intas Wiest (425-678-8774).

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady 
NY 12308). Diakone Linda 
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), kā arī 
Biedrības namā. Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katrs 1. svētdienas Dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 22.oktobrī Bībeles 
stunda. 29.oktobrī Bībeles 
stunda. 3.novembrī 11:00 
dr.valdes sēde. 5.novembrī 
Dievk. Biedrības namā. 12.no -
vembrī Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 

Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 647-986-5604, 
E-pasts: grietins@gmail.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@
gmil.com Info: www.dcdrau-
dze.org Mācītāja prāv. Anita 
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: maca-
nitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kafijas galds. 
21.oktobrī 9:00 draudzes na  ma 
uzpošanas talka. 22.ok  tobrī 
Dievk. ar Sv.vak. 25.oktobrī 
Rīta svētbrīdis. 19:30 literārais 
vakars. 29.oktobrī Dievk. 
Rokvillē nenotiek. 16:00 Na -
cionālajā katedrālē Vašing tonā 
Reformācijas 500.jubilejas 
svētku sarīkojums. Visi ai  ci-
nāti! 4.novembrī 8:30 drau-
dzes rīkotais gadskārtējais 
UTENIS! Info:Ināra Apine, 
tālr.:703-790-0833, e-pasts: 
ina  razaiga@yahoo.com. Dace 
Zalmane, tālr.: 703-442-8458, 
e-pasts: dzalmanis@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. 
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-
644-3268. 28.oktobrī 11:00 
Pļaujas svētku Dievk. Māc. 
Igors Safins. Sekos mielasts.

• 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.

Teici, teici valodiņa,
Ko upīte burbulēja...

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

AINA PLATAIS (3c.),
dzim. PAUĻUKA

Dziļās sērās
KORP! SPĪDOLA NY KOPA
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TTT sāk teicami
Latvijas čempiones TTT Rīga 

basketbolistes ar pārliecinošu 
uzvaru – 78:52 (22:6, 18:16, 
19:18, 19:12) pret Turcijas klubu 
Stambulas Bešiktaš sākušas 
Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) Eirokausa 
izcīņas jauno sezonu. 
Mājiniecēm rezultātīvākā ar 17 
punktiem bija Ieva Krastiņa, 
kuŗa izcīnīja arī sešas atlēkušās 
bumbas, Šeja Pedija pievienoja 
15, Gunta Baško-Melnbārde – 
13, Azanja Stjuarte – 10 punk-
tus.

Spēles moments

***
Latvijas sieviešu basketbola 

valstsvienības un USF Bulls uz -
brucēja Kitija Laksa otro gadu 
pēc kārtas iekļauta American 
Athletic Conference pirmssezo-
nas simboliskajā piecniekā. Bal-
sošanā piedalījās 12 līgas ko -
mandu galvenie treneri, tai skai tā 
vienpadsmitkārtējais NCAA čem-
pions un bijušais ASV izlases 
galvenais treneris (2009-2016) 
Džīno Oriemma, kuŗš vairākas 
reizes veltījis latviešu spēlētājai 
atzinīgus vārdus.

Futbols
Beigušās 2018. gada  pasaules 

kausa izcīņas kvalifikācijas 
spēles futbolā. Latvijas vienība 
Rīgā, Skonto stadionā, ar 4:0 
(2:0) pārspēja Andoras vienību. 
Divus vārtus guva Valerijs 
Šabala, pa vienam vārtu guvu-
mam Dāvim Ikauniekam un 
Igoram Tarasovam. Līdz ar to 
Aleksandra Starkova vadītā 
valstsvienība izvairījās no pē -
dējās vietas B apakšgrupā. Sa -
vukārt vārtsargs  Andris Vaņins 
aizvadīja 22. “sauso” spēli valsts-
vienības sastāvā, šajā rādītājā 
apsteidzot Aleksandru Koliņko 
un kļūstot par rekordistu.

Vēl mūsu grupā: Portugale – 
Šveice 2:0, Ungārija – Fēru salas 
1:0.

B grupas spēļu nobeiguma 
tabula. Uzvaras, neizšķirti, 
zaudējumi, iegūto un zaudēto 
vārtu starpība, punkti.
Portugale 9 0 1,  32:4    27
Šveice  9 0 1,  23:7    27
Ungārija 4 1 5,  14:14  13
Fēru salas 2 3 5,  4:16     9
Latvija  2 1 7,  7:18     7
Andora  1 1 8,  2:23     4      

Latvijas izlasē labākais vārtu 
guvējs bija Valerijs Šabala, kuŗš 
guva trīs no komandas sep ti-

ņiem vārtiem. Citu valstu vie-
nību vēl pārspēja Artūrs Zjuzins 
Portugalē un Gints Freimanis 
Ungārijā. Mūsu vienības slikto 
sniegumu ietekmēja futbolistu 
traumas. Jau divos turnīros pēc 
kārtas nebija izdevies sapulcināt 
labāko sastāvu.

Olimpiskās 
kustības vēstneši 

saņēmuši
stipendijas 

“Tokija 2020”
Astoņpadsmit Latvijas olim-

pis kās komandas kandidāti sa -
ņēmuši olimpiskās stipendijas 
“Tokija 2020”, ko piešķir Starp-
tautiskā Olimpiskā komiteja 
(SOK).

Ikmēneša stipendijas saņems 
svarcēlāji Rebeka Kocha un 
Ritvars Sucharevs, vieglatlētes 
Anete Kociņa, Laura Ikauniece-
Admidiņa un Līna Mūze, BMX 
riteņbraucēji Vineta Pētersone 
un Kristens Krīgers, airētāja 
Elza Gulbe, peldētāja Ieva Ma -
ļuka, burātāja Ketija Birzule, 
šāvēja Agate Rašmane, cīkstonis 
Ņikita Masjuks, MTB riteņ-
brau cējs Arnis Pētersons, kara -
tists Kalvis Kalniņš, kanoe ai -
rētājs Kaspars Tīklenieks, mo -
dernās pieccīņas sportisti Pāvels 
Švecovs un Ruslans Nakoņeč-
nijs, kā arī šosejas riteņbraucējs 
Toms Skujiņš.

LOK prezidents Aldons Vrub-
ļevskis sacīja, ka līdz ar šo sti-
pendiju sportisti uzņemas Olim-
piskās kustības vēstnieku lomu, 
demonstrējot visai pasaulei šo 
konkrēto SOK solidāritātes pie -
mēru. “Novēlam veiksmi gaŗajā 
un smagajā ceļā pretim Tokijas 
spēļu kvalifikācijai, jo mūsu lie-
lākā cerība ir jūs redzēt pār stā-
vam Latviju olimpiskajās spēlēs 
2020. gadā,” sacīja Vrub ļevskis.

Olimpiskā stipendija “Tokija 
2020” ir financiāls atbalsts 390 
ASV dolaru (330 eiro) apmērā 
mēnesī katram sportistam un ir 
paredzēts sportistu treniņu 
procesa nodrošināšanai laika 
periodā no 2017. gada 1. sep-
tembŗa līdz 2020. gada 31. au -
gustam. Olimpiskā stipendija 
“Tokija 2020” dod sportistam 
unikālu iespēju izmantot tech-
nisku un financiālu atbalstu no 
Olimpiskās Solidāritātes un 
Olimpiskās kustības. Latvijas 
stipendiāti vienojušies ar savu 
sporta veidu federācijām iz -
mantot stipendijas summu uz -
turēšanās un ceļa izdevumu 
apmaksai saistībā ar treniņu 
nometnēm un sacensībām.

Kamaniņu brau-
cēji gatavojas

sezonai
Latvijas kamaniņu izlase vēl 

nav pilnībā gatava jaunajai se -

zonai – turpmākās nedēļas ko -
manda trenēsies Siguldā, bet 
pēc tam dosies uz nākamā gada 
olimpisko spēļu mājvietu 
Phjončhanu, preses konferencē 
norādīja tās galvenais treneris 
Kaspars Dumpis (attēlā).

Gaidāmajā sezonā Siguldā 
norisināsies Eiropas meistar sa-
cīkstes, kas reizē būs arī pēdē-
jais Pasaules kausa izcīņas 
posms pirms februārī gaidā ma-
jām 2018. gada Ziemas olim-
piskajām spēlēm Phjončhanā. 
Pasaules kausa izcīņas sezona 
sāksies 18. novembrī Austrijas 
trasē Insbrukā, kamēr Siguldā 
norisināsies pēdējais – devītais 
– posms, sacīkstēm notiekot 
janvāŗa beigās. “Nākamā sezona 
mums ir ļoti atbildīga, ne tikai 
sportiskajā, bet arī dažādu noti-
kumu ziņā. Pirmkārt, šī ir 
olimpiskā sezona, otrkārt, jan-
vāŗa beigās Siguldā notiks Ei -
ropas meistarsacīkstes, bet treš-
kārt, Latvijas Kamaniņu sporta 
federācija (LKSF) nākamgad 
svinēs 50 gadu jubileju,” sacīja 
LKSF prezidents Atis Strenga. 
“Lielu atbalstu mums sniedz 
Izglītības un zinātnes ministri-
ja, tāpēc nevaram teikt, ka kaut 
kas pietrūkst. Darbs izdarīts 
liels – gan inventāra, gan sa -
gatavošanās ziņā. Atbalstu sa -
ņemam arī no Latvijas Olim-
piskās komitejas (LOK) un 
Latvijas Olimpiskās vienības 
(LOV), kā arī no saviem at  bal -
stītājiem. Visi Pasaules kausa 
izcīņas posmi būs skatāmi 
Best4  Sport televīzijas kanālī. 
Tāpat sadarbosimies ar Kul-
tūras ministriju un Latvijas 
Investīciju un attīstības aģen-
tūru (LIAA), reklāmējot valsti 
starptautiski,” norādīja Strenga. 
Savukārt Dumpis sacīja, ka sa -
gatavošanās process pašlaik vēl 
norit pilnā sparā.

Latvijas nacionālajā kama -
niņu sporta izlasē iekļauti: Elīza 
Cauce, Andris Šics, Juris Šics, 
Ulla Zirne, Kendija Aparjode, 
Kristers Aparjods, Inārs Kiv-
lenieks, Artūrs Dārznieks, Riks 
Kristens Rozītis, Kristaps Mau -
riņš, Oskars Gudramovičs, Pē -
teris Kalniņš, Kristens Putins 
un Imants Marcinkēvičs. Pa -
saules kausa izcīņas pirmais 
posms notiks 18. un 19. no -
vembrī Austrijā, bet Eiropas 
meistarsacīkstes un pēdējais 
Pasaules kausa izcīņas posms 
Siguldas trasē – 27. un 28. jan-
vārī. Kamaniņu sporta pār stāvji 
būs vieni no pirmajiem, kas 
noskaidros olimpiskos čem pio-
nus Phjončhanā.

DAŽOS VĀRDOS
 Eiropas junioru meistar-

sacīkstēs svarcelšanā Albānijā 
(Duresi) Latvijas pārstāve Da -
niela Ivanova svara kategorijā 
līdz 53 kg izcīnīja devīto vietu, 

summā paceļot 160 kg (72+88). 
Elmārs Koļeda (līdz 62 kg) 
pacēla 229 kg (106+123), iz -
cīnot 10. vietu. 

 Latvijas kamaniņu spor-
tisti ir pirmie, kam ir atļauts 
uz ekipējuma izmantot Latvijas 
simtgades simboliku Latvija 
100 – tam saņemta arī īpaša 
atļauja no Starptautiskās Kama-
niņu sporta federācijas (FIL).

 Pasaules kausa izcīņas pos-
mā paukošanā ar špagu junio-
riem Rīgā no Latvijas pār stāv-
jiem labāko rezultātu sasniedza 
Ernests Cimborēvičs, izcīnot 
29. vietu.     

 Latvijas vīriešu basketbola 
izlase jaunākajā Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
rangā, kas publicēts pēc kon-
tinentālo turnīru beigām, vei-
kusi 17 poziciju kāpumu un 
tagad atrodama 18. vietā. Sie -
viešu valstsvienībām rangu ta -
bula pagaidām tiek veidota pēc 
iepriekšējiem principiem, ņe -
mot vērā lielajos turnīros – pa -
saules un zonu meistarsacīkstēs 
– izcīnītās vietas pēdējos as  to-
ņos gados. Tajā Latvijas izlase ir 
26. pozicijā.

 Latvijas vīriešu volejbola 
izlase 2019. gada Eiropas meis-
tarsacīkšu kvalifikācijas turnīrā 
spēlēs vienā apakšgrupā ar Iz -
raēlu, kā arī galvenā treneŗa 
Avo Kēla dzimteni Igauniju, 
noskaidrojies notikušajā izlozē. 
Latvijas volejbola izlasi pie -
meklējušas lielas pārmaiņas un 
galvenā treneŗa amatā stājās 
pazīstamais igaunis Kēls, kuŗš 
nomainīs iepriekšējo desmit-
gadi postenī pavadījušo Rai -
mon du Vildi.

 Latvijas nacionālā futbola 
izlase, 13. novembrī, pārbaudes 
spēlē izbraukumā pirmo reizi 
abu komandu pastāvēšanas vēs-
turē tiksies ar Kosovas vienību.

 Vidzemes olimpiskajā centrā 
Valmierā notiks starptautisks 
florbola turnīrs EuroFoorball 
Cup,  kuŗā piedalīsies pa sešām 
kungu un dāmu komandām. 
Latviju pārstāvēs divas vienības. 
Turnīra pirmajā posmā Kocēnu 
Rubene tiksies ar sāncensēm no 
Spānijas un Polijas, FK Ķekava ‒ 
ar Slovakijas un Krievijas flor bo-
listēm. Vīru komandas Valmiera 
pretinieki būs no Krievijas, Nor-
vēģijas, Ungārijas un Igaunijas. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Kitija Laksa


