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Musical America paziņo gadskārtējos apbalvojumus
ANDRIS NELSONS – GADA MĀKSLINIEKS

Ņujorka, 17. oktobris. Musical 
America,  kas nu jau trešo gad-
simtu ir augsti vērtēts un res-
pektēts avots izpildītājmākslās, 
šodien paziņoja gadskārtējās 
bal vas laureātus, novērtējot viņu 
māksliniecisko izcilību un sas-
niegumus mākslā. Šim paziņo-
jumam decembrī sekos Musical 
America 2018. gada Izpildī tāj-
mākslu Starptautiskās direkcijas 
publikācija, kuŗā tiks atdots gods 
katram no šiem māksliniekiem 
redaktora lappusēs.

Bostonas simfoniskā orķestŗa 
(BSO) mūziķi joprojām runā par 
Andŗa Nelsona pirmo koncertu 
ar viņiem 2011. gada pavasarī. 
Toreiz viņš bija aicināts aizstāt 
neveselo šā orķestŗa mūzikālo 
vadītāju Džeimsu Levainu (James 
Levine) G. Mālera 9. simfonijas 
atskaņojumā Karnegī zālē (Car-
negie Hall), un jau tad nevarēja 
nepamanīt īpašu „ķīmiju” mū  zi-
ķiem ar jauno diriģentu. Turp-
mākie koncerti nostiprināja šīs 

attiecības, un 2013. gada maijā 
šis cienījamais orķestris pazi ņoja 
par A. Nelsona iecelšanu par gal-

bija piecus gadus vecs, kad viņu 
aizveda uz Richarda Vāgnera 
operas „Tanheizers” izrādi; ie -

ķestrī, pirms studēt diriģēšanu. 
Nelsons bija Birmingemas 
simfoniskā orķestŗa Lielbritanijā 
galvenais diriģents no 2008. līdz 
2015. gadam, galvenais diri ģents 
Nordwestdeutsche Philharmonie 
Herefordā, Vācijā, no 2006. līdz 
2009. gadam, un galvenais di  ri-
ģents Latvijas Nacionālajā operā 
no 2003. līdz 2007. gadam. Viņa 
līgums ar Bostonas simfonisko 
orķestri ir pagaŗināts līdz 2021. 
– 22. sezonai.

Nelsona darbu ar abiem or -
ķestŗiem turpina dokumen tēt 
Deutsche Grammophon. Kopā ar 
Bostonas simfonisko orķestri 
viņš ierakstīs ciklu ar 15 Šos-
takoviča simfonijām un operu 
„Mcenskas apriņķa lēdija Mak-
beta”, kā arī citiem šā krievu 
komponista darbiem. Abi pirmie 
Šostakoviča  simfoniju izlaidumi 
saņēma Grammy balvas par la -
bāko orķestŗa izpildījumu.  Leip-
cigā Nelsons ieskaņos visas 
deviņas Bruknera simfonijas, 

daudzas no tām „sapārotas” ar 
Richarda Vāgnera darbiem. Pir-
mais CD šajā serijā – 3. simfoni-
ja un „Tanheizera” uvertīra – 
tika izlaists agrāk šogad. Visas 
deviņas Bēthovena simfonijas 
tiks ieskaņotas šajā sezonā ar 
Vīnes filharmoniķiem, viņš va    da 
arī Vīnes filharmoniskā or  ķes-
tŗa viesturneju Ķīnā. Turklāt 
viņš turpina savus BSO klasikas 
cikla ierakstus ar četrām Brāmsa 
simfonijām, kas ieskaņotas Sym-
phony Hall „dzīvajā” 2016. gada 
novembrī un nesen izlaistas.

Nelsons uztur rēgulāru sadar-
bību ar Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdamā, Ber lī-
nes filharmoniķiem, Bavārijas 
Radio simfonisko un Filhar-
monijas orķestri. Viņš ir bijis 
pastāvīgs viesis Baireitas fes ti-
vālā un Londonas Karaliskajā 
operā Covent Garden, kur viņš 
šajā sezonā diriģē jaunu David 
Alden Vāgnera operas „Loen-
grīns” iestudējumu.

veno diriģentu, sākot ar nākamo 
gadu. 

Dzimis Rīgā 1978. gadā mū -
ziķu ģimenē, Andris Nelsons 

spaids bijis tik liels, ka ietekmēja 
visu viņa dzīvi. Viņš sāka savu 
mūziķa karjēru kā trompetists 
Latvijas Nacionālās operas or -

Un, kur vien latvju mēli d zird,
Trīs zvaigznes visu ziņā.
Broņislava Martuževa

19. oktobris, Rīga, Brīvības 
piemineklis – pēc trīs mēnešus 
ilgas restaurācijas un apkopes 
darbiem saposts atkal uzmirdz 
un tiek svinīgi atklāts. Nostājas 
Goda sardze, monumenta pa -
kājē ziedus noliek valsts aug tā-
kās amatpersonas, Rīgas do  mes 
vadība, Nacionālo bruņoto spēku 
pārstāvji un ārvalstu vēstnieki.

Seko iepazīšanās ar restau rā-
cijas darbu fotoekspozīciju un 
uzrunas, kuŗās tiek uzsvērta 
Brīvības pieminekļa vēsture un 
idejiska nozīmība. 

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis : “ … Gribu aicināt ik -
vie nu no mums celt savu pie-
minekli Latvijai. Varam to iz  da-
rīt ar savām zināšanām, savu 
ikdienas darbu. Mūsu zināšanas, 
mūsu cilvēku sasniegumi, mūsu 
ikdienas darbs ir stipras valsts, 
stipras sabiedrības pamats. Tā 
būs mūsu dāvana Latvijas Simt-
gadē.” Valsts prezidents norā-
dīja, ka ir atlicis mēnesis, līdz 

Brīvības piemineklis –
tautas celts un aprūpēts

svinēsim mūsu valsts dibinā ša-
nas 99. gadadienu un ieiesim 
Latvijas Simtgades gadā, tādēļ ir 
svarīgi, ka tiek saposti visi 
svarīgākie valsts simboli.

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece: “ … Brīvības piemineklis 
ir un vienmēr būs neizdzēšama 

latviešu tautas dvēseles sa  stāv-
daļa.” Saeimas priekšsēde ak -
cen tēja, ka Brīvības piemineklis 
kopā ar Latvijas karogu, himnu 
un valsts ģerboni ir viens no 
svarīgākajiem Latvijas simbo-
liem, viņa pauda gandarījumu, 
ka šodien atklājam to atkal sa -

kārtotu un sakoptu, tāpēc ir 
sva  rīgi vienmēr sekot līdzi, lai 
Brīvības piemineklis – latviešu 
tautas architektūras un tēlnie-
cības šedevrs – tiktu rēgulāri 
techniski aprūpēts, un, kad ro  das 
nepieciešamība, arī restaurēts. 

„Piemineklis ir Latvijas vals-
tiskuma un mūsu tautas vieno-
tības simbols, tādēļ bija ļoti sva-
rīgi veikt visus nepieciešamos 
restaurācijas un sakopšanas dar-
bus, lai 18. novembrī un nā -
kamgad – valsts Simtgades kul-

minācijas sarīkojumos – varam 
lepni pulcēties pie savas tēv ze-
mes brīvības simbola,” sacīja kul-
tūras ministre Dace Melbārde.

Iepriekš Brīvības pieminekļa 
restaurācijas darbi notikuši di -
vos posmos – laikā no 1980. 
līdz 1981. gadam un no 1998. 
līdz 2001. gadam. Pieminekļa 
iepriekšējā apkope tika veikta 
2006. gadā – toreiz atjaunoja 
zvaigžņu zeltījumu.

INESE RAUBIŠĶE
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Dzīves gudrības
Izmeklējis Ivars Galiņš

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: ________________________________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

“Varu palīdzēt ar ceļojumiem!”

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!  

Dievs pacieš ļaunos, bet 
ne mūžīgi.

(M. de Sevantess)

Cilvēka sliktās īpašības 
kaļam dzelzī, izcilās rak-
stām ūdenī.

(V. Šekspīrs)

Laba grāmata stāsta 
taisnību par tās varoni, 
slikta – par tās autoru. 

(G.K. Čestertons)

Vienīgi muļķis raizējas 
par lietām, ko nespēj 
mainīt.

(B. Džonsons)

Joks biezi izšķiŗ svarīgas 
lietas veiksmīgāk un lab-
vēlīgāk neka nopietnība.

(Homērs)

Mūsdienās cilvēki visam 
zina cenu, bet ne patieso 
vērtību.

(O. Vailds)

Nav cita kuģa, kas spētu 
aizvest jūdzēm tālu, kā 
vienīgi grāmata.

(E.Dikinsone)

Populāra doma ir pa -
saules lielākie meli.

(T. Kārlails) 

Nav nekā pazemojošāka 
kā redzēt muļķu panā-
kumus lietās, kur paši 
esam cietuši neveiksmes.

(G. Flobērs)

Tas ir labs vingrinājums 
– būt pilnīgi godīgam ar 
sevi.

(S. Freids)

Iespējams, ka polītika ir 
vienīgā profesija, par kuŗu 
uzskata, ka tai nekāda 
sagatavošanās nav vaja-
dzīga.

(R.L. Stīvensons)

Ja nav spēka dzīvei 
uzspiest savus noteiku-
mus, jāpieņem tie, ko tā 
piedāvā.

(T.S. Eliots) 

Patiesā māksla sarunā-
ties nav tikai prasme teikt 
īstos vārdus īstā brīdī, bet 
arī spēja pretoties kārdi-
nājumam un nevēlamos 
atstāt nepateiktus.

(N. Čemberlens)  

Katrs domā, kā pār mai-
nīt cilvēci, neviens – kā 
mainīt sevi.

(Ļ. Tolstojs)

Lai strīdētos, vajag di -
vus, bet tikai vienu, lai 
strīdu izbeigtu.

(Spāņu sakāmvārds)

Kritiķis ir cilvēks, kas 
zina ceļu, bet nemāk 
braukt.

(K. Taiens)

Māksla ir meli, kas 
mums palīdz izprast 
patiesību.

(P. Pikaso)

Grūtākā lieta pasaulē ir 
izprast ienākuma nodokli. 

(A. Einšteins)
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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!

Brīvības piemineklis –
tautas celts un aprūpēts

Bet aprīļa glezna, šķietas, ir patiesi tāla jo tāla vēsture – 

Jaņa Rozentāla (1866-1916) 1904. ga  dā iemūžinātās 

„Kokneses pilsdrupas” mūsdienās rādās esam pa  saka – 

tagad tā vairs nav. Ziemeļu kaŗā sagrautās Livonijas 

ordeņa pils mūri, sliedamies stāvās klints čukurā, duras 

debesīs kā asi dunči. Dziļi jo dziļi pakājē rāmi plūst 

Daugava. Tā pieredzējusi visus laikus, kas Latvijai un 

lat viešiem bijis jāpiedzīvo. Mak  šķer nieki sēž laivās un 

ķeŗ zivis, un puišeļi turpat izklaidējas. Retie gājēji līdzi-

nās nelieliem kukaiņiem, kas steidzas savās ikdienas 

gaitās, arī veclaicīgās zemnieku mājas ir sīkas, salī dzinot 

ar to varenību, kas dveš no reiz varenās pils mūriem. Pēc 

vairāk kā gadsimta šo ainavu klāj spēkstacijas ūdeņi. 

Pieminekļa rēgulāru aprūpi 
nodrošina Rīgas pilsētas paš-
valdības aģentūra “Rīgas piemi-
nekļu aģentūra” (direktors Gun-
tis Gailītis), kas organizēja arī šī 
gada restaurācijas un apkopes 
projekta īstenošanu. Aģentūra 

svēja archibīskaps Jānis Vanags. 
Skaistā grāmata, ar triju zvaig-
žņu rotājumu uz vāka, kuŗā 
savus vēlējumus Latvijai un pie-
mineklim iemūžinājuši vairāki 
tūkstoši cilvēku, nu ir pierak-
stīta. Un šī gada 19. oktobrī tika 
iesākts jauns, tās otrais sējums.

Tautas celts un aprūpēts – bet 

abrazīvu materiālu, kas ir div-
reiz mīkstāks par smiltīm, no -
tīrīt pelēkā granīta skulptūras). 
Šajā darbā ir ļoti svarīgi ievērot 
darbu secību, jo, piemēram, 
kamēr strādā pie augšējās daļas, 
apakšējā nevar likt mīkstās 
šuves, jo putekļi salīp uz mīkstā 
materiāla un piekalst klāt. 

Ļoti svarīgi ir klimatiskie 
apstākļi – lai gaisā nav liels 
mitrums, bet nav arī pārāk 
sauss un saulains laiks, jo tad 
nākas smidzināt ūdeni, lai 
novērstu šuvju plaisāšanu. Ja 
augusts mums darbam bija 
labvēlīgs, tad septembris gluži 
pretējs – lietū elektroinstru-
menti nav pielietojami ( tas ir 
saistīts ar darba drošības ie  vē-
rošanu), nevaram likt arī šu -
ves…  Lai nu kā – terases un 
pakāpienu bojātās šuves tika 
mechāniski izgrieztas, attīrītas 
un iestrādāts jauns šuvojums 
aptuveni 1500 metru gaŗumā.

Pieminekļa iekštelpu aprūpes 
darbos atjaunojām sienu un 
kāpņu krāsojumu, kā arī veicām 
rūsējošo metalla daļu un betona 
stiegrojuma konservāciju.

Iekšējais darbs īstenībā bija 
tas trakākais – visa obeliska 
augstumā (kas pakāpeniski sa -
šaurinās) līdz pat Brīvības tēlam 
ir metalla kāpnes, un pašā augšā 
var nostāties un strādāt tikai 
viens cilvēks. Gaisa apmaiņa – 
minimāla. Metalla kāpnes laika 
gaitā tikušas pārkrāsotas 4-5 
reizes, bet zem šī krāsojuma 
sākotnēji uzklāts svina mīnijs – 
indīgs materiāls (manuprāt, to 
vairs īsti nekur neizmanto). 
Visas kārtas tīrījam nost līdz 
tīram metallam, bet saskārāmies 
ar to, ka viss sāka putēt, ieskai-
tot svina mīniju, spraukties ārā 
pa obeliska mazajiem lodziņiem 
un sēsties uz skulptūras. Logus 
nācās aizvērt un vajadzēja iz -
domāt, kā turpināt darbu, no -
drošinot normālus apstākļus 
cilvēkiem. Zaudējām pāris sva-
rīgas nedēļas, kamēr atradām 
īsto piegājienu: vienīgais va -
riants bija gaisa padeve ar kom-
presoriem, tika pielietoti spe -
ciāli filtri un maskas, pa 30 m 
gaŗām caurulēm piegādāts ab -
razīvais materiāls… Parēķināju, 
ka, sakopjot kāpnes, esam iz -
nesuši ar spaiņiem apmēram 
divas tonnas atkritumu. Beidzot 
kāpnēm uzlikām gruntsslāni un 
tās nokrāsojām.

Par profesionālo un kvali tā-
tīvo darbu gribu uzteikt visu 
komandu, tie ir restaurācijas 
speciālisti Sarmīte Gaismiņa, 
Kaspars Burvis, Agnis Tifentals, 
Dzintars Šīve, Inita Smila, Mār-
tiņš Zemturis, Mārtiņš Got-
hards, Jānis Balodis, Kristīne 
Lubgina, Māra Redoviča. “

Jauku dāvanu visiem, kas 
strādāja pie pieminekļa res-
taurācijas, kā arī šīs dienas 
nozīmīgā pasākuma dalībnie-
kiem un viesiem sagādāja Rīgas 
pieminekļu aģentūra, ielūdzot 
noskatīties Ilonas Brūveres jau-
no filmu par tēlnieku Kārli Zāli 
un Brīvības pieminekļa celšanu 
“Ievainotais jātnieks ” kinoteātrī 
Splendid Palace.

INESE RAUBIŠĶE

rīkoja darbu veicēju konkursu, 
kuŗā uzvarēja SIA “Global Pro -
ject” (valdes priekšsēdis Haralds 
Rutkovskis). No aģentūras pu -
ses ārkatīgi sarežģīto restau rā-
cijas darbu norisi rūpīgi uzrau -
dzīja galvenais architekts Ivo 
Graudums. Kopumā darbi iz -
maksāja 193 636 eiro (tos pie -
šķīra valsts no līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem). 

Par labi paveiktu darbu pa  tī-
kami dzirdēt arī atzinību. ”Rīgas 
pieminekļu aģentūras komanda 
un pieaicinātie eksperti pavei-
kuši ļoti grūtu un atbildīgu 
darbu – par to izsaku visdziļāko 
pateicību. Tomēr, tuvojoties mū  su 
valsts simtgadei, vēl jāpaveic 
daudz darbu, kas svarīgi valstij 
un tautai. Novēlu, lai arī nā  ka-
mos simt gadus mēs pavadītu 
tādā pašā aktīvā darbā, nemitīgi 
uzlabojot mūsu simbolus un 
piemiņas vietas,” sacīja Rīgas 
domes priekšsēdis Nils Ušakovs. 

Aizkustinoša bija aktrises Ve -
ras Gribačas Valteres uzstāšanās 
– māksliniece svētsvinīgi nola-
sīja Broņislavas Martuževas dze -
joli “Brīvības piemineklis”, kam 
sekoja Gunta Gailīša un Rīgas 
pieminekļu aģentūras sabiedris-
ko pieminekļu nodaļas vadītājas 
Mārītes Šenbergas aicinājums 
visiem doties uz Brīvības pie  mi-
nekļa Goda telpu un ierakstīties 
Goda grāmatā. Interesanti: šī 
īpašā grāmata pirmo reizi tika 
atvērta 2011. gada 17. novembrī, 
kad pieminekļa Goda telpu ie -

gribētos arī zināt, kas konkrēti 
ticis paveikts trīs mēnešu laikā?

Edgars Janočko – akmens 
restaurātors, pieminekļa restau-
rācijas darbu vadītājs: “Vispirms 
jāsaka, ka man prieks, ka ie -
kļāvāmies termiņos, jo laika 
apstākļi mūs ne tikai nelutināja, 
bet darbu veikšanai tie bija ļoti 
komplicēti. 

Triecientempā uzstādījām sa -
statnes un reāli pie paša pie -
minekļa sākām strādāt 4. au -
gustā. Plānojām: mēneša laikā 
pabeidzam visus darbus, kas 
saistīti ar sastatnēm; tad tās 
ņemam nost, un mēneša laikā 
pabeidzam visu, kas ir apkārt, 
un vēl mēnesi strādājām pie 
iekšdarbiem. Sākām ar zvaig-
znēm – tagad tās ir notīrītas, 
atjaunots zeltījums; Brīvības 
tēls – pēc tā apsekošanas no 
iekšpuses un ārpuses, attīrīts no 
netīrumiem, ļaundabīgās pati -
nas un pārklāts ar jaunu aiz -
sargvaska kārtu, kas metallu pa -
sargā no nokrišņiem un mazina 
netīrumu noturību. Akmens 
virsmu tīrīšanu sākām ar 19 
metrus augstā obeliska tra ver-
tīna daļu, kur pielietojām mik-
roabrazīvo tīrīšanas metodi, kā 
arī veicām travertīna atsāļošanu 
no vara savienojumu sāļiem. 
Simtprocentīgi nomainījām vi -
sas šuves, aizpildījām plaisas un 
beidzot virsmu pārklājām ar 
ūdeni atgrūdošu aizsargslāni. 
Obelisku pabeidzām trīs ne -
dēļās (plūs vēl paguvām ar īpašu 



LAIKS 2017. ga da 28. oktobris – 3. novembris4

Ārsts pieejams 24 stundas
Zaiga Alksne-Filips intervijā Mārai Libekai (Latvijas Avīze)

Zaiga Alksne-Filips ir pedia-
tre, kuŗai ir četrdesmit gadu 
pieredze Amerikā. Viņa strādā 
koppraksē ar vairāk nekā 80 
bērnu ārstiem, medicīnas mā -
sām un ārstu palīgiem Belvjū 
pilsētā Vašingtonas štatā. Ar 
dakteri Alksni-Filips tikos pēc 
Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības 70 gadu jubilejas 
konferences Rīgā, kur viņa 
uzstājās ar referātu par bērnu 
veselību.

Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD) 
valstu vidū ASV ir 25. vietā 
bērnu mirstībā līdz viena gada 
vecumam un 22. vietā pēc 
mirušo māšu skaita. Kāpēc šie 
rādītāji ir tik augsti, zinot, ka 
Amerikā nauda medicīnai 
netiek žēlota?

ASV ir reģioni, kas ir ļoti na -
badzīgi. Jāņem vērā arī tas, ka ne 
jau visi, kam nepieciešams, nāk 
pie ārstiem. Tas ir galvenais 
iemesls mirstībai. Ir daudz tādu 
gadījumu, kad bērns ir piedzi-
mis priekšlaicīgi, bet vecāki viņu 
neved pie ārsta. Skaidrs, ka vēlāk 
būs lieli riski viņa veselībai.

Veselības apdrošināšana ASV 
ir ļoti dārga. Arī tad, ja cilvēks ir 
pensijā, viņam atvelk apdroši nā-
šanas maksu no valsts pabalsta 
– tie ir apmēram 500 dolari 
mēnesī. No tiem, kas nav spējīgi 
apdrošināt savu veselību, mēs 
vizītē savā praksē pieņemam 
tikai 10 – 12% pacientu. Pretējā 
gadījumā cilvēkiem nebūs sti-
mula apdrošināties, viņi nāks 
tāpat un prasīs ļoti kvalitātīvu 
aprūpi. Mūsu prakses izdevumi 
par neatliekamo medicīnisko 
aprūpi neapdrošinātajām perso-
nām ir daudz lielāki, nekā valsts 
mums apmaksā. Mums ir jā  ie-
robežo šo pacientu skaits, lai 
ārstu prakse nebankrotētu. Pie -
mēram, ja mums ierodas jauns 
mazais pacients, kuŗa vecāki nav 
spējīgi maksāt, mēs viņam snieg-
sim medicīnisko palīdzību kā -
das divas reizes. Bet pēc tam viņš 
tiks sūtīts uz tā sauktajām sa -
biedriskajām klīnikām, kur pa -
cients saņem aprūpi, kas viņam 
nebūtu pieejama citur. Diemžēl 
bērnam tur netiek nodrošināta 
nepārtraukta uzraudzība.

Vai jūs ejat arī mājas vizītēs?
Nē, mēs to vairs nedarām. 

Pirmkārt, tās nav drošas, jo 
nevar zināt, kādā situācijā ārsts 
nonāks. Tur var būt dzērāji, tur 
var tevi piekaut. Bez drošības 
apsvēruma ir arī praktiskā puse, 
jo ārsts nevar paņemt līdzi visu 
nepieciešamo, kas būtu vaja-
dzīgs medicīniskās palīdzības 
sniegšanai. ASV ārstu mājas 
vizītes ir ļoti reti.

Vai pie jums ir jāgaida rindā?
Nē, nav. Mēs esam pieejami 

365 dienas 24 stundas. Dienā, 
kad pacients piesakās, viņu vien-
mēr pieņem tobrīd strādājošais 
ārsts.Vasarā strādājam līdz pulk-
sten sešiem pēcpusdienā, bet 
ziemā – līdz septiņiem vakarā. Ja 
pacientiem nepieciešama palī-
dzība pēc darba laika, viņi zvana 
mūsu māsiņām, kas ir augsti 
kvalificētas un spējīgas palīdzēt 
ar padomu. Ja māsiņa jūt, ka 
situācija nav skaidra un viņa 

nevar palīdzēt, tad zvana naktī 
dežurējošam pediatram, kas ir 
mājās, vienojas, vai bērns var 
gaidīt līdz rītam vai viņš jāsūta 
uz neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestu.

No mūsu ģimenes ārstiem ir 
liela pretestība par pieejamību 
ārpus darba laika...

Ārsti vakarā un naktīs nav 
savās darba vietās un šajā laikā 

darbībā ar Liepājas pediatru 
Gunāru Jaunzemu noorgani zēju 
Amerikas labdarības organi-
zāciju “The healing of children”, 
kas financiāli atbalstīja vairāk 
nekā 150 Liepājas bērnu ope-
rēšanu, bet vairāk nekā divdes-
mit saņēma ilglaicīgu medicīnas 
un ķirurģijas aprūpi Amerikā. 
Atceros, ka vienai meitenītei bija 
ļoti smaga skolioze, un Latvijā 

nav, tad varbūt viņam ir va  ja-
dzīga ceturtā pote.

Baltimorā man vaicāja, vai 
tiešām Latvijā ir tuberkuloze un 
ar to slimo arī bērni?

Vai tad Amerikā nav?
Ir, bet ar to slimo iebraucēji. Ir 

pat ādas tuberkuloze. Manā 
praksē bija arī kāds bērns, kurš 
bija sasirdzis ar masalām, jo 
nebija potēts. Tas mūsu klīnikai 

Ļoti svarīga darba samaksas 
noteikšanā ir darba kvalitāte, 
kuru vērtē atsevišķi speciālisti 
mūsu praksē. Viņi izskata pa -
cientu sūdzības, vērtē, kā ārsts 
strādā ar slimniekiem... Atšķi-
rībā no Latvijas ģimenes ārstu 
un pediatru praksēm pacienti 
netiek reģistrēti un par viņiem 
valsts nemaksā ikmēneša mak-
sājumu tikai tāpēc, ka viņš ir 
piereģistrējies pie kāda ārsta.

Ja ir saņemta sūdzība, tad 
notiek pārrunas, jo mēs negrib-
am nevienu ārstu partneri, par 
kuru būtu daudz sūdzību. Daži 
ārsti, kuri mēdz kļūdīties ne reizi 
vien, tiek nosūtīti pie attiecīga 
speciālista, lai viņš novērtē ārsta 
pīcihisko stāvokli.

Cik pacientu dienā jūs pie -
ņemat?

Gandrīz trīsdesmit. Mūsu prak  -
sē viss tiek aizpildīts elektronis-
ki, tā ir ļoti laba sistēma. Taču 
personīgi es nebiju piedzimusi 
ar datoru rokās. Tāpēc bieži 
vedu datoru uz mājām, un man 
aizrit kādas 2 – 4 stundas, kamēr 
beidzu rakstīt ne tikai pacienta 
slimības vēsturi, bet arī pārskatīt 
laboratoriskos izmek lējumus, pār -
sūtīt tālāk... Māsiņas man sūta 
jautājumus par pa  cientiem, ve -
cāki zvana pa dienu un viņiem ir 
jāatbild elek tro niskajā pastā.

Vai nebaidāties par datu 
noplūdi?

Nē, es par to nebaidos, jo datu 
drošība mums ir dubultā. Mūs 
apmāca reizi gadā, kā saglabāt 
datu drošību. Informācijas da -
torizācija ne tikai atvieglo darbu, 
bet arī liecina par ārsta darba 
kvalitāti. Mums bija viena ārste, 
kas, izrādījās, nerakstīja pareizās 
lietas. Viņa ierakstīja to, ko 
vajadzēja ierakstīt, kaut gan 
bērnu nebija izmeklējusi. Kon -
troles ārsti to nofiksēja, un šī 
daktere vairs nav kopā ar mums. 
Faktiski mēs jau visi cits citu 
kontrolējam, lai darbs būtu aug -
stākajā kvalitātē un pacienti pie 
mums nāktu. Lasot slimnieka 
medicīnisko vēsturi, re  dzams, 
ko mans kolēģis jau iepriekš ir 
darījis. Ja kaut kas nav kārtībā, 
mēs runājam augstākajā līmenī.

Ja ārsts darbā ieradies alkohola 
reibumā, viņš tiek nosūtīts ār -
stēties, bet, ja nelabojas, viņam 
atņem licenci.

Nesen bija gadījums, kad kāds 
diezgan slavens neiroķirurgs, 
kuram bija ļoti daudz pacientu 
un pie kura māsiņas pārgurušas 
strādāja virsstundas, savā vietā 
lika operēt rezidentiem un pats 
operācijās piedalījās tik vien, ka 
atnāca paskatīties, kā viņiem 
sokas. Viens pacients operācijas 
laikā nomira, un izmeklēšanā 
atklājās, ka naudu par operāci-
jām saņem nevis rezidenti, bet 
pieminētais neiroķirurgs. Tā viņš 
bija strādājis trīs gadus. Kon  tro-
lētāji sāka pievērst uzmanību, ka 
viņa ienākumi slimnīcā ir ār -
kārtīgi lieli. Radās jautājums: no 
kā? Šī lieta nokļuva pat līdz 
Vašingtonas štata medicīnas de -
partamentam. Neiroķirurgu at -
brī voja no darba un atņēma li -
cenci. Amerikā licences atņem-
šana nav nekāds retums, tas 
notiek diezgan bieži.

galvenās ir medicīnas māsas, 
kuŗas ir ļoti labi izglītotas. Tas 
nav bieži, kad viņas zvana nakts 
dežurārstam un lūdz padomu. 
Parasti māsiņas pašas tiek galā.

Kā jūs sadarbojaties ar ģi -
menes ārstiem?

Ļoti labi. Taču viņu vidū ir arī 
tādi, kuŗi nevēlas redzēt bērnus. 
Ja ģimenes ārsta praksē nonāk 
kāds bērns ar problēmām, viņš 
konsultējas ar mums un bieži arī 
sūta pie mums. Ģimenes ārsts 
nav speciālists pediatrijā, jo tas 
nav iespējams. Lielākā kļūda, ko 
Latvijā izdarīja, ir pediatru pār-
kvalificēšana par ģimenes ār -
stiem. Bērnu veselībai ir jābūt 
pirmajā vietā.

Nesen man bija lekcija Bal-
timorā tieši par bērnu mirstību 
ASV un Latvijā. Mēs likām ak -
centu uz jaunpiedzimušajiem un 
tiem vecākiem, kuŗi nerūpējas 
par saviem bērniem. Diemžēl 
daudzi vecāki nav izglītoti, kā 
rūpēties par savu bērnu, lai 
saprastu bērna domāšanu zi  nā-
mos vecumos. Pati savā darbā 
veltu daudz laika, lai vecākiem 
to skaidrotu. Katrā profilaktis-
kajā bērna veselības vizītē stāstu, 
cik svarīgas ir potes un rēgulāra 
garīgās un fiziskās veselības 
rādītāju pārbaude.

Man šķiet, ka arī Latvijā ve -
cākus vajadzētu vairāk izglītot. 
Ja viņi izpratīs bērnu psīcho-
loģiju, būs mazāk nelaimes ga -
dījumu. Vecāki ir jauni, viņi 
daudz ko nezina, ne jau visiem 
mazuļiem vienmēr ir klāt vec-
māmiņas.

Jūs esat palīdzējusi ārstēt arī 
mazos liepājniekus...

Liepāja kopš 1992. gada ir 
Belvjū sadraudzības pilsēta. Sa -

nebija iespējams viņu pilnībā 
izārstēt. Citam bērnam bija de -
formētas rokas, kādai meitenītei 
bija veikta sirds operācija, bet 
viņu vajadzēja operēt atkārtoti, 
bija bērns ar nieru problēmām… 
Visi šie pacienti man ir kļuvuši 
par labiem draugiem.

Latvijā ir daudz skumju faktu, 
par ko man joprojām sāp sirds. 
Pirmkārt, par ārstu mazajām 
algām, kas liek viņiem pamest 
Latviju, kaut viņu izglītība ir ļoti 
laba. Otrkārt, par bērnu mirstību 
ne tikai nelaimes gadījumos, bet 
no slimībām, no kuŗām var 
izsargāties potējoties – masalām, 
masaliņām, garā klepus un pa -
rotīta (tautā sauktajām cūci-
ņām). Latvijā daudzi vecāki ir 
saklausījušies visādus briesmu 
stāstus par potēm un pretojas 
bērnu potēšanai. Arī Amerikā 
netrūkst tādu vecāku, bet bieži 
vien es viņus varu pārliecināt, 
stāstot vēl, vēl un vēlreiz, kāpēc 
potēšanai ir liela nozīme. Kad 
bērns jālaiž skolā un vecākiem 
jāparakstās, ka viņi ir pret bērna 
potēšanu, tad es ar viņiem 
runāju ļoti, ļoti daudz. Saku: 
nekad neceļojiet kopā ar bērnu, 
iekams viņš nav sapotēts.

Kad vācu informāciju par 
bērnu vakcināciju Latvijā, nekur 
nevarēju dabūt datus, piemē-
ram, vai bērnam bijušas trīs ne -
pieciešamās potes, vai tās ir 
saņemtas pareizajā laikā. Pirms 
uzstāšanās Baltimorā par bērnu 
potēšanu pārskatīju daudzus 
avotus un statistiku un radās 
pārliecība, ka Latvijā statistikas 
dati ir nepilnīgi. Ja, piemēram, 
bērna māte ir bijusi hepatīta B 
nēsātāja, vai ir pārbaudīts, ka 
bērnam tā pote bijusi efektīva? Ja 

izmaksāja ļoti dārgi – piecus 
tūkstošus dolaru, jo bija jāap zina 
visi cilvēki, ar kuŗiem slimais 
pacients bija kontaktējies uzgai-
dāmajā telpā, kā arī jāsapotē tie, 
kas vēl nebija saņēmuši attie-
cīgo poti.

Vai jūs gribētu ārstēties Lat-
vijā, ja nu kādreiz tāda vaja-
dzība rastos?

Pacientiem ir grūti saņemt 
atbildes no nogurušiem ārstiem 
un māsām. Man stāsta, ka lielo 
slimnīcu uzņemšanās nodaļās 
reizēm ir stundām jāguļ, lai 
sagaidītu, kamēr ārsts atnāk pie 
slimnieka. Baidos no man ne -
pieņemamas attieksmes.

Vai pacienti bieži sūdzas par 
saviem dakteriem?

Nereti sūdzas, ja jāgaida uz 
pieņemšanu ilgāk, ja ārsts pie -
tiekami neieklausās pacienta 
prob lēmās, nav uzmanīgs un 
nenosūta pie speciālista... Bērnu 
ārsti ļoti daudz mācās, un, kad 
vecāki liek sūtīt, piemēram, pie 
ortopēda, mēs skaidrojam, ka 
mums ir zināšanas ortopēdijā. 
Bet arī saprotam vecāku vēlmi 
un palīdzam viņiem izkārtot 
nosūtījumu pie bērnu ortopēda.

No kā ir atkarīga jūsu darba 
samaksa?

Mūsu praksē strādā augstākā 
līmeņa pediatri un šis līmenis ir 
jāuztur ar gadskārtējiem kur-
siem un zināšanu pārbau dī-
jumiem. Darba samaksa mūsu 
klīnikas pediatriem ir, pirmkārt, 
atkarīga no tā, vai esi Pediatrijas 
akadēmijas loceklis, ieguvis tur 
augstāko kvalifikāciju. Otrkārt, 
vai ārsts strādā pilnu vai nepilnu 
darba slodzi un, treškārt, cik 
pacientu mēnesī ir bijuši vizītē 
pie attiecīgā ārsta.



LAIKS 52017. ga da 28. oktobris – 3. novembris

Barkānu-Miežu ģimene // FOTO: Ilva Mieze Apsīšu ģimene // FOTO: Ilva Mieze

Zaļenieku muiža

Zemgales līdzenums

ILVA MIEZE

Pretī skaistai, piesātinātai un latviskai 
nedēļai 2018. gada vasarā 

3x3 saiets Zaļeniekos
Saiets notiks no 2018. gada 22. 

līdz 29. jūlijam, vienā no Zem-
gales līdzenumu senākajām un 
izcilākajām vietām Zaļeniekos, 
Jelgavas novadā. Galvenais Za  ļe-
nieku lepnums ir pēc Kurzemes 
hercoga E.J. Bīrona rīkojuma 
1768.-1775. g. vēlā baroka stilā 
celtā muižas pils kā medību rezi-
dence. Muižas pilī saglabājušies 
19.gs. griestu un sienu gleznoju-
mi. Mūsdienās pili apsaimnieko 
Zaļenieku komerciālā un arod-
vidusskola, kuŗas lielākā daļa 
mācību procesa norišu, pateico-
ties pagasta vadības aktīvai dar-
bībai, nu jau pārcelta uz re  no-
vētām un jaunuzceltām ēkām. 

Mums, saieta radošajai darba 
grupai Barkānu un Apsīšu ģi -
menēm, tā ir vienreizēja iespēja 
un reizē izaicinājums veidot at -
miņā paliekošu nedēļu vairāk 
nekā 400 cilvēkiem. Mūsu spēks 
un veiksme ir tā, ka esam jel-
gavnieki un esam jau iepazinuši 
daļu no Zaļenieku pagasta spa-
rīgākajiem ļaudīm un vērtīgā-
kajām vietām. Priecājamies par 
pleca sajūtu, ko mums jau tagad 
sniedz vietējie Zaļenieku cilvēki 
– Aivars Brikmanis, Lilita Leoho, 
Ojārs Briedis, Valija Barkovska, 
Gunita Kulmane, Zita Krūmiņa. 
Daudzi no viņiem ar prieku 
atceras iepriekšējo 2008. gada 
3x3 saietu Zaļeniekos.

Kas gan pirmais nāk prātā 
iedomājot Zemgali?

Tie ir bezgalīgie, līdzenie la -
bības lauki, ar plašu un plūstošu 
mieru, ko zaļi un stipri papildina 
atsevišķas latviskas viensētu salas 
ar vecu koku kontūrām un ai -
cinošām māju jumtu mugurām. 
Par šīs zemgaliešu pasaules dvē-
seles stūrīša kārtību raksta Edu-
ards Virza savā himnā Zemgales 
sētai “Straumēni” un Anna Bri -
gadere savā triloģijā „Dievs, daba, 
darbs”. Zemgalietis dzied dzies-
mas par zemi, darbu un laimīgu 
dzīvošanu, tāpēc arī šī saieta tema 
balstīta uz rakstnieces, zem  ga-
lietes, Annas Brigaderes veidotās 
triloģijas temas, uz latvieša svēto 
trīsvienību – Dievs. Daba. Darbs. 
Caur šo sajūtu un noskaņu arī 
mēs, saieta radošā grupa, vēla-
mies vienu nedēļu ļaut parau-
dzīties uz latviskām un vispār-
cilvēciskām vērtībām, uz Zaļe-

niekiem, uz Zemgali, vai vēl 
plašāk ņemot, – uz Latviju. 

DIEVS
Dievišķais mūsos izpaužas, 

kad meklējam saskaņu paši ar 
sevi, ar pasaules augstāko sa -
prātu, kad cenšamies rast atbil-
des uz dzīves lielajiem jautā-
jumiem. Aicināsim jūs apmeklēt 
gan prāta izkopšanas ievirzes, 

gan sevis apzināšanās prakses, 
gan ģimeņu semināru. Šai sadaļai 
piederas arī savu sakņu pētīšana 
un novērtēšana. Ne tikai savas 
dzimtas, bet arī tautas. Zemgalieši 
jau tālajā 13. gadu simtenī vis-
brašāk turējās pretī vācu ordenim. 
Vēlamies jūs ievest šajā laikā gan 
ar lektoru stāstījumiem, gan 
bruņu un latvju zobenu iemir-

dzēšanos lāpu gaismā pils pa -
galmā, gan ar Bīrona laika pils-
muižas atmošanās vakaru, gan ar 
īpašu daudzinājuma rituālu senā 
Tērvetes pilskalna pakājē.

DABA
Akcentēsim latvieša gēnos 

ielikto tieksmi uz dabisku dzī -
vošanu. Bērni dosies dabā, lai 
pētītu un vērotu putnus, puķes 

un zālītes, iemācītos izgatavot 
šaujamloku, bet varbūt māla 
trauku, vai vienkārši makšķe rē-
šanas ievirzē noķertu savu pirmo 
zivi. Arī pieaugušie varēs ierau-
dzīt un apgūt gudrās dabas veltes 
– darinot lietas no dabīgiem 
m  teriāliem. Krāsot dzijas ar augu 
krāsvielām, darināt mūzikas in -
strumentus, gatavot puzurus, pīt 
grozus. Vakaros kurināt uguns-
kuru. Dejot dančus pilsmuižas 
parkā. Piedzīvot Daudzinājumu 
ar Zemgales pļavās lasītiem 
ziediem un pašu pītiem vaina-
giem galvās.

DARBS
Attieksmē pret darbu izpaužas 

latvieša būtība. Arī tautas dzies-
mās visslavētākais tikums ir čak-
lums, darbīgums, izjusta cieņa 
un mīlestība pret darbu. 3x3 
saietā darba tema vīsies cauri 
visam un būs ievērojama saieta 
sastāvdaļa – rotu kalšana, pastalu 
darināšana, alus brūvēšana, ada-
tas pinuma cimdu un zeķu izga-
tavošana, tautisko kreklu šūdi-
nāšana un vēl daudz citu ievirzu, 
kur darboties tikai ar savām ro -
kām, redzēt iznākumu un sajust 
gandarījumu. Darbs būs arī sava 
ķermeņa kustināšana – joga ar 
kokli, biodeja un nūjošana. 

Saieta misija ir veidot piln-
vērtīgu cilvēku, kuŗš ir saskaņā ar 
sevi un dievišķo, kuŗš var aptvert 
visus šos trīs iepriekšminētos pro  -
cesus un līdzsvarot tos. Cilvēku, 
kuŗš apzinās savas saknes un 
brīvi un stipri stāv Latvijas zemē.

Dievs. Daba. Darbs. X Vec-
vecāki. Vecāki. Bērni = LATVIJA

Gaidām jūs Zaļeniekos, lai 
kopā izdzīvotu latvisku, jēg pil-
nu, priecīgu spridzīgu un vie-
notu nedēļu no 22. līdz 29. jū -
lijam 2018. gada vasarā! Tā būs 
mūsu visu dāvana Latvijai 100.

Ārzemju dalībniekus lūdzam 
pieteikties līdz 1. maijam pie 
Līgas Rupertes, e-pasts liga3x3@
iserv.net, 2141 Brunsink.N.E., 
Grand Rapids, MI 49503, USA, 
Tel. (616)456-8023. Dalības mak sa 
US $350.- personai (bērniem 
līdz 7 gadiem puscena), nepār-
sniedzot $800 kodolģimenei.

Toronto pensionāru 19. okt. 
saietu atklāja sarīkojumu va -
dītāja Liene Martinsone, un 
tūlīt nodeva mikrofonu valdes 
priekšsēdim Auseklim Zaķim, 
ziņojumiem. Viņš atgādināja 
par rakstu iesniegšanu Pensio-
nāram, ziņoja, ka datormācī-
bas turpināsies, un izteica 
domu, ka internetā saņemtās 
ziņas no Latvijas varētu darīt 
pieejamas plašākai publikai 
saietos, ja saņēmēji ar tām 
dalītos. Viņš arī aicināja atbalstīt 
ideju, lai Kristus Dārzs pār-
vietotos uz Centru.

Liene ziņoja, ka nākamā saietā 

Toronto pensionāru saiets oktobrī
atzīmēsim Halovīnu, un aicināja 
pensionārus ierasties maskās, 
lai atbaidītu ļaunos garus. Bet 
kas notiks, ja viņi paši cits citu 
nobaidīs?!

Mūzikālo programmu snie-
dza trio “L’Amero”: vadītāja 
soprāns Allison Arends, vijol-
nieks Alex Toskovs, un pianiste 
Žeņa Jesmanoviča (Zhenya Yes -
manovich), kā pirmo spēlējot 
Mocarta “L’amero, saro costan-
te” (Es viņu mīlēšu, un uzticīgs 
tai būšu), no kuŗa ansamblis 
ieguvis savu nosaukumu, reizē 
arī apzīmējot sava repertuāra 
galveno temu. Aleksis turpināja 

ar Bacha gaŗo un grūto vijoles 
solo “Chaconne”, tad trio tur-
pināja ar Mocarta koncertāriju 
“Dievs, ļauji man izskaidrot” 
(Vorrei spiegarvi, o Deo). Ne  ļau-
jot pianistes pirkstiem at  pūsties, 
sekoja Šopēna dinā miskais 
“Fantaisie-Impromptu”. Mo  carta 
āriju “Skaists pavasar’s jau sme-
jas” (Shon lacht der holde Frueh-
ling), kas ietverta Rosini operā 
“Seviļas bārzd dzinis” sniedza an -
samblis pilnā sastāvā. Program-
ma tuvojās beigām, tamdēļ īstā 
vietā bija Endrū Loida Vebera 
šķiršanās dziesma “Piemini 
mani” (Think of me) Allisonas 

un Žeņas izpildījumā. Bet arī 
pēc šķir šanās var būt prieks, jo 
viņas turpināja ar Leonarda 
Bern steina āriju “Mirgo un 
prie cājies” (Glitter and be gay) 
no operetes “Candide”. Šinī 
jautrajā ārijā Allisona pierādīja 
savu skatuvisko pieredzi.  

Allison Arends ir ieguvusi 
mūzikas bakalaura gradu Vik-
torijas Universitātē, studē mū -
zikas maģistrantūrā Toronto 
Universitātē, ieguvusi neskai tā-
mas godalgas, dzied operā, un 
darbojas mūzikas konkursu 
žūrijā no Ontario līdz Britu 
Kolumbijai. Jāpiezīmē, ka viņa 

dziedāja bez mikrofona, jo 
viņas spēcīgajai balsij tas būtu 
bijis lieks. Alex Toskov savu 
vijoles māku apguvis dažādās 
zemēs. Viņš ir studējis Serbijā, 
Austrijā un Norvēģijā, diplomu 
iegūstot Toronto Karaliskajā Mū -
zikas Konservātorijā. Pia nis te 
Zhenya Yesmanovich savus mū -
zikas bakalaura un maģistra 
gradus ir ieguv usi Toronto 
Universitātes mūzikas skolā. Pēc 
uzvarām sacensībās Kana dā, 
Krievijā, un citur Eiropā viņa ir 
saistījusies darbā par pianisti  
Kanadas Nacionālajā baletā.  

da 
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AIJA GRAHAM,
Apvienotās draudzes Kalamazū 
un Lansingas draudzes mācītāja

MŪSU BAZNĪCA TIEKAS PIE NIAGĀRAS 
ŪDENSKRITUMA

No 6. līdz 8. oktobrim Niagārā, 
Kanadā, Mount Carmel garīgajā 
centrā, notika LELBA (Latviešu 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Amerikā) 15. sinode. Šīs sinodes 
vadmotīvs bija “Ūdeņi plūst, un 
top varena straume”, ņemot par 
simbolu krāšņo, spēcīgo Niagāras 
ūdenskritumu un ļaujot sino-
dāļiem dalīties ar savu draudžu 
mazajiem vai lielajiem sasnie gu-
miem, kopīgo baznīcas spēku un 
arī tās šā brīža izaicinājumiem 
un grūtībām. 

Sinode tika atklāta ar svinīgu 
dievkalpojumu, visus vienojot 
dziesmās un pārdomās. Sinodē 
mūs sveica vairāki ciemiņi – māc. 
Douglas Reble, Kanadas evaņ ģē-
liski luteriskās baznīcas Aus tru-
mu sinodes bīskapa asistents, 
kuŗš nodeva sveicienus no sava 
bīskapa un apgabala, Austrumu 
sinodes mācītājs Thomas Mertz 
no Sv.Jāņa luterāņu baznīcas Ha -
miltonā izteica pateicības vārdus 
par sadraudzību ar prāvestu 
emer. Dāvi Kaņepu un viņa 
iesaistīšanos luterāņu baznīcā 
Kanadā. Canadian Lutheran 
World Relief pārstāve Jennifer 
Arden pateicās par mūsu baz-
nīcas atbalstu viņu organizācijai. 
Lutheran Immigration and Refugee 
Service (LIRS) prezidente Linda 
Hartke pateicās par iespēju būt 
kopā ar mums jau trešo sinodi. 
Viņa sniedza emocionālu runu, 
dodot vairākus piemērus par 
bēgļiem un viņu dzīves stāstiem, 
aicinot ikvienu veidot kultūru, 
kuŗa ir citu uzņemoša un pat vē-
rumu dodoša, nevis naida, baiļu 
pilna. 

Austrumu apgabala prāveste 

draudze un Aizputes un Valtaiķu 
draudzes iestājās mūsu Baznīcā 
(LELBĀL – Latviešu evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā ārpus Lat vi jas). 
Sinodes laikā abi dalījās stāstos 
par grūtībām, kam viņi ir gājuši 
un vēl iet cauri šajā pārmaiņu 
laikā un tajā pašā laikā, cik 
nepagurstoša ir viņu pārliecība, 
ka darīta pareizā izvēle. Sinodē 
piedalījās arī LELBĀL Latvijas 
apgabala prāvests Kārlis Žols, kas 
dalījās savos ieskatos un novē ro-
tajā par plaisām starp LELBĀL 
un Latviešu evaņģēliski luterisko 
baznīcu Latvijā. 

Mūsu vidū bija diakons Imants 
Miezis no Īrijas, Kristus Apvie-
notās draudzes. Viņš teica:” Man 
ir sajūta, ka esmu atbraucis mā -
jās, bet patiesībā – esmu atbrau-
cis mācīties”. Kristus Apvienotā 
draudze Īrijā izvēlējās neatkarī-
bas ceļu 2016. gada Lieldienās – 
toreiz 32 cilvēki parakstīja jaunas 
draudzes dibināšanas dokumen-
tu un savu lūgumu būt uzņem-
tiem LELBĀL sastāvā. “Mēs īrē-
jam vienīgo luterāņu baznīcu 
Dublinā. Viens no cilvēku pie-
saistīšanas veidiem ir rēgulāri 
dievkalpojumi, bet mēs izmanto-
jam Facebook, draugiem.lv, Skype, 
lai sasniegtu latviešus Īrijā. Tāpat 
arī mums darbojas Latviešu mo -
bilā bibliotēka Īrijā, tur ir pie dā-
vāta laicīgā un arī garīgā lite-
rātūra. Mēs arī rīkojam izbrau-
kuma svētbrīžus jeb ekskursiju 
dievkalpojumus, kas ir labāk ap -
meklēti nekā parastie dievkalpo-
jumi. Mēs draudzē rīkojam lūg-
šanu brokastis, kad aicinām kopā 
cilvēkus ar dažādiem viedokļiem 
un pie laba mielasta meklējam 

Jāņa draudzē, Igors Safins, kas 
kalpo Bostonas Trimdas daudzē 
un Ilmārs Zvirgzds, kas apkalpo 
Otavas un Montrealas draudzes. 
Tāpat, sinodes laikā Aiva Ro  zen-
berga Drummond nokārtoja or -
dinācijas eksāmenu un, saņēmusi 
vokāciju kalpot par Austrumu ap -
gabala vikāri, tiks drīzumā ordinēta.

LELBA Pārvaldes vēlēšanās par 
LELBA priekšnieku atkārtoti ie -

ievēl par LELBA Dāmu komite-
jas referenti uz nākamajiem trīs 
gadiem. 

Prāvestes Anita Vārsberga 
Pāža, Ilze Kuplēna- Ewart, Daira 
Cilne un Vidienes prāvesta vietas 
izpildītāja māc. Dr.Sarma Eglīte 
vadīja “prāta vētru” darba gru-
pās. Mūsu baznīcas tēls ir ap -
rakstīts ar četriem vārdiem: lat-
viešu, evaņģēliska, luteriska, baz-

draudzei dodot specifisku lūg-
šanu laiku saskaņā ar tās laika 
joslu. Šajā lūgšanas stafetē aici-
nāsim piedalīties arī latviešu ka -
toļu un baptistu draudzes ārpus 
Latvijas. Aicināsim katru draudzi 
savu lūgšanu brīdi nofilmēt, lai 
būtu iespēja visu draudžu lūg-
šanas apkopot vienā video, ko 
ievietotu medijos. Lai viss 18. no -
vembris pierāda, cik vienoti stā-
vam par savu zemi un ietveŗam 
viņu lūgšanā. 

Caur Sinodes darba dienām 
cauri vijās lieliskās un spēcīgās 
lekcijas par luteriskās baznīcas 
paštēlu un identitāti, tās vadīja 
mācītājs Indulis Paičs no Rīgas 
Lutera draudzes. “Baznīca nepa-
stāv, lai atražotu klišejas vai dzī-
votu vēl ar 16. gadsimta uzdevumu,” 
viņš uzsvēra. Baznīca dzimst uz 
sāpēm, lai uz tām pēc tam at  bil-
dētu, tas ir šodienas uzdevums. 
Viņš lika aizdomāties, kas ir šo -
dienas sāpe, kuŗa mūsu baznīcai 
ir jādziedina? Viņš salīdzināja, ka 
sabiedrība (arī baznīca) ir līdzīga 
ūdenim: tā var būt sasalusi (stin-
gra, nemaināma kārtība un struk-
tūra, auksta), tā var būt izkususi, 
plūstoša (to var saturēt tikai trauks 
un katrai draudzei, baznīcai ir 
jāatrod savs plūduma virziens), 
kā arī tā var būt iztvaikojusi, 
izžuvusi (krizē nonākusi, ne par 
ko nevar vienoties utt). 

Kā jau sinodē, sekoja daudz un 
dažādi ziņojumi, ieteikumi, rezo-
lūcijas, problēmjautājumi, disku-
sijas. 

Visi sinodāļi pateicas Sinodes 
rīkotājiem – Hamiltonas Kristus 
draudzei un Rīcības komitejai, 
kuŗā bija prāv. emer. Dāvis Ka -
ņeps, Baiba Bredovska, Jānis Grin -
valds un Biruta Kwapisinski. Viņu 
komandai piepulcējās daudzi pa -
līgi: Astrīda Grīnvalde palīdzēja 
pie reģistrācijas; Niks Ozoliņš un 
Tims Skrins rūpējas par video 
ierakstiem; Iveta Kaņepa cepa 
Reformācijas 500 gadu jubilejas 
kliņģeri, dievgalda maizes, izvei-
doja sīrupa pudelīšu etiķetes; Eli -
zabete Ludvika rīkoja grāmatu 
galdu un tirdziņu; prāv. Ilze Kup-
lēna Ewart, māc Ģirts Grietiņš 
un Dāvis Kaņeps sastādīja diev-
kalpojumu un svētbrīžu kārtību. 
Toronto Sv. Jāņa draudzes ansam-
blis un vijolniece Inga Malēja-
Yanoski brīnišķīgi kuplināja no -
slēguma dievkalpojumu; ērģel-
nieki Jānis Grīnvalds un Dāvids 
Šmits ar savu izcilo ērģelspēli 
radīja dievkalpojumu īpašu gai-
sotni. Starp citu, Dāvida Šmita 
komponēto eiharistijas liturģiju 
pirmo reizi pilnībā lietojām 
sinodes noslēguma dievkalpo-
jumā! Tāpat paldies Hamiltonas 
vīru ansamblim par dziedāšanu 
piektdienas vakarā, paldies In -
grīdai un Jānim Zemītim, kā arī 
Guntai Reynolds un Voldemāram 
Innus, kas izpalīdzēja ar trans-
portu. Paldies Gundaram Ķiķau-
kam, kas sagatavoja ceļa un in -
formācijas zīmes centra telpās, 
paldies Robinam Ozoliņam par 
fotografēšanu un paldies Daniel 
Heidebrecht, kas palīdzēja ar 
sinodāļu somām.

Paldies viņiem, ka mēs visi 
varējām justies mīļi gaidīti, Dieva 
kopā saturēti. Nākamā sinode 
no  tiks pēc trīs gadiem Filadelfijā.

Garīdznieki, kas piedalījās 15.sinodes noslēguma dievkalpojumā 
// FOTO: Robins Ozoliņš

Visi sinodāļi skaistajā Mount Carmel garīgajā centrā // FOTO: Robins Ozoliņš

Anita Vāŗsberga Pāža pateicās 
Lindai Hartkei, ka viņa atbalsta 
mūsu Baznīcas pasākumus un 
tos arī apmeklē. Kā pateicība 
Lindai Hartkei un LIRS tika 
dāvināta Lielvārdes josta. 

Bija liels prieks savā vidū uz -
ņemt un satikt mācītāju Mārtiņu 
Urdzi un mācītāju Vari Bitenieku 
no Latvijas. Abi mācītāji un viņu 
abu draudzes – Liepājas Krusta 

kopīgu valodu. Paldies visām 
draudzēm, kas par Īrijas draudzi 
ir aizlūgušas un mums palī dzē-
jušas”, īsumā par darbu Īrijā 
stāsta Imants Miezis. Gada laikā 
no 32 draudzes locekļiem drau-
dze ir augusi līdz 92 un turpina 
augt un darīt svētīgu darbu.

Mūsu LELBA ir augusi, mūsu 
pulkā ir trīs jauni mācītāji: Ģirts 
Grietiņš, kas kalpo Toronto Sv. 

vēlēja prāvestu Gunāru Lazdiņu. 
Prāv. Gunārs Lazdiņš pateicās 
visiem par uzticību, sakot: “Tas 
nav mans darbs, tas ir mūsu 
kopējais darbs.” LELBA pārvaldē 
vēl tika ievēlēti mācītājs Dāgs 
Demandts, emeritētais prāvests 
Dāvis Kaņeps, mācītaja Dr. 
Sarma Eglīte, kā arī laji Andris 
Celcherts, Edvards Hess un 
Sandra Kalve. Dainu Lazdiņu 

nīca/draudze. Katra grupa ana-
lizēja un diskutēja, kas mēs esam 
kā LELBA šodien un šajā vietā, 
šajā laikā? Kā mēs kalpojam un 
kam mēs kalpojam? Šīs “prāta 
vētras” laikā dzima ideja, ka 
mūsu LELBĀL baznīca Latvijas 
simtgadi varētu atzīmēt ar 24 
stundu gaŗu lūgšanu stafeti, sākot 
ar Austrālijas draudzēm un, vir-
zoties rietumu virzienā, katrai 
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Madelena Miniata (pa kreisi) 
un Īna

No kreisās: Andris Mattsons, Inga Vītola un Aleks 2x2 nometnē

Aleks Berkolds ar meijām pirms daudzinājuma

VILNIS
BAUMANIS

Mana vasara Latvijā
Aleks Berkolds

Es vispirms gribētu izteikt 
milzu pateicību par iespēju 
šovasar strādāt un dzīvot Lat-
vijā. Paldies visiem tiem, kuŗi šo 
praktikantu programmu iesaka 
un uztur, īpaši Līgai Ejupei. 
Domāju, ka varu runāt par 
mums visiem, kad es saku, šī 
vasara bija viena no vislabākām 
vasarām vai pat vislabākā va -
sara, kādu jebkad esmu  piedzī-
vojis.

Pirmajās dienās es apmetos 
dzīvoklī Rīgas centrā un pava-
dīju laiku ar draugiem, staigājot 

no  strādā 150 stundas. Tajā laikā 
es iemācījos daudz, uzzināju, kā 
darbojas kompānijas un kā sa -
sniegt organizācijas mērķi. Bū -
dams praktikants pie Funderful,  
es daudz nodarbojos ar klientu 
rezultātiem, lai dotu priekš nie-
cei atsauksmes. Es arī izpalī-
dzēju ar Facebook messenger bots, 
lai automātiski aizs;utītu e-pas-
tus un īsziņas tiem, kuŗi bija 
uzspieduši „subscribe” mū  su Fun -
derful lapā. Man arī bija jāap-
skata iespējamie ieguldītāji, in -
vestori, lai palīdzētu jaunajai 
kompānijai tikt uz nākamo 

pa pilsētu. Es iesāku darbu 
maija beigās, strādāju pie jauna 
biznesa, start-up, kas bija no -
saukts  Funderful. Mēs veidojām 
īpašas interneta platformas uni-
versitātēm. Mūsu klienti bija tās 
universitātes un koledžas, kuŗas 
nopirka šīs personalizētās inter-
neta platformas gan ASV, gan 
Eiropā.

Mums, praktikantiem, bija jā -

biznesa posmu. 
Pēc tam, kad biju nostrādājis 

savas obligātās prakses stundas, 
es kopā ar draugiem devos uz 
2x2 nometni. Mēs bijām ap  mē-
ram 15 no Amerikas, un mēs 
iepazināmies ar latviešiem no 
visām pasaules malām. 2x2 bija 
tik labi, ka neviens negribēja, lai 
nometne kādreiz beigtos. Es 
atstāju šo vietu, zinādams, ka 

mana latvietība ir tik svarīga, 
īpaša, daļa no manas dvēseles. 
Es mēģināšu tikt uz Latviju, 
izmantojot katru iespēju, kas 
man tiks dota – jo vārdi nemaz 
nevar izteikt to, cik laimīgs es 
biju šovasar. Vēlreiz paldies tiem, 
ar kuŗiem es pavadīju savu 
brīnišķīgāko vasaru un tiem 
cilvēkiem, kuŗi deva man šo 
iespēju.

Madelena Miniata
Vienā teikumā – šī vasara ir 

bijusi neaprakstāmi skaista. Vēl 
tagad man brīžam iesmeldzas 
sirds, cik ļoti man pietrūkst Lat-
vijas. Es nevaru izteikt vār dos, 
cik pateicīga un priecīga es es mu, 
ka man bija dota šī iespēja. 

Manā prakses darbā, domāju, 
es galvenokārt iemācījos, kā strā-
dāt gaisotnē, kas man sveša un 
nepazīstama. Es aptvēru, ka tas, 
ko iemācījos pamatskolā un vi -
dusskolā, reālajā pasaulē ir citā-
dāk. Visi nedalīsies ar tevi, visi 

nebūs kārtīgi, visi nedos tev 
iespēju runāt un izteikt savu 
viedokli: pasaule nav vienmēr 
taisnīga. Es uzzināju, ka man ir 
daudz vēl jāmācās. Kad es uz -
sāku darbu Delnā, man bija 
lēnām jāiemanto mentoru uz -
ticība. Kad es atstāju Delnu, 
domāju, ka es biju izveidojusi 
kontaktus, kas man būs uz mū -
žu. Un kā jauku pārsteigumu – 
ieguvusi arī jaunus draugus. 
Man varēja uzticēties, un, ma -
nuprāt, tas ir visvērtīgākais. Es 
jutu, ka esmu labu darbu pa -
darījusi.

Nākamais, kas man palicis 
prātā no šīs vasaras, ir, protams, 
tas laiks, ko es pavadīju kopā ar 
saviem draugiem un pārējiem 
praktikantiem. Nostiprinājās ma -
nas vecās draudzības un vei  do-
jās jaunas.

Un, protams 2x2! Es nevaru 
izskaidrot to neaprakstāmo sa -
jutu un labo nogurumu, ko sa -
jūtu, kad atstāju Mežrozes. Kā 
Dārta Apsīte skaisti pateica pē -
dējā vakarā: „Mēs šajā nedēļā 
veidojām draudzību saites uz 
mūžu.” Šķiet neticami, ka vienā 
nedēļā es varēju satikt cilvēkus, 
kas mani tik dziļi varēja iespai-
dot un iedvesmot izjust savu 
latvietību. Protams, esmu arī 
lepna par to lielo darbu, ko mēs 
kā politikas ievirze paveicām. 
Un kā es iemīlēju Latvijas dabu, 
piedalīdamās kopā ar Agitu Bergu 
un mūsu grupiņu Aktī vajā at -
pūtā dabā! Pēc šīs vasaras, bet it 
sevišķi pēc šīs nedēļas 2x2 man 
ir sapnis kaut kad dzīvot Latvijā, 
kaut tikai uz dažiem gadiem. Bet 
es varu droši teikt, ka tas darbs, 
ko gribu darīt nākotnē, ir strā dāt 
Latvijas labā ar lepnumu sirdī.

Ap simt tautiešu no Vašing-
tonas DC apkārtnes 21. oktobrī 
pulcējās “atsvētkos”, ko bija sa -
rīkojusi veiksmīgā Baltimoras 
dziesmu un deju svētku rīcības 
komiteja – galvenokārt, lai teik-
tu paldies saviem daudziem 
palīgiem un atbalstītājiem, kā 
arī dalītos atmiņās par jūlijā 
notikušajiem svētkiem. Latviešu 
sabiedriskā centra sarīkojumu 
zālē, pie vīna glāzes un citiem 
atspirdzinājumiem, klātesošie 
noklausījās svētku rīcības ko -
mitejas locekļu un vietējās sa -
biedrības vadītāju uzrunas. Sa -
rī  kojuma pacilātību vairoja arī 
starp pateicībām, cildināju-
miem un atmiņām kopīgi dzie-
dātās dziesmas Aivara Osvalda 
klavieŗu pavadījumā.

Dziesmu svētku rīcības ko  mi -
tejas priekšsēde Marisa Gudrā 
pateicās Vašingtonas latviešu 
sabiedrībai – vietējām latviešu 
organizācijām, Latvijas vēstnie-
cībai un citiem labvēļiem –,  kas 
ar līdzekļiem, ar padomu un 
uzmundrinājumu bija atbalstī-
juši lielo pasākumu. Pateik da-
mās arī saviem komitejas lo -
cekļiem, viņa teica: “Jūs man 
uzticējāties, kad dzirdējāt par šo 
trako ideju, un piekritāt manā 
vadībā soļot pretī nezināma-
jam.” Lielu paldies Marisa veltīja 

IR LABA SAJŪTA, JA KAUT KAS LABI IZDEVIES!
Vašingtonieši atskatās uz Baltimoras dziesmu svētkiem

arī svētku apmeklētājiem – 
latviešu sabiedrībai, Vašingtonā 
un citur, kas jau no pirmā brīža 
saprata, ka šos svētkus nedrīkst 
laist gaŗām. Aplausus izraisīja 
viņas paziņojums, ka financiālā 
ziņā svētki devuši atlikumu – 
pat lielāku nekā rīkotāji bija 
paredzējuši. Tas lielā mērā ka -
sieŗa Juŗa Mohseni nopelns, 
rūpīgi izplānojot svētku bu -
džetu. Komiteja nolēmusi ar šo 
atlikumu mēģināt veidot ilg-
termiņa fondu turpmākiem 
svētkiem.

Atzinīgus vārdus rīkotājiem 
teica Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis, kas ar kun-
dzi Ingunu bieži viesojas Va -
šingtonas latviešu sarīkojumos. 
Viņš Baltimoras svētkus raks-
turoja kā lielu un vienojošu 
notikumu, ko rīkojuši jauni, 
enerģiski cilvēki un kas atbalso-
jies arī Latvijā. Viņš novēlēja, lai 
svētku reizē dibinātais Vašing-
tonas koris neapklust un turpina 
skanēt. Rīkotājus slavēja arī 
ALAs valdes priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, teikdams, ka visa 
Amerikas latviešu sabiedrība 
var būt lepna par izcili sarī-
kotajiem svētkiem. Ar ierasto 
humoru viņš piezīmēja: “Arī 
Rīgā par to runā. Tagad visi 
pazīst Baltimoru.” Ārpus kultu-

rālajiem sarīkojumiem viņam 
patikušas svētku blakus nodar-
bības – priecīgā gaisotne vies-
nīcas Renaissance 5. stāvā, kur 
darbojās tirdziņš, “brīvā ska-
tuve” un risinājās vispār savie-
sīga dzīve. To, pa gaiteņiem 
skraidīdami, baudījuši arī bērni, 
kam dziesmu svētki paliks prātā 
kā jauka latviska burzīšanās.

Komitejas vecākais loceklis 
Aivars Osvalds, kas svētkos rū -
pējās par izklaidējošām vakaru 
programmām un arī par spon-
soru piesaistīšanu, stāstīja, ka, 
pirms viņš ticis uzaicināts ko -
mitejā, jaunie entuziasti jau bija 
daudz ko paveikuši un izpētījuši. 
Taču komiteja sākusi reāli ap -
tvert pasākuma nopietnību, kad 
savu līdzdalību pieteikuši tau-
tasdeju ansambļi no Latvijas. 
Aivars cildināja daudzos spon-
sorus – organizācijas un atse-
višķus ziedotājus, kuŗi sapratuši 
šo svētku vajadzību un nozī-
mību. Būdams dedzīgs korists, 
viņš arī īpaši pateicās Richardam 
Skultem, kas uzņēmās vadīt 
Vašingtonas latviešu kori, un, 
kā teica Aivars, “izvilka to la  -
bāko no mums”. Aivars bija 
sagādājis foto un video ieraks-
tus no svētkiem, ko klātesošie 
varēja noskatīties lielā ekrānā. 
Skanēja kopkoris un vizēja de -

jotāju tautastērpi, bagātinot 
svētku atceres sarīkojuma no -
skaņu. 

Aija Moellere dziesmu svēt-
kos organizēja brīvprātīgos tal-
ciniekus. Būdama “jaunās emig-
rācijas” tautiete, viņa pirms tam 
Vašingtonas latviešu sabiedrībā 
nebija nākusi. Bet, aicināta pie -
dalīties, viņa drīzi vien iejutu-
sies komitejas darbā. Par savu 
pieredzi svētku rīkošanā viņa 
pirms svētkiem stāstījusi Lat-
vijas radio sniegtā intervijā: “Ir 
jauki visur dzirdēt latviešu va -
lodu un mūziku, sadarboties ar 
latviešiem no visām malām un 
ar dažādu nodarbošanos vai 
lomām. Tai pat laikā visi jū -
tamies kaut kā vienlīdzīgi vai 
pat vienādi, savēji un savstarpēji 
sasaistīti. Vislabākais veids, kā 
iepazīties un sadraudzēties, ir 
iesaistīties,” citējot daļu no savas 
intervijas, teica Aija.

Rīkotājus ar pateicību cildi-
nāja arī Vašingtonas latviešu 
luteriskās draudzes mācītāja, 
prāveste Anita Vārsberga-Pāža: 
“Jūs mums uzbūrāt paralēlu 
universu. Bijām aizmirsuši, ka 
atrodamies tikai stundas brau-
ciena attālumā no mājām. Likās, 
ka esam nonākuši tālā brīniš-
ķīgā vietā, kur varējām spilgtāk 
apzināties, ka esam latvieši.” 

Latviešu organizāciju Vašing-
tonā (LOV) priekšniece Anita 
Juberte, pateikdamās rīcības 
komitejai par skaistajiem svēt-
kiem, komitejas 10 locekļiem 
novēlēja, lai arī viņu turpmāko 
darbošanos latviešu sabiedrībā 
iedvesmo viņu izraudzītais svēt-
ku simbols “Austras koks” – 
latviskās pagātnes un nākotnes 
vienotājs, visa skaistā un vērtīgā 
glabātājs. Kā pateicību no LOV 
viņa katram dāvināja sudrabā 
kaltu, rotkaļa Andŗa Rūtiņa 
darinātu “Austras koka” rotu, 
dāmām ķēdītē piekaŗamu, kun-
giem – pie svārku atloka pie -
spraužamu.

Sarīkojums, kuŗā rosījās gal-
venokārt jaunākās un vidējās 
latviešu paaudzes, izskanēja 
gaišos un cerīgos toņos. Ir laba 
sajūta, ja kas labi izdevies! Pa -
cilāto noskaņojumu vairoja arī 
rīkotāju mūzikālais ansamblis 
vokāli daiļskanīgās Ivetas Gra-
vas vadībā. Sparīgi skanēja an -
sambļa dziedātā kupleja “hei 
lailī” melodijā, ar kāda man labi 
pazīstama dziesmu svētku ap -
meklētāja vārdiem, no kuŗiem 
šeit citēju tikai dažus: “Superīgi 
bij šie svētki, / Tautai atjaunojās 
spēki. /Varam lepoties cits 
citam: / Bankrotā mēs neie-
kritām!”
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Karakoruma klosteris

Megjid-Janraiseg statuja

Jauna šamane

Mārtiņš un Linda rinķo ap ovoo

JĀNIS 
BOLIS,

ceļotājs, rakstnieks, advokāts

Mongolijas ticības: budisms un šamanisms
Lai gan Mongolijā var praktizēt 

visas reliģijas, galvenā organizētā 
reliģija ir budisms. 1930. gados 
Staļina rokaspuiši nogalināja 5% 
no mongoļu iedzīvotājiem, to -
starp 20 000 budistu  mūkus. Viņi 
arī iznīcinaja vairāk nekā 2000 
budistu klosteru. Interesantāka 
un ticīgiem draudzīgāka par bu -
dismu liekas garīgā prakse, saukta 
par šamanismu. Tā ir sena ticība, 
kas aptveŗ kontaktus un rituālus 
ar garu pasauli, kuŗas mistikai un 
vienkāršībai tic un seko liela daļa 
Mongolijas pilsoņu.

Gandan klosteris 
Ulanbatorā 

Viens no nedaudziem, kam iz -
devās izvairīties no pilnīgas iznī-
cināšanas bija Gandan klosteris 
Ulanbatoras apkārtnē. To slēdza 
1938. gadā. 1944. gadā klosteris 
atkal tika atvērts un atsāka dar-
boties, tikai ar nelielu skaitu 
mū  ku un stingrā komūnistu 
kontrolē. Tas notika, pateicoties 
ASV kādreizējam vicepreziden-
tam Henrijam Wallace, kuŗš tajā 
laikā apmeklēja Mongoliju un 
izteica vēlēšanos klosteri apska-
tīt. Lai apslēptu Mongolijas ko -
mūnistu genocīdu pret reliģiju, 
vadonis Čoibalsans steidzīgi klos-
teri atvēra. No tā laika līdz pat 
1990. gadam, kad tika atsāktas 
visas senās reliģiskās ceremoni-
jas, klosteris darbojās kā “izstāžu 
klosteris” ārvalstu viesiem. Šo -
dien klosterī dzīvo vairāk nekā 
600 mūku. 

Kolsteŗa galvenā atrakcija ir tā 
sauktā Megjid-Janraiseg statuja. 
Sākotnējā statuja, izgatavota no 
zelta un bronzas, tika uzcelta 
1913. gadā, pateicoties ziedoju-
miem, ko mongoļu ļaudis savāca 
toreizējam Mongolijas imperāto-
ram Bogdo Khanam, lai viņš at -
gūtu redzi, ko bija zaudējis sifilisa 
dēļ. 1937. gadā, padomju kaŗa-
spēks statuju nojauca un aizveda 
uz Krieviju. Tiek lēsts, ka gruveši 
esot izmantoti, lai veidotu lodes 
Ļeņingradas aplenkuma cīņām. 
Pēc 1990. gada demokratiskās re -
volūcijas valdība garantēja valsts 
iedzīvotājiem reliģijas brīvību. 
1996. gadā, pēc piecu gadu darba 
Dalai Lama statuju atklāja no 
jauna. Šī 25 metru augstā statuja, 

kas sveŗ vairāk nekā 20 tonnas, ir 
izgatavota no vara un pārklāta ar 
zeltu. 

Ērdens Zuu 
klosteris 

Karakorumā
Neskatoties uz pilsētas salī dzi-

noši mazo izmēru, Karakorum 
bija viena no svarīgākajām pil-
sētām Zīda Ceļa (Silk Road) vēs-
turē. Vispirms 1220. gadā Čin-

das Erdens Zuu klosteris. Dibi-
nāts 1586. gadā, Erdēns Zuu (simt 
dārgumi) bija pirmais budistu 
klosteris Mongolijā. Iekšpus klos-
teŗa mūriem dzīvoja vairāk nekā 
1000 mūki 100 tempļos, un 300 
gerās. Gadu tecējumā klosteris 
piedzīvoja kā neuzmanības, tā 
labklājības laikus, līdz beidzot 
1937. gadā, sekojot Staļina vispā-
rējam rīkojumam visi, izņemot 
trīs Erdens Zuu tempļus, tika iz  -
nīcināti un nezināms skaits mū  ku 
tika vai nu nogalināti, vai nosūtīti 

uz Sibirijas nometnēm. Klosteris 
palika slēgts līdz 1965. gadam, 
kad tika atļauts to atvērt kā mū -
zeju, bet ne kā pielūgsmes vietu. 
1990. gadā, kad pēc komūnisma 
sabrukuma Mongolijā tika atjau-
nota reliģiskā brīvība, klosteris 

atkal kļuva aktīvs. Šodien daudzi 
uzskata Erden Zuu par vissva rī-
gāko klosteri valstī, lai arī, bez 
šaubām, tas nav atguvis seno 
greznību. 

Šamanisms
Šamanismu es pirmo reizi pie -

redzēju, kad pirms ilgiem gadiem 
man sanāca ceļot Austrum si bi-
rijas Burjatijas republikā, Irkut-
skas apgabalā pie Baikāla ezera. 
Tur mani iepazīstināja ar vienu 
īstu šamani. Tas bija vecs, sarucis 
kungs ar pavisam savādu ap  ģēr bu, 
kuŗš tikai smaidīja un kaut ko 
klusi murmināja. Cerams, deva 
man svētību. Diemžēl, tā kā es 
nerunāju krieviski, svētību nesa-
pratu un sarunas ar viņu nesa-
nāca. Vajadzēja iztikt ar rokas 
spiedienu. Bet šis šamanis bija arī 
tirgotājs. Viņš man pārdeva ša -
maņa masku, kuŗa vēl šodien 
grezno mūsu mājokli.

Izskatās, ka arī liels skaits Mon-
 golijas ticīgo praktizē un atbalsta 
šo vīziju visuma un pasaules 
redzējumā, kuŗu raksturo lab vē-
līgi un ļaunprātīgi gaŗi, rituāli un 

gis mana dibinātā Karakoruma 
attīstījās kā Mongoļu imperijas 
galvaspilsēta, bet, sākot ar 1230. 
gadu tās stratēģiskās ģeografiskās 
atrašanās dēļ pilsētai bija liela 
ietekme uz tirdzniecības vēsturi 
Centrālāzijā. Karakorumā atro-

burvju prakses, kas vada cilvēku 
dzīves un visu pārējo. Šamanisms 
uzskata, ka visam pasaulē, dzī-
vam vai nedzīvam, ir garīga ek -
sistence. Ne tikai cilvēkam, dzīv-
niekam, kokam, bet arī akmenim, 
ūdenim, vējam, krēslam un gal-
dam, ir savs garīgais aspekts. 
Šamanis ir sava veida priesteris 
vai vidutājs, kuŗš darbojās kā 
starpnieks starp šo pasauli un 
garu valstību, ar kuŗu tikai ša  ma-
nis var sazināties. Lai gari būtu 
labvēlīgi, ir vajadzīgi ziedojumi, 
kuŗi ar šamaņa palīdzību, tiek 
nosūtīti gariem.

Pats šamaņa amatu nevar iz  vē-
lēties. To izvēlās vēstnesis no ga -
rīgās pasaules. Vēstneša ierašanos 
paziņo pati izvēlētā persona ar 
smagu slimošanu vai haluci nā-
cijām. Kāds vecāks jau iecelts 

šamanis, kuŗš tiek aicināts iz -
ārstēt slimo kandidātu, tikai pēc 
svētā gara piekrišanas, paziņo 
kan didātu par pilnvērtīgu kolēģi. 
Vecākais šamanis tad apmāca jau-
no, kā darboties, lietojot burvju 
formulas, dziesmas un dejas. Šīs 
zināšanas jaunais šamanis pielieto, 
lai palīdzētu cietušiem un ap  ka-
ŗotu pārdabiskos ļaunuma avotus. 
Tradicionālā mongoļu sabiedrībā 
sievietes bieži atvietoja vīriešus, 
kad viņi devās kaŗā, un viņām 
vajadzēja būt prasmīgām visās lop-
kopības un medību lietās. Tāpēc 
nav pārsteidzoši, pretēji tam kas 
šodien notiek Latvijas baznīcā, 
ka Mongolijā šamaņa funkcijas 
veic gan vīrieši, gan sievietes. 

Kad budismu ieviesa Mon go-
lijā, budistu mūki steidzās pār-
liecināt tautu par labu budistu 
mācībai. Arī komūnisti mēģināja 
apkaŗot šamanistus. Bet tik un tā 
šamanisms Mongolijā turējās, gal-
 venokārt tāpēc, ka šamanisms ne -
bija organizēts. Tur nebija sarež-
ģītas hierarchijas, nebija klosteŗu, 
kā tas bija parasts budistiem. Ša -
maņu individuālisms viņiem pa -

līdzēja, jo šamaņus bija grūti ap -
lūkot un vēl grūtāk noķert. Ša  ma-
nisms vēl arvien ir populārākā 
Mongolijas kultūras sastāvdaļa.

Šamaņi bieži notur ceremoni-
jas pie svētām akmens kaudzēm, 
ko sauc par ovoos. Šīs kaudzes 
Mongolijā redz visās malas. Tās 
kalpo par šamaņu vadītas pielūg-
šanas vietām. Ovoo kaudzes spēlē 
sevišķi nozīmīgu lomu ziedo ša-
nas ceremonijās. Vakaros, tuvumā 
kādam ovoo tiek iedegts uguns-
kurs un ticīgie cits pēc cita saviem 
dieviem ziedo vai nu ēdienu vai 
degvīnu. Tad šamanis nodejo pie -
mēroto deju, noskaita lūgšanu, 
un ceremonija beidzas. Mongoļu 
leģenda brīdina: kad pa ceļu ga  dās 
kāds ovoo, tas ir trīs reizes jāap-
staigā. Ja to nedarīs, nebūs labi. 
Linda un Mārtiņš to ņēma vērā.



LAIKS 92017. ga da 28. oktobris – 3. novembris

(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Monumentālais Latvijas karogs 
uz dambja Daugavas vidū

Daugavas vidū – uz AB dambja – 
uzbūvētais monumentālais Lat vi-
jas karoga masts nu svinīgi atklāts. 
Ieceres īstenotāja ir biedrība Lat-
vijas karogs, un tas tapis par piecu 
mecenātu ziedojumiem. 60 metru 
augstajā mastā plīvo 20 x 10 met-
rus liels sarkanbaltsarkanais ka -
rogs. AB dambis par tā atrašanās 
vietu izraudzīts iedzīvotāju balso-
jumā.

Masts ir dāvana Latvijai simt-
gadē. Reizē ar tā svinīgo atklāša -
nu masts nodots īpašumā Rīgas 
pašvaldībai, kas sola rūpēties, lai 
sarkanbaltsarkanais karogs tur 
vien mēr plīvotu godam. Tā no -
laišana plānota vienīgi svētku 
uguņošanas laikā. Projekta Lat vi-
jas karogs īstenošana Rīgā ilga 
vairāk nekā trīs gadus, un tās lai -
kā pēc iedzīvotāju balsojuma ir 
izvēlēta atbilstošākā karoga masta 
atrašanās vieta, veikti grunts izpē-
tes darbi, izstrādāts un saskaņots 
projekts, kā arī īstenoti karoga 
masta celtniecības un montāžas 
darbi. Karoga masta projekta iz -
strādi un būvniecību nodrošināja 
vairāki būvniecības uzņēmumi. 
Rīga nav vienīgā pilsēta, kuŗā 
bied rība Latvijas karogs iedves-
mo jusi šādu augstu valsts karoga 
masta būvi. Tādi ir jau Ogrē, 
Smiltenē, Valkā, Limbažos un plā-
noti arī Siguldā, Alūksnē, Liepājā 
un Valmierā.

***
Kultūras ministres Daces 

Melbārdes darba vizīte Spānijā
Latvijas kultūras ministre Dace 

Melbārde vizītē Spānijā apmek -
lēja vienu no lielākajām valsts zie-
meļu reģiona, Basku zemes, pil-
sētām – Bilbao un galvaspilsētu 
Madridi. Ministre tikās ar valdī-
bas deleģēto pārstāvi Biskajas pro-
vincē, Bilbao pilsētas mēru, Gu -
gen heima mūzeja direktoru, Bil-
bao Mākslas mūzeja (Museo de 
Bellas Artes de Bilbao) direktoru, 
kā arī piedalījās Latvijas gastro-
nomijas dienu atklāšanas sarīko-
jumā lielveikala El Corte Ingles 
restorānā.

Kultūras ministre Dace Mel bār-
de vizītes laikā Spānijā

Tiekoties ar Bilbao pilsētas mē -
ru, ministre stāstīja par Latvijas 

Simtgadi, mūzikas izglītības sistē-
mu Latvijā, radošajām industri-
jām un laikmetīgo mākslu Latvijā. 
Savukārt Bilbao domes pārstāvji 
prezentācijas veidā stāstīja par 
moderno mākslu Bilbao un “Gu -
genheima efektu.” Gugenheima 
mūzeja apmeklējuma laikā un 
tiekoties ar tā direktoru, ministre 
apsveica viņu mūzeja 20. gada die-
nā, pārrunāja pieredzes apmai ņas 
iespējas Latvijas laikmetīgā māk-
slas centra izveides sakarā. Minis-
tre tikās ar Bilbao mākslas mūzeja  
direktoru, lai pateiktos par viņa 
atbalstu izstādes “Prado 12 rak -
sturi” rīkošanā, kas notika mākslas 
mūzejā Rīgas Birža līdz šī gada 
jūlija vidum. Ministre apskatīja 
Alisijas Koplovitzas (Alicia Koplo-
witz) mākslas darbu izstādi mū -
zeja direktora pavadībā. Vakarā mi -
nistre apmeklēja kameror ķes tŗa 
Kremerata Baltica un Lukasa De -
bargē (Lucas Debargue) koncertu 
Bilbao Filharmonijas apvienībā. 
Vizītes laikā ministre apmeklēja 
jauno mākslas centru Santandērā – 
Centro Botín.

17. oktobrī Madridē, Spānijas 
Izglītības, kultūras un sporta mi -
nistrijā, notika ministres tikšanās 
ar valsts sekretāru kultūras jautā-
jumos Fernando Benzo Sainzu. 
Amatpersonas apsprieda sadar -
bī bas padziļināšanu literātūras 
darbu tulkojumu, archīvu doku-
mentu pētniecības, dalības filmu 
festivālos un laikmetīgās mākslas 
izstāžu jomā. Vizītes ietvaros mi -
nistre apmeklēja Prado mūzeju, 
tikās ar tā  direktoru Migelu Fa -
romiru  un iepazina restaurācijas 
darbnīcas. Ministre apmeklēja arī 
modernās mākslas mūzeju (Mu -
seo Reina Sofia), kur satika mūzeja 
vadītāja vietnieku Mišo Mirandu 
Paniagu, ar kuŗu iezīmēja kopīgas 
intereses. Vēstniecības apmeklē ju-
ma laikā ministre tikās ar lat viešu 
diasporas pārstāvjiem Madridē. 
Vakarā ministre piedalījās Latvijas 
gastronomijas dienu atklāšanas 
pasākumā, kas notika El Corte 
Inglés restorānā Nubes.

***
Latvijas gastronomijas 

diena Spānijā 
17. oktobrī Spānijā lielākā tirdz-

niecības centru tīkla El Corte Ing-
lés restorānā Nubes, Madridē, no -
tika projekta Latvijas gastronomi-
jas dienu Spānijā ar nosaukumu 
Sabores de Letonia (jeb Latvijas 
garšas) svinīgā atklāšana. Atklā-
šanas sarīkojumā piedalījās Lat-
vijas kultūras ministre Dace Mel-
bārde, Latvijas vēstniece Spānijā 
Argita Daudze, Spānijas Kultūras, 
izglītības un sporta ministrijas 
oficiālie pārstāvji, modes indus - 
t rijas pārstāvji un žurnālisti. Uz -
svars tika likts uz Latvijas šef  - 
pa vāra Lau ra Aleksejeva un Sa -
man tas Vajeho-Naheras kopīgu 
pavā ru šovu. Tā laikā Lauris  
Aleksejevs stāstīja par Latvijas 
produktiem, virtuves īpašībām, 
kā arī dalījās savos noslēpumos 
par zivs mari nēšanu latviešu 
gaumē. Šova bei gās visiem klāt-
esošiem bija iespē ja nobaudīt 
Latvijas produktus – dažādus 
dzē rienus, sierus, kūpi nā  jumus, 
ogas, biezpienu un rupj maizi. 
Aleksejeva gatavotā aukstā bie -
šu zupa un rupjmaizes kārto-
jums izpelnījās īpašus kom  pli-
mentus.

***
Paraksta Latvijas un Krievijas 

valstu robežu demarkācijas 
gala dokumentus

25. oktobrī Ārlietu ministrijā 
(ĀM) tika parakstīti Latvijas un 
Krievijas valstu robežu demar kā-
cijas gala dokumenti  – Demarkā-
cijas karte, Robežas apraksts, Ro -
bežzīmju protokoli, Robežzī mju 
koordinātu un augstuma katalogs 
un Nobeiguma protokols. Doku-
mentus parakstīja abu valstu de -
markācijas komisijas līdzpriekš-
sēži – ģenerālkonsule Sanktpēter-
burgā Irina Mangule un ārkārtē-
jais un pilnvarotais vēstnieks 
Alek sejs Obuchovs. Svinīgajā ce -
remonijā klātesošos uzrunās ĀM 
valsts sekretārs Andrejs Pilde go-
vičs. Parakstīšana notika valstu 
robežu demarkācijas komisijas 
pēdējās jeb 33. sēdes laikā. Pēcāk 
dokumenti tiks nodoti abu valstu 
valdībām apstiprināšanai, un pēc 
savstarpējas notu apmaiņas Lat-
vijas un Krievijas valstu robežu 
de  markācijas process būs pa - 
beigts, skaidroja ministrijā.

***
Notiek Baltijas valstu militārās 

mācības Baltic Host 2017
No 24. līdz 26. oktobrim Rīgā 

norisinājās Baltijas valstu uzņe-
mošās valsts atbalsta mācības Bal-
tic Host 2017. Mācību  mērķis ir 
pārbaudīt NATO vienību uzņem-
šanas procedūras Baltijas valstu 
territorijā un izzināt uzņemošās 
valsts atbalsta konceptu. Mācībās 
tika izmantots uz fiktīviem noti-
kumiem balstīts scēnārijs, kas ie -
tver krizes eskalāciju Baltijas val -
stu reģionā. Mācībās piedalījās 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aiz-
sardzības nozares pārstāvji, kā arī 
NATO Ziemeļaustrumu daudz-
na cionālā korpusa Ščecinā, NATO 
Apvienoto spēku stāba Brunsu-
mā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Po -
lijā, Slovakijā un Ungārijā izvieto-
to NATO Spēku integrāciju vie-
nību, NATO Sabiedroto ātrās re -
aģēšanas korpusa stāba Italijā un 
Vācijas bruņoto spēku pārstāvji. 
Mācībās piedalījās arī Latvijas ci -
vīlās institūcijas, kuŗas iesaistītas 
uzņemošās valsts atbalsta plāno-
šanā un izpildē. Uzņemošās valsts 
atbalsts ir civīlais un militārais 
atbalsts, ko miera laikā, krizes vai 
kaŗa apstākļos uzņemošā valsts 
sniedz sabiedroto spēkiem un or -
ganizācijām, kas atrodas valsts ter-
ritorijā, veic operāciju tajā vai 
šķēr so to. Kopš 2009. gada mā  cī-
bas norisinās katru gadu, un pēc 
rotācijas principa tās vada kāda  
no Baltijas valstīm. Šogad mācī -
bu Baltic Host vadošā valsts bija 
Latvija.

***
Vācijā darbu uzsāk 

Latvijas aizsardzības atašejs
20. oktobrī Berlīnē notika 1. ran-

ga aizsardzības atašeja pulkveža 
Edgara Einika akreditācijas vizīte 
Vācijas Federālajā aizsardzības 
ministrijā.

Pulkvedis Edgars Einiks mili-
tāro dienestu uzsācis 1992. gadā. 
Dienesta laikā ieņēmis dažādus 
amatus Nacionālajos bruņotajos 
spēkos (NBS). Viņam ir arī batal-
jona komandieŗa un misijas pie-
redze. Pirms došanās uz Vāciju 
pulkvedis E. Einiks izpildīja NBS 
Apvienotā stāba Sakaru un in  for-
mācijas sistēmu departamenta 

ZVIEDRIJA.  20. oktobŗa vēlā pēcpusdienā Latvijas vēstniecībā 
Zviedrijā pulcējās reģionālo kultūras svētku kopu vadītāji un svētku 
organizātori. Klātesošos uzrunāja Latvijas vēstnieks Marģers Krams. 
Savā uzrunā vēstnieks pateicās par latviešu kopienas aktīvo darbību, 
gatavojoties mūsu valsts Simtgadei, un novēlēja uzturēt kopības 
sajūtu, rīkojot citas aktīvitātes.

KRIEVIJA. 18. oktobrī Latvijas Republikas ģenerālkonsulātā 
Sanktpēterburgā tika atklāta mākslinieka Viktora Vasiļjeva gleznu 
izstāde “Izjūti Vāgneru”. Izstādi atklāja ģenerālkonsule Irina Man-
gule. Ģenerālkonsule stāstīja par Richarda Vāgnera ciešo saikni ar 
Rī  gu un pateicās par izstādes organizēšanu Latvijas ģenerālkonsulātā. 
Viesiem tika dota iespēja novērtēt Viktora Vasiļjeva mākslas darbus 
Richarda Vāgnera operu mūzikas pavadībā. Izstādes atklāšanā bija 
iespēja piedalīties deputātu delegācijai Saeimas priekšsēdes vietnieka 
Gundara Daudzes vadībā. Deputāti bija ieradušies Sanktpēterburgā 
uz 137. Starpparlamentārās savienības asambleju. Viktora Vasiļjeva 
gleznu izstāde “Izjūti Vāgneru” ir daļa no mūzikāli mākslinieciskā 
pro jekta “Vāgners Rīgā”, ko ar Latvijas ģenerālkonsulāta atbalstu īste-
no pats mākslinieks Viktors Vasiļjevs, mākslas kritiķe Inna Udo vi-
čenko, laikmetīgās mākslas kollekcionārs Raivis Zabis un citi Vāgnera 
daiļrades cienītāji.

priekšnieka amata pienākumus. 
Aizsardzības ministrijas atašejs 
Latvijas vēstniecībā Vācijā atgrie-
žas pēc vairāku gadu pārtrauku-
ma. Aizsardzības atašeja akredi-
tācija palīdzēs veicināt NATO 
partneŗu Latvijas un Vācijas cie-
šāku sadarbību aizsardzības jomā.

***
Kaŗa mūzeja ekspozīcija 

ieguvusi German Design Award 
balvu

Kaŗa mūzeja ekspozīcija “Latvi-
jas iedzīvotāji Pirmajā pasaules 
kaŗā” ieguvusi balvu Eiropas di   - 
z aina konkursa German Design 
Award 2018 katēgorijā “Labākais 
izstāžu dizains”. Izstādes dizainu 
veidojusi studija H2E.

Pieteikumu German Design 
Award veica ekspozīcijas dizaina 
autori – dizaina birojs H2E. Di -  
z aina autori žūrijas komisijai no -
rādīja: “Neviens vārds nevar pil  nī-
bā izstāstīt stāstu par Pirmo pa -
saules kaŗu, tāpēc mēs izmanto-
jām emocijas.” Ekspozīcijas risi -
nā jumam autori izmantojuši sti-
chisku kaŗa frontes vidi, kuŗā gal-
venais objekts ir munīcijas kastes. 
Ekspozīcijas dizains veidots tā, lai 
apmeklētājam pastarpināti rastos 
sajūta, ka viņš atrodas armijas 
arsenālā, un viss, kas atrodas telpā, 
var atkal “sākt kalpot” kaŗam.

German Design Award ir viens 
no prestižākajiem starptautiska-
jiem dizaina konkursiem. Balvu 
rīko Vācijas dizaina padome, kas 

ir viens no pasaules vadošajiem 
komūnikācijas un zīmolvadības 
kompetences centriem dizaina jo -
mā. Balva dizaina nozarē ir atpa-
zīstama, augstu vērtēta un to pie-
šķir projektiem, kas reprezentē un 
parāda unikālas dizaina tenden -
ces starptautiskā kontekstā. Mū -
zeja ekspozīcija “Latvijas iedzīvo-
tāji Pirmajā pasaules kaŗā” ir Lat-
vijā visplašākais sabiedrībai pie -
ejamais vēstures stāsts par Pirmo 
pasaules kaŗu, kas veidots no 1230 
vēstures liecībām. Īpaši uzsverams 
ir fakts, ka pirmo reizi Latvijas mū -
zeju vēsturē visā ekspozīcijā tiek 
izmantots “neredzamais” stikls, 
jeb Artglass. To neredzamu padara 
no abām pusēm vairākas reizes 
pārklāta metalla oksīdu kārtiņa, 
kuŗas biezums ir salīdzināms ar 
vienu piecsimto daļu no cilvēka 
mata biezuma. Šādu stiklu izman-
to pasaules prestižākajos mūzejos 
un mākslas galerijās. “Neredza -
mā” – antireflektīvā stikla pielie -
to šana samazina fizisko barjēru 
starp mūzeja vērotāju un ekspo-
nātu, ļaujot saskatīt pat sīkāko 
objekta detaļu

***
Latvijas komanda 

WorldSkills 2017 konkursā 
iegūst trīs medaļas

Abū Dabī, Apvienotajos Arābu 
Emirātos, 19. oktobrī beidzās pa -
saulē lielākais un prestižākais jau-
no profesionāļu meistarības kon-
kurss WorldSkills 2017, kuŗā me -
daļas par izcilību ieguva trīs Lat-
vijas komandas konkursanti.

Par izcilu sniegumu konkursā 
medaļas saņēma skatlogu nofor-
mētāja Linda Vilka no Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vi -
dusskolas, elektrisko instalāciju 
techniķis Andis Lācis no Rīgas 
Valsts technikuma un grafiskā 
diz ainere Katrīna Elizabete Sīle  
no Rīgas Valsts technikuma, kuŗa 
par labāko sniegumu valsts ko -
mandā ieguva arī titulu Best of 
Nation. Ekselences balvas saņēma 
konkursanti, kuŗi 799 punktu 
vērtējuma skalā ieguvuši vismaz 
700. 
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Valstu kopvērtējumā Latvijai ir 
25. labākais komandas rezultāts, 
atstājot aiz sevis tādas valstis kā 
Somija, Vācija, Ungārija, Nīder-
lan de, Chorvatija, Īrija, Beļģija, 
Zviedrija, Norvēģija u. c.

Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras (VIAA) direktore Dita Trai-
dās: “Latvijas komandas labie re -
zultāti pārsteidz katru gadu, un   
tie liecina par augstu profesionā -
lās izglītības un prasmju izcilības 
līmeni jauniešu vidū. WorldSkills 
organizācija turpina paplašināties, 
un tajā ir pārstāvētas 77 dalīb-
valstis. Arī konkurss WorldSkills 
strauji attīstās, un darba uzdevumi 
un vērtēšana ar katru konkursu 
kļūst arvien sarežģītāka, un kon-
kurence konkursantu vidū arvien 
sīvāka.” Kā atzīst D. Traidās, kon-
kurss ir liels izaicinājums ne tikai 
konkursantiem, ekspertiem un 
visai delegācijai kopumā, bet arī 
organizācijai, kas savā valstī uz -
ņem šo grandiozo sarīkojumu un 
nodrošina ar visu nepieciešamo, 
lai konkurss noritētu veiksmīgi. 
“Jo vairāk nepilnību organiza to-
riskajā pusē, jo lielāks darbs eks-
pertiem un psīcholoģiskā slodze 
konkursantiem. Neskatoties uz to, 
Latvija ir pierādījusi, ka tās ko -
mandā ir ne tikai izcili profesio-
nāļi, bet arī spēcīgas personības, 
kas spēj pielāgoties saspringtām 
konkursa situācijām un strādāt 
paaugstināta stresa apstākļos,” se -
cina D. Traidās. Konkursa laikā 
notika arī starptautiskās organi zā-
cijas WorldSkills Europe preziden-
ta vēlēšanas, kuŗās dalībvalstis 
vienbalsīgi par prezidenti nāka-
ma jiem četriem gadiem ievēlēja 
Latvijas pārstāvi – VIAA direktori 
D. Traidās. Viņa ir kļuvusi par 
organizācijas vēsturē pirmo sie-
vieti šajā augstajā amatā. Līdz šim 
D. Traidās bija WorldSkills Europe 
valdes locekle.

***
Valsts budžeta projekts

2018. gada budžeta ieņēmumi 
plānoti 8,75 miljardu eiro apmē -
rā, savukārt izdevumi ‒ 8,95 mil-
jardu eiro apmērā, prognozēts iz -
ska tīšanai valdībā iesniegtajā Fi - 
n anču ministrijas sagatavotajā li -
kumprojektā “Par valsts budžetu 
2018. gadam”.

Salīdzinot ar 2017. gada prog-
nozētajiem ieņēmumiem, nā -
kam gad budžeta ieņēmumi būs 
par 684 miljoniem eiro lielāki, 
savukārt izdevumi augs par 583 
miljoniem eiro. 2017. gada valsts 
budžeta plānotie ieņēmumi ir 
8,066 miljardi eiro, savukārt izde-
vumi ‒ 8,367 miljardi eiro. Iekš-
zemes kopprodukta (IKP) prog-
noze 2018. gadam noteikta 28,359 
miljardu eiro apmērā. Nākamgad 
pieļaujamais vispārējās valdības 
budžeta deficīts būs 1% no IKP.

***
Protestē pret ieceri pāriet uz 
izglītību tikai latviešu valodā
23. oktobrī pusdienlaikā aptu-

veni 500 cilvēku bija devušies pie 

Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM), lai protestā iestātos pret 
ieceri pāriet uz izglītību tikai lat-
viešu valodā. Lai gan bija sācies 
skolēnu brīvlaiks, uz protesta ak -
ciju, ko organizēja virkne pro krie-
visko organizāciju, bija sanākuši 
pārsvarā vidēja un vecāka gada 
gājuma cilvēki. Uz akciju bija at -
nākuši arī Eiropas Parlamenta de -
putāti Tatjana Ždanoka un An -
drejs Mamikins (Saskaņa). Pro-
testā piedalījās redzamākie pro-
krievisko organizāciju biedri.

Protestā sanākušie pārsvarā bija 
vecāka gadagājuma cilvēki un 
bēr  ni. Tajā tika arī atskaņota mū -
zika krievu valodā. Protestētājiem 
rokās bija plakāti ar uzrakstiem 
“Mazākumtautību skolas ir Lat  - 
vi jas bagātība” un “Rokas nost no 
krievu skolām”. Sanākušie, kas bija 
pārsvarā vidēja un vecāka gada-
gājuma cilvēki, izmantoja jau 
pirms 13 gadiem tapušo saukli 
”Rokas nost no krievu skolām!”. 
Protestā skaļruņos tika atskaņota 
vēl uz 2004. gada reformu sagata-
votā dziesma par “Melno Kārli”. 
Klātesošajiem līdzi bija daudz 
plakātu, ar kuŗiem izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis 
(Vienotības) tika aicināts “Nepie-
skarties sarkanajai līnijai”. Plakā -
tos Šadurskim tika draudēts arī  ar 
karjēras galu, kā arī teikts, ka 
reforma ir muļķības. Kāda kundze 
turēja rokās plakātu krievu valo -
dā – “Gribu mācīties krievu va -
lodā”. Plakāti liecināja arī par re -
ģionu pārstāvību akcijā – pie IZM 
atbalstu krievu skolām pauda arī 
Rēzeknes un Daugavpils pārstāvji. 

Uzrunās klātesošajiem protesta 
organizētāji uzsvēra, ka “viņi ir 
Latvija, viņi maksā nodokļus un 
viņi grib, lai valstī tiktu nodroši-
nāta izglītība krievu valodā”. Pro-
testētāji arī nolēmuši iesniegt por-
tālā Manabalss.lv iniciātīvu par šo 
jautājumu. Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji bija aicinājuši 
protesta organizātorus uz sarunu 
ministrijā, taču neviens neieradās.

***
Aicina sodīt “saskaņieti” par 

komūnisma slavināšanu
Nacionālās apvienības (NA) Sa -

eimas deputāts Jānis Dombrava 
vērsies Saeimas Mandātu, ētikas 
un iesnieguma komisijā ar aici-
nājumu atkārtoti izskatīt Saskaņas  
deputāta Igora Pimenova rīcību, 
iesniedzot likuma grozījumus, kas 
atļautu publiski sludināt komū-
nismu un lietot PSRS simbolus. 
Pimenovs ir iesniedzis priekšli-
kumus likumā “Par sapulcēm, 

gājieniem un piketiem”, rosinot 
nepiemērot administrātīvo sodu 
par komūnisma ideoloģijas slu -
di nāšanu,  bijušās PSRS un Lat-
vijas PSR simbolikas publisku iz -
mantošanu.

Dombrava ieskatā “Pimenovs   
ir ne tikai pārkāpis Latvijas Satver-
smi un Saeimas kārtības rulli, bet 
arī aizskar lielu sabiedrības daļu, 
kuŗi paši vai viņu ģimenes locekļi 
ir cietuši PSRS totalitārā režīma 
represijās.” Dombrava paziņojumā 
plašsaziņas līdzekļiem skaidroja, 
ka Pimenovs ar saviem priekšli-
kumiem un to pamatojumu “cen-
š as nevis nosodīt, bet attaisnot 
komūnistiskā režīma, okupācijas 
kaŗaspēka un diversantu grupu 
pastrādātos noziegumus. “Uz  ska-
tu, ka viņš ir pārkāpis vairākus 
Saeimas ētikas kodeksa punktus. 
Komisijai būtu jāpieņem lēmums 
sodīt Saeimas deputātu Pimenovu 
par PSRS totalitārā režīma slavi-
nāšanu,”  uzsvēra Dombrava.

***
Salaspils memoriālam – 50

Elektronisks metronoms Salas-
pils memoriālajā ansamblī jau 
pusgadsimtu neapstādamies skai-
ta laiku un sirdspukstus, kas dzir-
dami visā territorijā. Salaspils me -
moriālu šajās dienās pieminam 
sakarā ar tā 50. gadadienu un pir-
moreiz piedzīvoto atjaunošanu. 
Beidzot to papildinās arī vēstures 
faktos balstīta ekspozīcija.

Sirdspukstu ritmu Salaspils me -
moriālā pašlaik pārmāc remonta 
trokšņi. Latvijas Kultūras kanonā 
iekļautais tēlniecības un architek-
tūras ansamblis pirmo reizi 50 
gadu laikā piedzīvo restaurāciju. 
Atjaunota tiek vairāk nekā 100 
metru gaŗā un 12 metru augstā, 
slīpā betona galerija kādreizējā 
dzeloņstiepļu žoga vietā, kas pir-
mā paveras apmeklētāju skatie - 
n am. “Šobrīd memoriālā notiek 
renovācijas darbi, jo memoriāls, 
kas uzbūvēts 1967. gadā, nekad 
nav bijis atjaunots,” stāsta archi-
tekte Līga Gaile, kuŗas uzraudzībā 
līdz gada beigām ilgs memoriāla 
galerijas atjaunošana.

***
Notiks Latvijas valsts Simtgadei 
veltīts festivāls “Trīs zvaigznes”

No 11. līdz 19. novembŗim nori-
sināsies Latvijas valsts Simtgadei 
veltīts festivāls “Trīs zvaigznes”, 
kas klausītājiem piedāvās gan or -
ķestŗa mūziku un vokāli instru-
mentālo mūziku, gan akadēmisko 
klasisko mūziku un populāro mū -
ziku, portālu Delfi informē festi-
vāla rīkotāji no orķestŗa Rīga.

Festivāla “Trīs zvaigznes”  ietva-
ros katru gadu plānoti trīs kon-
certi, kuŗos mūzika tematiski pie-
saistīta nozīmīgiem notikumiem 
Latvijas vēsturē un kultūras vēs-
turē, tādējādi atceroties izcilu lat-
viešu kultūras darbinieku jubile -
jas un veicinot jaunu mūzikas 
darbu sacerēšanu. “Trīs zvaigznes” 

ieskaņas koncerts “Laikiem pāri” 
notika 2017. gada 26. janvārī Lat-
vijas Nacionālajā teātrī. Lāčplēša 
dienā 11. novembrī klausītāji tiek 
aicināti uz koncertu “Latvju re k -
viēms” Rīgas Domā, kur orķestra 
Rīga, Valsts Akadēmiskā koŗa Lat-
vija un solistu Kristīnes Gailītes, 
Ievas Paršas, Sergeja Jēgera un 
Kriš jāņa Norveļa sniegumā skanēs 
pirmatskaņojums Georga Pelēča 
darba Latvju rekviēms (Requiem 
Latviense) otrajai redakcijai, kuŗā 
komponists apvienojis kanonis-
kos tekstus latīņu valodā ar lat-
viešu tautasdziesmām.

***
Michails Barišņikovs 
Tokijā saņem prestižo 

Praemium Imperiale 2017 balvu
18. oktobrī Tokijā notika svinīgā 

Praemium Imperiale 2017 balvu 
pasniegšanas ceremonija. Presti -
žo apbalvojumu katēgorijā “Teā t     -  
ris/Filma” par sasniegumiem un 
ietekmi uz baleta mākslas attīstību 
pasaules mērogā, saņēma latviešu 
izcelsmes baletdejotājs un choreo-
grafs Michails Barišņikovs.

Kopā ar Michailu Barišņikovu 
balvu šogad citās katēgorijās sa -
ņēma arī irāņu māksliniece Širi -
na Nešata, tēlnieks no Ganas Els 
Anatsui, spāņu architekts Rafaels 
Moneo  un mūziķis Jusu Ndurs  
no Senegalas. Balvas ieguvējiem 
pasniedza Viņa Imperatoriskā 
aug stība Princis Hitači. Praemium 
Imperiale ir viena no pasaules vis-
prestižākajām balvām gleznie - 
 cī bas, skulptūras, architektūras,   
mū  zikas, teātŗa un filmu jomās. 
Praemium Imperiale tiek uzskatīta 
par līdzinieku Nobela prēmijai 
literātūrā, jo tā darbojas pēc līdzī-
giem principiem, attiecinot to arī 
uz citām kultūras katēgorijām. 
Balva iedibināta 1988. gadā, lai 
svinētu Japānas Mākslas asociā-
cijas 100. gadadienu un godinātu 
Viņa Imperatoriskās augstības 
Prinča Takamatsu piemiņu, kuŗš 
vairāk nekā 50 gadus bija šīs or -
ganizācijas goda biedrs un me -
cenāts.

***
Bergenā  aizvadītas 

Starptautiskās Teātŗa dienas 
LAIPA 2017

13. un 14. oktobrī Bergenā no -
risinājās ikgadējās Starptau tiskās 
teātŗa dienas Laipa 2017. Šogad uz 
teātŗa dienām pulcējās latvieši     
no piecām valstīm: pavisam 85 
dalībnieki, kuŗi pārstāvēja septi-
ņas azartiskas, pozitīvas un rado - 
š as kopas. Starp tām bija Bergenas 
latviešu amatieŗteātris LATiBer-
gen, Reikjavikas Latviešu skolas 
vecāku teātris Klikucis, Bradfor -
das teātŗa trupa “Saulespuķe”, sir-
snīgais Briseles latviešu teātris, 
Birzgales tautas nama amatier-
teātris Laipa, Burtonas latviešu 
amatieŗu teātris Strops un Oslo 
latviešu teātris O’Latte. Tik dažādi 
un tajā pašā laikā tik līdzīgi, jo 
visus vieno mīlestība uz teātri.

Divas piepildītas, neaizmirsta-
mas dienas, kas kādu laiciņu liks 
pārvietoties kādu gabaliņu virs 
zemes, mazliet citā dimensijā, jau-
ni draugi, jaunas idejas, jaunas 
atklāsmes un pāri visam apziņa, 
ka latvieši var. Latvieši ir fantas-
tiska, talantīga tauta. Kā teica 
skaņu techniķis Thorolf Thuestad, 
pēc tautības norvēģis: “Es gandrīz 
katru nedēļas nogali esmu kādā 

sarīkojumā, bet tādu enerģiju un 
azartu es redzu pirmoreiz!”

***
Pie tautiešiem Vācijā viesojās 

Liepājas Bērnu teātris
Berlīnes un Hamburgas lat vie-

šiem bija iespēja apmeklēt Liepā-
jas Bērnu teātŗa izrādi “Pulksten 
astoņos pie Noas šķirsta”.

Liepājas Bērnu teātŗa režisore 
Vita Pētersone stāsta, ka sākotnēji 
mazie aktieŗi no Liepājas vēlējās 
braukt, lai satiktu minētās lugas 
autoru Ulrichu Hūbu. Taču galu 
galā liepājniekus – sešus aktieŗus 
un režisori – uz Vāciju uzaicināja 
Berlīnes latviešu luterāņu draudze 
un tās mācītājs Tālis Rēdmanis. 
Tā kā mācītājs kalpo arī Ham-
burgas latviešu draudzē, Bērnu 
teātŗa aktieri uzstājās arī šajā pil-
sētā. Luga “Pulksten astoņos pie 
Noas šķirsta” ir ar kristīgu ievirzi: 
caur interesantiem un smieklī - 
g iem notikumiem trīs pingvīnu 
dzīvē tā stāsta par draudzību un 
ticību Dievam, tāpēc izrādes no -
tika baznīcās. Jo sevišķi emocio-
nāli noritējusi uzstāšanās Berlīnē 
Paula Gerharda baznīcā, kur al -
tārī attēlots Kristus ar atvērtām 
rokām. Māksliniekiem bijusi sa -
jūta, ka tās pavērstas tieši pret vi -
ņiem, tāpēc spēlējuši tik izjusti kā 
nekad. Gan Berlīnē, gan Ham-
burgā uz izrādēm ieradās latviešu 
ģimenes. Katrā no pilsētām izrādei 
bija aptuveni 30 skatītāju. Kaut 
izrāde ilgst stundu un tik ilgi ma  
-ziem bērniem nav viegli nosēdēt, 
šoreiz mazuļi bijuši klusi kā pelītes. 
“Jutu to noskaņu: lai cik labi lat-
viešiem klātos Vācijā, tik un tā ir 
ilgas un domas par Latviju. Izrādē 
ir tāds brīdis, kad izrādes varoņi 
vaicā: diez vai redzēsim vēl kādreiz 
dzimteni. Jutu, ka šis jautājums 
skatītājus saviļņoja,” sacīja V. Pē -
tersone.

***
Latvijas jaunieši piedalās 

triennālē Eksperimenta! Tallinā
No 20. oktobŗa līdz 3. decem-

brim Tallinā notiks starptautiskā 
laikmetīgās mākslas triennāle Eks-
perimenta!, kuŗā jaunie autori no 
10 valstīm prezentēs savus dar -
bus par temu “Māksla un eko-
nomika”. Latviju izstādē pārstāvēs 
11 jaunieši ar deviņiem īpaši 
triennālei veidotiem darbiem.

Starptautiskās laikmetīgās māk-
slas triennāles Eksperimenta! at -
klāšana notika 20. oktobrī Tallinas 
Mākslas zālē, un līdz 3. decem-
brim būs apskatāmi vairāk nekā 
70 darbi par temu “Māksla un 
eko nomika”, kuŗus radījuši jau - 
n ieši no 14 līdz 21 gada vecumam. 
Triennālē piedalās jaunie autori 
no Vācijas, Krievijas, Brazīlijas, 
Slovēnijas, Kanadas, Turcijas, So -
mijas, Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas. Latvijas jaunie autori meklē-
juši izteiksmes veidus, kā paust 
savu attieksmi, reflektējot par lai-
ku, naudu, materiālo pasauli, sa -
biedrību, un izcelt tās vērtības, 
kuŗas pašiem šķiet nozīmīgas un 
aktuālas šobrīd. Dalība laikmetī-
gās mākslas triennālē jauniešiem 
nozīmē jaunu, starptautisku pie -
re dzi, kā arī iespēju saprast laik-
metu savu vienaudžu acīm. Eks-
perimenta! ietvaros notiek arī starp  -
tautiska fotodarbnīca un daudz -
veidīgi izglītojoši sarī ko ju mi.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Jānis Dombrava (pa kreisi) dis-
kusijas laikā ar Igoru Pimenovu
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Vladimirs Putins attapies, ka 
Staļina viltīgais izgudrojums – Pa -
 saules jaunatnes un studentu 
festivāls – var lieti noderēt arī ta -
gadējai – pēcpadomju konser vā-
tīvajai, bet joprojām imperiski 
orientētajai Krievijai.

Pirmais šāds festivāls tika sa -
rīkots Prāgā 1947. gada augustā ‒ 
apstākļos, kad Čechoslovakijā vēl 
tika pieciesti daži parlamentārās 
demokratijas aspekti (komūnisti 
pēc Kremļa noradījumiem pil  -
nī bā sagrāba varu vēlāk – 1948. 
ga  da februārī). Tāpēc šī pirmā 
festivāla sauklis nebija pārāk 
kaujiniecisks: “Jaunatne, apvieno-
jies, uz priekšu ‒ uz nākotnes pa -
sauli!”

Taču liekulīgā, neģēlīgā mimi-
krija – visu komūnistisko pār-
dēvēt par “demokratisku” – tika 
iedarbināta tieši 1947. gadā: for-

Pasaules festivāls ‒ no Staļina līdz Putinam
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

māli festivālu organizēja “Pasau-
les demokratiskas jaunatnes fe -
derācija”, globālā mērogā jau sa -
vās organizācijās apvienojās “de -
mokratiskās” sievietes, žurnālisti, 
arodbiedrības utt.

1947. gada festivāls bija pir-
mais. Turpmākie – līdz pat Berlī-
nes mūŗa krišanai 1989. gada no -
vembrī – bija ieturēti “antiim pe-
rialistiskā” garā un sekoja PSRS 
kompartijas CK starptautiskās 
nodaļas direktīvām.

Ņikita Chruščovs bija uzņē-
mies zināmu risku, organizējot 
VI festivālu 1957. gada vasarā 
“pašmājās” ‒ Maskavā: tā bija vē -
līna staļinisma gados zombētā 
padomju cilvēka saskarsme ar    
34 tūkstošiem citas mentālitā -  
tes, ādas krasas un temperamen -
ta jaun iešiem no 131 valsts. Nav 
brīnums, ka pēc deviņiem mē -

nešiem Maskavā piedzima vesels 
“festivāla bērnu” pulks. No šī fes-
tivāla mums uz Rīgu no Maska-
vas tika atvestas Izraēlas delegātu 
dāvinātas skaņuplates ar dzies -
m ām ivritā, kas man, dabiski, sa -
gādāja prieku.

13. festivāls – pēdējais pirms 
PSRS sabrukuma – notika 1989. 
gadā Ziemeļkorejas galvaspilsētā 
Phenjanā – ar plašu vērienu: tika 
uzbūvēts stadions 150 tūksto - 
š iem (!) skatītāju – ja nemaldos, 
tas bija lielākais pasaulē.

Pēc tam vel notika daži festivāli 
kā “antiimperialisma” atraugas: 
1997. gadā Havanā, suminot Fi -
delu Kastro, 2001. gadā Alžirā, 
2005. gadā Venecuelā, 2010. gadā 
Dienvidafrikā un 2013. gadā Ek -
vadorā. Bet tas vairs nebija tas ‒ 
“sarkanums” bija krietni izbalējis, 
un trūka jauna dzinuļa.

Redzot, ka ideja izčākstējusi, 
Krievijas Federācijas prezidents 
Vladimirs Putins domāja, domā-
ja un sadomāja: sarīkot “kārtējo”, 
19. festivālu pašmājās – nu jau citā 
Krievijā, ne vairs zem sirpja un 
āmura, bet zem divgalvaina ērgļa ‒ 
valstī, kam dārgas ir tradicionā- 
las vērtības.

Vārdu sakot, 19. festivāls tika 
atklāts Sočos, Melnās jūras krastā, 
2017. gada 15. oktobrī, turpino-
ties līdz 22. oktobrim. Iepriekšē -
jā dienā – 14. oktobrī ‒ Maskavā 
ti  ka sarīkota visu festivālu da- 
lībnieku parāde, – lai iespaidotu 
galvaspilsētas iedzīvotājus. 

Atklājot festivālu Sočos, Pu -
tins, uzrunādams 20 tūkstošus 
festi vāla dalībniekus no 150 val-
stīm, teica: “Jaunā paaudze vien-
mēr nes pasaulei novatoriskas 
idejas. Jūs raksturo eksperimenti, 

strīdi, tieksme nepiekrist ierastai 
lietu kārtībai.” Oho, jauns tonis? 
Bet tas kaut kā nesaskan ar šī pa -
ša festivāla saukli: “Mēs cīnāmies 
pret imperiālismu.” Pret kādu? 
Putina Krievijai taču piemīt im -
periskas tieksmes...

Un kas tad “pārstāv Latviju” 
šajā festivālā? Kremļa propagan-
das rupors Sputņik-Latvija mūs 
jau laikus informēja: “Latvijas de -
legāciju” (75 personas) vadīšot 
Ruslans Pankratovs – orga nizā-
cijas “Atdodiet mūsu vārdus!” di -
binātājs. Tās mērķis ir neļaut 
“kropļot” krievu vārdus un uz -
vārdus, rakstot tos dažādos do -
kumentos ar latvisko galotni “s”. 
Delegātu vidū ir arī tāds, kurš 
Rīgā 9. maijā organizēja t. s. “Ne -
mirstīgo pulku”. Tie nu pārstā - 
v ot šajā festivālā “Latvijas tautu”...

Pēc daudziem gadu simte - 
ņ iem, kuŗu laikā mūsu valstī saim-
niekoja vācieši, krievi, zviedri, 
poļi, 1918. gada 18. novembrī 
dro smīgi vīri sanāca kopā, lai pa -
sludinātu neatkarību un suvere-
nitāti. Latviešiem beidzot bija 
pašiem sava valsts! Protams, tas 
neturpinājās īpaši ilgi, vien 22 
gadi pagāja, pirms izcēlās Otrais 
pasaules kaŗš ar visu tam seko jo-
šo pusgadsimtu zem PSRS oku -
pācijas zābaka. Taču pagājušā 
gadsimta 80. gadu beigās, kad 
PSRS līderis Gorbačovs izsludi-
nāja savu atklātības programmu, 
tajā skaitā pasakot, ka beidzot 
pa  domju cilvēkiem dotas tiesības 
runāt arī par to, kas viņiem ne -
patīk, mūsu, latviešu, pašapziņa 
atkal varēja atmosties, līdz bei-
dzot nonācām vispirms pie no -
sacītas un tad pie pavisam ofi-
ciālas un starptautiski atzītas ne -
atkarības. Beidzot pašnoteikša-
nās atkal ir mūsu rīcībā, un 
mums ir mūsu mīļā un neatka-
rīgā Latvijas republika.

Par to šonedēļ rakstu tāpēc,     
ka patlaban Eiropā par savām 
tautas tiesībām arvien uzstājīgāk 
runā arī citas tautas. Pirmām 
kārtām runa ir par katalāņiem 
un viņu dzīvi Spānijā. Uzreiz, 
pro tams, jāsaka, ka Spānijas ka -
raļvalsts nav Padomju sociāl is tis-
ko republiku savienība, Mad ride 
nav Maskava un Spānijas prem-
jerministrs nav Staļins, Brež ņevs 
vai pat Gorbačovs. Taču Spānijas 
centrālās valdības reakcija uz ne -
sen notikušo Katalonijas neatka-
rības referendumu ir bijusi gana 
barga. Pagājušās nedēļas beigās 
Spānijas premjerministrs Ma -
rians Rahojs paziņoja, ka viņš 

Par pašnoteikšanos
aicinās savas valsts Senātu iedar-
bināt Spānijas konstitūcijas 155. 
pantu, kuŗa rezultātā Katalonija 
zaudētu lielu daļu savas pašrei-
zējās autonomijas, lēmumus at -
tiecībā uz reģionu pieņemtu ne 
vairs Katalonijas pašvaldība, bet 
gan valdības ministrijas Madri-
dē. Tas nudien jau sāk atgādināt 
Padomju savienību, kur PSRS re -
publikām it kā skaitījās esam da -
žādā veida autonomija, vismaz 
PSRS Konstitūcijā tā bija apgal-
vots, taču visi lēmumi tika pie-
ņemti tikai un vienīgi Maskavā.

Katalonijas ļaudis uz šo Spā ni-
jas paziņojumu reaģējuši skarbi. 
Viņi atceras, kā referenduma die-
nā šā gada 1. oktobrī varas iestā-
des centās nepieļaut balsošanu. 
Tika konfiscētas biļetenu kastes, 
policija ar varu centās cilvēkus 
ne  ielaist iecirkņos un tā tālāk. Par 
spīti tam visam, nobalsot pa  guva 
vairāk nekā divi miljoni cilvēku, 
no tiem 92 procenti esot balsojuši 
par, taču minētā chao sa dēļ ofi-
ciāls referenduma re  zultāts nav 
un nevar būt zināms, un tas ir 
viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc centrālā valdī ba Madridē   
ir varējusi apgalvot, ka referen-
duma nebija vispār. Ka  talonijas 
parlamenta prezidents Karless 
Pudždemons desmit die nas pēc 
referenduma pa  slu dinā ja Kata-
lonijas neatkarību, taču arī patei-
ca, ka tās ieviešanu viņš atliks 
divu mēnešu gaŗumā, lai ar Spā-
nijas valdību varētu notikt sa  ru-
nas un dialogs par to, kas no  tiks 
tālāk. Spānijas valdība uz šo pa  zi-
ņojumu īpaši nereaģē ja, sa  vu kārt 
Spānijas karalis pie lēja eļļu ugunij 
ar paziņojumu, ka referendums 
esot bijis vien kār ši nelegāls.

Tagad, kad Spānija ir nākusi ar 
smago roku un zābaku, reakcija 
Katalonijā kļuvusi vēl skarbāka. 
Valsts pārstāvji notikušo ir no -
saukuši par teju vai valsts apvēr-
sumu (uz ko viens vadošs polī-
tiķis Madridē atcirta – ja vispār ir 
noticis valsts apvērsums, tad tas 
ir noticis Katalonijā ar tās refe-
rendumu), K. Pudždemons pa  -
zi ņoja, ka Spānijas valdības at -
tiek sme ir “nesavienojama ar de -
mokratisku attieksmi un tā ne -
ciena likuma varu,” vēl vairāk 
valdības rīcība esot “ļaunākais 
uzbrukums institūcijām un ka - 
  ta lāņu tautai kopš militārā dik-
tatora Franko dekrētiem, kas 
likvidēja Katalonijas valdību”. 
Šo  nedēļ bija paredzēta Katalo-
nijas reģionālā parlamenta ple-
nārsēde, kuŗā deputāti sprieda 
par to, ko darīt tālāk. Šo tekstu 
rakstu dažas dienas pirms tam, 
tāpēc rezultātu nevaru zināt, taču 
šķiet diezgan skaidrs, ka situācija 
ir ļoti nokaitēta. Diez vai tāpēc 
kāds ķersies pie ieročiem un sāks 
karot, taču nudien nav viegli pa -
redzēt, kas tur notiks tālāk.

No Katalonijas sanāktu viena 
kārtīga valsts. Tas ir ļoti turīgs 
Spānijas reģions, kas atrodas uz 
jūras. Barselona ir liela un veik-
smīga pilsēta. Turklāt kļūdās tie, 
kuŗi domā, ka kataloņi un spāņi 
ir viens un tas pats. Tās ir radnie-
ciskas tautas, taču atšķirību, pie-
mēram, valodas ziņā var redzēt 
minētā referendumā uzdotajā 
jautājumā katalāņu un spāņu 
valodā. Attiecīgi katalāņu valo -
dā: “Voleu que Catalunya sigui  
un estat independent en forma   
de republica,” bet spāņu valodā 
“Quiere que Cataluna sea un 

estado independiente en forma   
de republica?” Līdzīgi jau ir, 
varbūt līdzīgi, kā ar latviešu un 
latgaliešu valodām, bet viens un 
tas pats tas nav nudien. Tiesa, 
izstājoties no Spānijas, Katalo-
nija arī automātiski tiktu izslēg -
ta no Eiropas Savienības un 
NATO, iestāšanās būtu jāsāk no 
jauna. Tas droši vien ir galvenais 
iemesls, kāpēc Eiropas Savienī  -
ba attiecībā uz Kataloniju un tās 
referendumu lielākoties ir iztu -
rē jusies kā strauss, kuŗš iebāzis 
galvu smiltīs. No vienas puses, 
pašnoteikšanās ir viens no ES 
galvenajiem principiem, taču,  
no otras puses, laikā, kad Briselei 
ir jānodarbojas ar niķīgo Liel - 
bri taniju, ar bēgļu krizi, kuŗa 
nebūt nav rimusies, ar terroris -
ma drau diem un visu pārējo, diez 
vai kāds gribētu īpaši domāt par 
biedra statusa sarunām ar vēl 
vienu iestāties gribētāju. 

Turklāt nav tā, ka referendums 
Katalonijā notika izolēti. Tā dē -
vē tajā Kurdistanā ne bez pamata 
cilvēki ir jautājuši, kāpēc katalā -
ņi varēja rīkot savu referendu -
mu un pārējā pasaule vismaz to 
pieņēma kā notikušu faktu, ja ne 
ar lielu sajūsmu, bet tad, kad 
kurdi 25. septembrī sarīkoja paši 
savu referendumu, pasaule liel ā-
koties no tā novērsās. Īpašu at -
balstu pauda vienīgi allaž uz 
šķelšanu tendētā Krievija (attie-
cībā uz Katalonijas referendumu 
augsti stāvoša Kremļa amatper-
sona paziņoja, ka vislabāk būtu 
Spānijai sarunāties ar katalo - 
ņ iem, jo “valstij vajadzētu saru-
nā ties ar saviem pilsoņiem un 
sa  sniegt izpratni, tāpēc kā mēs to 
darām Krievijā”... Tā dēvēta Brek-

sita laikā Skotijā atjaunojušās 
bal sis par labu Skotijas aizieša -
nai no Lielbritanijas, ja reiz Liel-
britanija aizies no Eiropas Savie-
nības. Skotijas gadījumā būtu   
tas pats, kas Katalonijai, – arī 
Skotija līdz ar to zaudētu vietu  
ES un NATO, taču arī tur ir pie-
tiekami daudz cilvēku, kuŗi do -
mā, ka tie pārāk daudz ir zau-
dējuši no pašnoteikšanās tiesī-
bām. Divos Italijas reģionos pa -
gājušajā svētdienā bija referen-
dumi par lielāku autonomiju, 
runa ir par Lombardiju, kur lie-
lākā pilsēta ir Italijas finanču 
centrs Manila, un Venato, kur 
galvenā pilsēta ir leģendārā Ve -
nēcija. Tur cilvēki jau ilgi ir pra-
sījuši lielākas tiesības kontrolēt 
tās milzīgās tūristu ordas, kuŗas 
kat ru gadu metas turp un pilsētā 
rada troksni, chaosu un piesār-
ņojumu. Italijā referendumi bija 
neoficiāli, taču arī tur liels vai-
rākums cilvēku nobalsoja par.

Valstu sadalīšanās mūsdienu 
Eiropā nav ierasta, un tur, kur  
tas ir noticis, lijušas asinis. Pie - 
d ņestru un Abhāziju, kuŗas it kā 
izstājās, bet patiesībā tika Krie-
vijas pievāktas attiecīgi no Mol-
dāvijas un Gruzijas, citur pasaulē 
neatzīst neviens. Kosovu atzīst 
111 pasaules valstis, tajā skaitā 
mūsējā, taču arī tai nācās izcīnīt 
savu vietu zem saules pēc prātam 
neaptverami asiņainās Dienvid-
slāvijas sabrukšanas. 

Grūti spriest, kas notiks, ja 
Spā nijā abas puses iecirtīsies, bet 
nudien ir skaidrs, ka tautu paš-
noteikšanās princips ir svēts, bet 
absolūts tas nekad nav bijis un 
nav arī mūsdienās.
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Publikācijas šai numurā saga-
tavotas ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda financiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta lī -
dzekļiem. 

Laikā, kad Mežaparka Lielajā 
estrādē Rīgā izskanēs simtgades 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
Deju svētku nobeiguma kon-
certs, Krāslavā ieskanēsies pir-
mais no diviem Vispasaules lat-
vie šu ģimeņu saietiem 3x3 Lat vi-
jā. Krāslavieši saieta saimnieku 
godā būs pirmo reizi. Ar latga -
lisku sirsnību un viesmīlību no  
8. līdz 15. jūlijam pulcinās kopā 
latviešus no visām pasaules ma -
lām, lai svinētu un rotātos par 
godu Latvijas Simtgadei, koptu 
latvietību un uzlādētu latviskās 
“baterijas”. Lai pēc vienas kopī-
gas, izzinošiem pasākumiem, 
dzie smām, dančiem un citiem 
no  tikumiem piepildītas nedēļas 
katrs saieta dalībnieks varētu do -
ties mājup ar patiesu pārliecību 
un lepnumu: “Jā, es esmu latvie-
tis un lepojos ar to! Šī ir mana 
rota! Un tikai es esmu šīs rotas 
kalējs un glabātājs!”

Krāslava... šī pilsēta tiek uzska-
tīta par vienu no senākajām rak-

Rotāsimies Krāslavas 3x3!
stītajos avotos pieminētajām ap -
dzīvotajām vietām Latvijas terri-
torijā, kas izveidojusies 9. gad-
sim tā pie pilskalna Daugavas–
Dņepras ūdensceļa malā. Viki n-
gu sāgās Krāslava dēvēta par 
Dynasaiforgarðr jeb “Daugavas 
pilskalnu”, uz leju no kuŗa var 
sākt burāt. Krāslava ir Latgales 
pērle, kurā savijas pirmatnīgā 
da  bas elpa ar vēstures noslē pu-
mainības plīvuru, mūsdienu      
ar  chitektūru un technoloģijām. 
Pilsēta tā vien aicina sajust savu 
senatnīgo dvesmu dabā un ie -
rau dzīt vēsturi savos cilvēkos, 
kuŗu daudznacionālais sastāvs   
ir unikāla cilvēku savstarpējās 
sapratnes un tolerances liecība.

Kas vēl jāzina par Krāslavu? 
Pilsētas ģerboņa vairogs ir zilā 
krāsā. Uz vairoga sudraba krāsā 
attēlots sens peldošs burukuģis 
ar paceltu buru un pieciem ai - 
riem. Burukuģis apzīmē kuģoša-
nu pa Daugavu, savukārt pieci 
airi simbolizē piecas pilsētā dzī-
vojošās pamattautības – latviešus, 
krievus, baltkrievus, poļus un eb -
rējus –, ar ko krāslavieši lepojas.

Krāslavā un tās novadā pavi-
sam ir 146 ezeri, tostarp arī Lat-
vijas dziļākais ezers – Drīdzis. 
Pil sētai cauri plūst Daugava, kas 
šeit ir īpaši krāšņa – dabas parkā 
“Daugavas loki” Daugavas ielejā, 
posmā no Krāslavas līdz Nau-
jenei, Augšdaugavas aizsargā ja-
mo ainavu apvidū, mūsu likteņ-
upe met 8 līkumus citu aiz cita. 
Starp citu, tā ir vienīgā vieta Lat-
vijā, kur Daugava saglabājusi 
savu dabisko tecējumu.

Uz nedēļu par saieta mājvie-
tām kļūs Krāslavas pamatskola 
un Krāslavas Valsts ģimnazija, 
kas atrodas 500 metru attālumā 
viena no otras. Gulēšana pare-

dzēta klasēs uz matračiem un 
nelielajā ģimnazijas internātā. 
Sa  rīkojumi un citas aktīvitātes 
notiks Grāfa Plātera pils jeb Krā s-
lavas pils territorijā, kas ir 18. 
gadsimta valsts nozīmes archi-
tektūras piemineklis. To ieskauj 
saimniecības ēkas un pils parks. 
Parkā valda barokāli romantiska 
noskaņa, un, tur pastaigājoties, 
var baudīt unikālo skatu uz Dau-
gavas lokiem un Krāslavas pil sē tu.

Maltītes baudīsim pils zirgu 
staļļos jeb amatu mājā.

Krāslavas saieta pamattēma ir 
ROTA. Rota kā garīgs spēks, 
dvēseles kultūra, identitāte, mī -
lestība un izpratne. Rota kā tau-
tas vienotība un spēks. Rota it vi -
sur: cilvēkos, dabā un notikumos.

Saieta ievirzēs – rotāsim sevi, 
apkārtējos un Tēvzemi. Tam 
esam sarūpējuši īpaši daudz vei-
dīgas ievirzes (nodarbības), lai 
katrs varētu izvēlēties sev tīka-
mā ko. Būs iespēja mācīties lat ga-
ļu valodu kopā ar Valentīnu Lu -
kaševicu un izzināt Latgales kul-
tūras mantojumu ar Ilgu Šup-
linsku. Latviešu liksteņstāstus 
stā stīs Lelde Neimane. Ieskatu 
žur nālistikas pasaulē sniegs An -
sis Bogustovs un Daiga Bitenie-
ce, savukārt savus spēka avotus 
smelties varēs kopā ar Aloidu 
Jur čenko un Inesi Krūmiņu. Vie-
na no saieta ieviržu klāsta ne -
mainīgajām vērtībām arī šogad 
būs ģimeņu seminārs ar Līgu 
Ruperti un Māru Tupesi, bet 
kopā ar Andri Tomašūnu varēs 
doties pie Krāslavas novada in -
teresantiem un nozīmīgiem cil vē-
k iem. Lolita Lūse sievām sniegs 
padomus no saimnieču pūra, 
Anna Āze iepazīstinās ar meža 
rotu, savukārt kopā ar Līgu Rei-
teri darbosimies “Ziednīcā”.

Kā ierasts, būs arī iespēja dari-
nāt pašiem sadzīvei noderīgas 
lietas. Katrs saieta dalībnieks 
varēs izvēlēties starp iespēju iz -
mēģināt roku Latgales tradicio-
nālajā keramikā podnieka Valda 
Pauliņa uzraudzībā vai iemācī-
ties darināt māla bungas ar Ma -
daru Bartkeviču. Un, protams, 
rotas! Koka rotas pie Jāņa Puda, 
ādas rotas un pastalas pie Agri -
tas Krieviņas. Vieglāku un gai-
sīgāku materiālu cienītāji varēs 
izpausties pērļu veidošanā un pa -
 pīra lampu izgatavošanā. Ceļo-
šanas pamatus ierādīs Dace Mie-
zīte, un doties ceļojumā, izzinot 
sevi, noteikti izdosies teātrī, de -
jošanā vai korī. Bet svētki nebūtu 
svētki bez mielasta – tieši tādēļ 
būs arī iespēja doties bišu dravā 
uz vietējo z/s Kurmīši kopā ar 
Ivaru Geibi, darināt alu un iepa-
zīt latgaļu tradicionālo virtuvi.

Paši, paši mazākie varēs dar-
boties kopā ar mammām, bet 
bērni no 3 līdz 6 gadu vecumam 
apvienos patīkamo ar lietderīgo 
dabas pētnieku un rotaļu pēt -
nie ku ievirzē. Bērni no 7 līdz 14 
gadiem arī varēs doties pie da - 
bas, mežā, kā arī veidot grafisko 
dizainu, izdzīvot Krāslavas tei -
kas un pasakas, veidot animāci -
jas filmiņu un, protams, sportot. 
Kopā ar vecākiem varēs izstrā - 
d āt kāda īpaša tērpa dizainu pie 
Anetes Agnetas Krišjanovas vai 
izgatavot koka rotaļlietas pie 
Anda Zvīguļa.

Vakarā – radošo darbnīcu rin-
da – doņu cepures, floristika, Bo -
ņuka darbnīca, kā arī dažādas 
sporta aktīvitātes gan stadionā, 

gan Daugavā; koncerti, sarī ko ju-
mi un sporta aktīvitātes, nakts 
diskusijas un citi aizraujoši pa -
sākumi. Un – dienas izskaņa ar 
nīkšanu un dančiem.

Saietu veidojam mēs – Ilze un 
Lauris Cekuli kopā ar bērniem 
Loriju, Ako Kārli, Loti un Elzu 
Hermīni. Šis ir pirmais mūsu 
organizētais saiets, par ko esam 
ļoti pagodināti un lepni. Mūsu 
ģimenes pamatvērtība ir kopā-
bū šana, savas tautas spēka un 
gudrības turēšana godā. Augstu 
vērtējam sirds gaišumu, gudrību 
un godīgumu, kā arī labu humo-
ra izjūtu. Savus bērnus audzi - 
n ām pēc principa “no sirds uz 
sirdi”, ne tikai ņemt, bet arī dot, 
cienīt un godāt. Pēc šāda paša 
principa arī veidojam saietu. Lai 
darbs ritētu raitāk, talkā aicinā-
jām stipru un latvisku ģimeni – 
Ievu un Robertu Treimaņus ar 
bērniem Laumu, Elzu, Valteru 
un Eduardu.

Mēs ticam un zinām, ka stipras 
ģimenes ir Latvijas rota.

Tiksimies Latgales rotā Krās-
lavā – vietā, kur iepukstas Lat-
vijas sirds!

Ārzemju dalībniekus lūdzam 
pieteikties līdz 1. maijam pie 
Lī  gas Rupertes, e-pasts: liga3x3@
iserv.net, 2141 Brunsink N..E., 
Grand Rapids, MI 49503, USA. 
Tel: (616)456-8023. Dalības mak-
sa: US $350 personai (bēr niem 
līdz 7 gadiem puscena), bet ne -
pārsniedzot $ 800 kodolģi menei.

Marta sākumā www.3x3.lv būs 
sīkāka un precīzāka informācija 
par ievirzēm, vakara program -
mu u.c. aktīvitātēm.

ILZE CEKULE

Cekuļu ģimene // Foto: Līga Andersone

Krāslavas pils // Foto: “Krāslavas vēstis” archīvs

 Foto: “Krāslavas vēstis” archīvs
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Šonedēļ Latvijas ekonomikas 
ministrs Arvils Ašeradens ir de -
vies plānotā nozares vadītāja vi -
zītē uz Ziemeļameriku. Mērķis ‒ 
līdzdarboties Čikāgas Spotlight 
kongresā, kas ir šobrīd lielākā 
plā notā ASV un Latvijas uzņē-
mē ju tikšanās. Un vēl ministrs 
ap  meklēs Silīcija ieleju, kuŗā ko - 
   pā ar Ziemeļvalstīm tiek veidots 
atbalsta punkts t. s. start-up jeb 
jaunajiem uzņēmumiem. Par to 
sīkāk, kā arī par Latvijas šābrī -   
ža ekonomiku un polītiskajiem 
pro cesiem A. Ašeradens sniedza 
interviju mūsu avīzēm. 

A. Ašeradens. Pirmkārt vēlos uz   -
svērt, ka šobrīd ir aktuālizējusies 
jauna dimensija Latvijas ekono-
mikas raksturojumā, proti, no 
valsts, kuŗai jāsniedz palīdzība, 
Latvija pārliecinoši kļūst par daļu 
no pasaules jeb globālās ekono-
mikas. Pagātnei pieder tie laiki, 
kad sagaidījām palīdzības dāva-
nas aparātūru vai instrumentu 
veidā. Šobrīd Latvijas uzņēmu -
mi aug, attīstās un sekmīgi dar-
bo jas arī ārvalstīs. Vien daži pie-
mēri: Valmieras stikla šķiedras 
rūpnīcai ir filiāles gan Anglijā, 
gan ASV, Atlantā, un, kā zināms, 
tās produkciju izmanto Boeing 
un Airbus lidmašīnās par super-
vieglu un ugunsdrošu salonu ap -
dares materiālu. Brocēnu cement -
rūpnīca Cemex darbojas Skandi-
navijas tirgū, firmai UPB (Ulda 
Pīlēna architektūras un būvnie-
cības firmai) ir filiāles Šveicē un 
Vācijā, Losandželosā aug un at -
tīstās Latvijas latvieša Laura Li -
berta uzņēmums Printful, vēl pa -
zīstamais Latvijas Finieris, kok-
ap strādes, lauksaimniecības uz -
ņē  mumi u. c. Un ir svarīgi šos 
pro cesus atbalstīt, gan savā val -
stī veidojot tādu nodokļu polī-
tiku, lai uzņēmēji varētu investēt 
at  tīstībā, gan arī, lai paturētu cil-
vēkus Latvijā. Tikpat svarīgi ir  
at  balstīt viņus ar kontaktu vei-
došanas un sadarbības iespējām, 
ko uzskatu par savu kā ekono-
mikas ministra galveno uzdevu-
mu, dodoties uz Spotlight kon-
gresu Čikāgā. Ministra darbs ir 
tikties ar augstākā līmeņa valdī-
bas pārstāvjiem, lai pārliecinātu 
viņus par veiksmīgām investīci -
ju un Latvijas uzņēmumu darbī-
bas iespējām Amerikā. Jāteic, 
ASV puses attieksme pret Lat-
vijas uzņēmumu ienākšanu viņu 
valstī ir ļoti pozitīva, un tā ir jā -
nostiprina. Kopā ar Amerikas lat-
viešu organizāciju pārstāv j iem, 
Goda konsuliem un uzņē mējiem 
jāpaplašina kontaktu loks, jāro-
sina “tīkloties”, jāmāca sadarbo-
ties, ņemot piemēru no senajām 
tautām un lielajām ekonomi - 
k ām. Ļoti pozitīvi vērtējama arī 
ārzemju latviešu uzņēmēju ten-
dence savu biznesu izvietot Lat-
vijā, tādējādi investējot savas ze -
mes tautsaimniecībā.. Un vēl 
svarīgi ir vēstīt pasaulei, ka Lat-
vijā investēt ir interesanti un iz -
devīgi. Labs piemērs ir veik s mī-
gais CETA līgums ar Kanadu, 
starptautisko kompaniju ienāk-
šana un sekmīga darbošanās 
Latvijā.

Par ekonomiku, kas ņemas spēkā, un polītiku, 
kas joprojām trausla

Latvijas ekonomikas mi nistrs, partijas Vienotība priekšsēdis Arvils Ašeradens intervijā Ligitai Kovtunai

Nākamā gada Latvijas bu -
džetā ir nozīmīgi palielināta 
ieņēmumu daļa. Uz kā rēķina?

Pirmām kārtām uz tā pama ta, 
ka ekonomika Latvijā attīstās labi.

Otrkārt, sekmīgi rit cīņa ar ēnu 
ekonomiku, kas gan vēl joprojām 
ir lielāka nekā vienā Eiropas Sa -
vienības valstī pieļaujams. Taču – 
sabiedrība kļūst aizvien apzinī-
gā ka, arvien mazāk ir gatava ak -
ceptēt krāpšanos ar nodokļiem. 
Spilgts piemērs ir būvniecības 
no  zare, kuŗā vēl ne tik sen ēnu 
ekonomikas īpatsvaru lēsa ap 
40%. Šobrīd šie valsts ekonomi-
kai tik būtiskie uzņēmumi ir sa -
pratuši, ka ir jāsakārto nozare 
pašu mājās, lai varētu būt globāli 
konkurējoši pasaulē. Būvuz ņē-
mē ji, piemēram, ir noslēguši 
ko p līgumu par minimālo algu, 
kas turklāt ir divas reizes lielāka 
nekā minimālā alga valstī un 
nākamgad sasniegs 860 eiro. Pa -
strādājuši Skandinavijas valstīs, 
Vācijā un citur, būvniecības uz -
ņēmumi ir skaidri sapratuši, ka 
konkurēt var tikai ar jaunām 
technoloģijām un kvalitāti, bet 
nekādi ne ar nodokļu krāpšanos. 
Un trešais – nodokļu reforma 
valstī ir paplašinājusi to aplik-
šanas loku, tādējādi palielinot 
ieņēmumus. 

Taču – jūs atstājat Latvijas 
eko nomikas ministra posteni, 
lai dotos strādāt likumdevējā, 
uzņemoties partijas Vienotība 
Saeimas frakcijas vadītāja pie-
nākumus pēc tam, kad šo ama-
tu atstājusi Solvita Āboltiņa.

Kad aizvadītajā Vienotības kon-
gresā tiku ievēlēts par partijas 
vadītāju, skaidri apzinājos, ka     
tā ir sarežģītā situācijā, reitingi, 
lai arī mazliet cēlušies, tomēr ir 
zemi. Ir jāsāk diskusija un reāls 
darbs, lai pārliecinoši sagatavo-
tos nākamajām vēlēšanām. Va -
dot Saeimas frakciju, varēšu tam 
vairāk koncentrēties.

Vai nav žēl atstāt izpildvaras 
amatu, kuŗā jau tik daudz pa -
darīts?

Pirmām kārtām – nozari at -
stāju labā stāvoklī, kā jau minēju, 
ekonomika Latvijā šobrīd ir labā 
izaugsmes fazē, aug eksports, 
dar ba algas, bezdarba praktiski 
nav, gluži otrādi – sāk trūkt dar-
baspēka. Ir būtiski “iešūpotas” 
tādas tautsaimniecībā svarīgas 
lietas kā innovācijas, start-up uz -
ņēmumu rašanās, sāktas izglītī-
bas un veselības aprūpes refor-
mas. Protams, tādi “mūža izaici-
nājumi” kā piedāvājums kļūt par 
ministru cilvēka dzīvē negadās 
bieži, darbs ir ļoti interesants, 
taču esmu nolēmis tomēr doties 
uz Saeimu, kur “vārās polītiskais 
katls”, lai “sapurinātu” savu parti-
jas frakciju un mēģinātu koor-
dinēt tās sadarbību ar citiem po -
lītiskiem spēkiem, nostiprino -
ties kā sistēmiskai partijai – ie -
pretim “surogātpartijām”, kas 
pirms vēlēšanām atkal un atkal 
uzrodas.

Ir pagājuši 25 gadi kopš ne -
atkarības atjaunošanas, bet de -
mokratija valstī ir ļoti trausla. 
Šobrīd Latvijā ir divi bīstami 

polītiskie strāvojumi: viens – 
acīm redzami prokrieviskais, kas 
“velk” valsti atpakaļ postpadom-
ju telpā, ar būtisku ietekmi, pie-
mēram, Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, 
līdz neilgam laikam arī Daugav-
pilī. Un otrs – t. s. varas vertikāle, 
kas ir apbrīnojami līdzīga tai,   
kas Austrumu kaimiņvalstī. R u  na 
ir par zināmo oligarchu jautā ju-
mu, kas joprojām tiek smagi dis-
kutēts un risināts Saeimas līmenī. 
Ir nopietns pamats bažām attie-
cībā uz Latvijas nākotni un par 
to, ka nākamās vēlēšanas var at -
nest daudz nepatīkamu pārstei-
gumu. Bīstams signāls jau bija 
tas, kā minētie spēki panāca In -
gunas Sudrabas iecelšanu oligar-
chu lietas izmeklēšanas komisi-

jas vadītājas amatā. Vienotība 
pār liecinoši atbalsta deputāta 
Andreja Judina cīņu.

Kā redzams, KNAB tomēr  
vēl nav gatavs iesniegt pilnībā 
visus materiālus, kas saistās ar 
bēdīgi slavenajām Rīdzenes sa -
runām. Vai uzticēties jaunajam 
KNAB vadītājam?

Kā valdības loceklim (A. Aše-
ra dens ir arī premjērministra    
M. Kučinska biedrs. – L. K.)   
man bija iespēja Jēkabu Straumi 
iztaujāt, pirms viņu iecēla KNAB 
vadītāja amatā. Viņš atstāja labu 
iespaidu kā profesionālis. Kas 
attiecas uz mūsu Bruņoto spēku 
augstākajiem virsniekiem, un no 
šīs vides nāk arī J. Straume, man 
vienmēr ir bijis pamats ticēt viņu 
godprātībai. Taču – viena lieta ir 
būt augsta līmeņa profesionālim 
Bruņotajos spēkos, cita – vadīt 
augstāko pretkorupcijas iestādi 
valstī. Laiks rādīs!

Vienotībai, līdzīgi kā savulaik 
Latvijas ceļam, cilvēki pārmet 
augstprātību…

Ilgstoši atrodoties “pie varas”, 
polītiķi “profesionalizējas” – ar 
to domāju, ka, ikdienā runājot 
terminos, kas svarīgi valsts pār-
valdē un kas piedien ierēdnie-
cībai, pārtrūkst saikne ar to valo-
du, kādā runā cilvēki, kas dzīvo 
praktisku, reālu dzīvi ar prak tis-
kām rūpēm. Pats esmu bijis ne -
pa tīkami pārsteigts, kad, runā jot 
par innovācijām un produktī-
vitāti ekonomikā, sastopos ar ne -
izpratni no sava vēlētāja puses. 
Viņam gluži vienkārši interesē, 
kā tikt pie ārsta un cik tas viņam 
maksās… Ir jāatjauno un jāstip-
rina šī saikne.

Mūsu avīzē bija rakstiņš ar 
visu karikatūru par “kapitācijas 
naudu” veselības aprūpes re  for-
mas sakarā, ‒ neviens no aptau-
jātajiem “tautas pārstāv  j iem” 
nezināja pateikt, kas tā tāda.

Precīzs piemērs, kā “profesio-
nālā valoda” aizgājusi savu ceļu. 
Nu, nerunās cilvēki tādos termi-
nos, kas polītiķiem “pielipuši”. 
Tā  pēc jau par profesionāli po -
lītikā ir cienīgs būt cilvēks, kas 
pirmām kārtām prot runāt par 
valsts procesiem ikvienam cil-
vēk am saprotamā valodā. Un, ja 
nevar, tad jānodarbojas ar kaut 
ko citu, dodot vietu tiem, kas 
spēj un var.

Arvils Ašeradens: “Latvija pārliecinoši kļūst par daļu no 
pasaules jeb globālās ekonomikas. Pagātnei pieder tie laiki, 
kad sagaidījām palīdzības dāvanas aparātūru vai instru-
mentu veidā. Šobrīd Latvijas uzņēmumi aug, attīstās un 
sekmīgi darbojas arī ārvalstīs.”
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31. oktobrī plkst. 13 ar diev-
kalpojumu Rīgas Sv. Pētera baz-
nīcā svinīgi tiks atzīmēta lu  te-
riskās reformācijas 500. jubileja. 
Svētku dievkalpojumā ikviens 
aicināts pārdomāt reformācijas 
nestās pārmaiņas ne tikai baz-
nīcā, bet sabiedrībā kopumā. 

Dr. Mārtiņa Lutera iesāktā 
baznīcas reformēšana pārauga 
no iekšēja disputa garīdznieku 
vidū līdz visplašākos sabiedrības 
slāņus aptverošai sociālai parā dī-
bai, attīstot valodas un izmainot 
skatījumu uz pasaulē notiekošo, 
īpaši zinātnē un kultūrā. 

Centrālais svētku dievkalpo-
jums notiks Sv. Pētera baznīcā, 
kas bija reformācijas norišu     
centrs Livonijā. Tur, strādājot 
Andreasam Knopkenam, Lutera 
idejas izplatījās straujāk nekā cit-
viet Eiropā, Rīgā pasludinot ti  cī-
bas brīvību jau 1525. gadā.

Par reformācijas jubilejas diev-
kalpojuma kredo izvēlēts Dr. 

Pēterbaznīcā svinēs Reformācijas 500. gadadienu
Mār tiņa Lutera teiktais: “Evaņ-
ģelija sludināšana nekad nav 
veltīga, tādēļ mums tai jāatdod 
visi spēki.” 

Reformācijas atcerei šogad jau 
notikuši vairāki ievērojami pasā-
kumi – zinātniskā konference 
Lat vijas Universitātē, izstāde mū -
zejā Rīgas Birža, tāpat sagaidāma 
vēl virkne zinātnisku un popu-
lāru priekšlasījumu Rīgā un citās 
Lat vijas pislētās, kā arī vairāku 
iz  stāžu atklāšana. Daudzo pasā-
ku mu klāsts vien norāda uz re -
for mācijas nezūdošo nozīmi kul-
tū ras vēsturē un arī šodienas sa -
bied rībā. 

Svētku dievkalpojumā Sv. Pē -
te ra baznīcā piedalīsies archibīs-
kaps emeritus Elmārs Ernsts Ro -
zītis, bīskape emerita Jāna Jēru -
ma-Grīnberga, prāvesti Klāvs 
Bērziņš, Kārlis Žols un citi ga -
rīdznieki. 

Mācītājs Rinalds Gulbis

Oktobŗa priekšpēdējā nedēļa 
Luksemburgas latviešiem izvēr -
tās gana darbīga – izrādās, ka sep-
tiņās dienās notika div padsmit at -
šķirīga rakstura pasākumi. Viens 
no spilgtākajiem un visvairāk gai-
dītiem bija tikšanās ar Latvijas ār -
lietu ministru Edgaru Rinkēviču, 
kas norisinājās 17. oktobŗa vakarā. 
Dodoties pa ierasto taciņu uz 
skautu namu (jo te notiek koŗa 
mēģinājumi, vēlēšanas un citi sa -
rīkojumi), sākotnēji mazliet izbrī-
nīja policistu klātbūtne. Mierīgajā 
Luksemburgā tas ir neierasts skats 
(lai gan uz pēdējo gadu fona vairs 
ne tik pārsteidzošs), bet ātri vien 
atskārtu, ka viņu klātbūtne ir sa -
karā ar gaidāmo viesi. Zālē jau bija 
sapulcējies krietns skaits latviešu, 
kas ar nepacietību gaidīja ārlietu 
ministru ierodamies. 

Oficiālo vakara daļu ievadīja Lat-
vijas vēstniece Nīderlandē, Beļ  ģijā 
un Luksemburgā Ilze Rūse. Viņa 
sāka ar mazu atkāpi par Latvijas 
un Luksemburgas diplomātiska-
jām attiecībām, jo tieši šajās dienās 
apritēja 95 gadi, kopš Luksembur-
ga atzina Latvijas valsti – tas noti-
ka 1922. gada 14. oktobrī. Luksem-
burga oficiāli neatzina Baltijas  
val stu aneksiju PSRS 1940. ‒ 1991. 
ga  dā ne de iure, ne de facto. Abu 
valstu diplomātiskās attiecības at -
jaunotas 1992. gada 29. janvārī. 
Kopš 2004.  gada 10. novembŗa 
Latvijai ir goda konsuls Luksem-
burgā ‒ Anrī Dīderihs (Henri Di -
derich).  

Vēstniece atzina, ka zināmā 
mērā šis gads Latvijai ir izvērties 
par Luksemburgas gadu, jo 17. jan-
vārī notika oficiālā Luksembur -
gas ārlietu ministra Žana Asel -
bor na vīzīte Latvijā. No 12. līdz  
14. jū   nijam Luksemburgas Depu-
tātu palātas prezidents Mars Di 
Bartolomeo bija oficiālajā vizītē 
Latvijā un 17. un 18. oktobrī noti-
ka Latvijas ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča oficiālā vizīte Luksem-
burgā. Tās ietvaros viņš arī tikās ar 
Luksemburgas latviešiem. 

Kultūras ministrijas sistēmas 
iestādēm pēdējo gadu laikā sadar-
bība ar Luksemburgas kultūras un 

mākslas institūcijām  nebija plaši 
izvērsta, taču saistībā ar to, ka Luk-
semburga nomainīja Latvijas pre-
zidentūru ES Padomē 2015. gada 
2. pusē, Luksemburgā norisinājās 
vairāk nekā 25 kultūras un pub-
liskās diplomātijas pasākumi, kas 
bija vērienīgākā Latvijas prezentā-
cija Latvijas un Luksemburgas at -
tiecību vēsturē. Latvijas dienas 
2015. gada 3. – 11. maijā Luksem-
burgā, Neiminsteres abatijas (Ab -
baye de Neumünster) kultūras 
centrā, bija arī viens no nozīmī-
gākajiem Latvijas prezidentūras 
ārvalstu kultūras notikumiem. 

Vēstniece slavēja Luksemburgas 
latviešu aktīvo kultūras, izglītības 
un polītisko dzīvi, uzsveŗot, ka “ir 
viegli strādāt valstī, kur visi strādā”. 
Latvija savu Simtgades svinēšanu 
Luksemburgā aizsāka 15. oktobrī, 
kad kino festivāla Cineast ietvaŗos 
izrādīja filmu “Deju laikmets”, kas 
ir stāsts par 80. gadu deju kultūras 
dzīvi Padomju Latvijā un pār mai-
ņu izraisītajām sekām caur lat vie-
šu multimediju mākslinieka – In -
duļa Bilzēna prizmu. Filma stāsta 
par apvērsumu padomju sabied-
rībā un mūzikas sfērā. Tās inicia-
tors Indulis Bilzēns kļuva par vie-
nu no galvenajiem Latvijas ander-
graunda kustības līderiem. Viņš 
izveidoja dažādus mūzikas un 
māk slas projektus, kas pulcēja 
mūziķus, māksliniekus un reži-
sorus, kuŗus vienoja neizmēro-

jama iekšējā brīvība sociālistiskā 
reālisma apstākļos. “Deju laik-
mets” ir kolāža no veciem kadriem 
un video uzņēmumiem, pirmo 
Rietumeiropas dīdžeju uzstāša -
nos Rīgā, intervijas ar īstajiem pro-
fesionāļiem un šīs mūzikas mī  ļo-
tājiem, kas aizved skatītājus tā lai-
ka vidē un sniedz atbildi par klubu 
kultūras pirmsākumiem, piešķiŗot 
Rīgai savu mitoloģiju.

Ar Luksemburgas latviešiem 
ie pazīstināja Luksemburgas-Lat-
vijas asociācijas priekšsēde Elīna 
Pinto. Viņa uzsvēra, ka, runājot 
par Luksemburgas latviešiem, ne -
var nerunāt par Luksemburgu jeb 
t.s. “Luksemburgas efektu” – pār-
lie cību, ka nav mazu valstu, tikai 
mazi prāti ‒ atsakoties no pundur-
valsts vai likteņa pabērna lomas; 
ticību ideju spēkam un līdzatbil-
dībai gan Eiropas kopējā lietā, gan 
cilvēcīgā nodrošinājumā tiem, 
kam iet gŗūtāk; drosmi spert soli 
tālāk par komforta zonu, ekono-
mikā kā stratēģiju izvirzot derīgo 
izrakteņu iegūšanu izplatījumā vai 
sabiedrībā ar veselīgu nacionālo 
pašapziņu, iekļaujot gan citus Ei -
ro pas pilsoņus kā latviešus, gan 
kaŗa plosītu zemju bēgļus.

“Luksemburgas efekts jau sa -
sniedzis Baltiju  ‒ gan ar Igaunijas 
prezidenti Kersti Kaljulaidu, gan 
mūsu pašu Amaras Grapas izcilī-
bas grantu. Cerams, tas tikai ies 
plašumā,” teica Pinto. ASV dzi-

musī un augusī latviešu izcelsmes 
kosmosa pētniece Amara Grapa 
pirms pieciem gadiem ieradās uz 
dzīvi Latvijā, lai tur audzinātu 
sa  vu meitu un palīdzētu Latvijas 
un Baltijas kosmosa pētniekiem 
atrast savu vietu starp pasaules 
zinātniekiem. Šobrīd viņa ir Lat-
vijas Universitātes Astronomijas 
institūta vadošā pētniece, kā 
arī bez   peļņas organizācijas Plane-
tary Science Institute  darbiniece. 
Luksemburgas Inovāciju aģentū -
ra viņai piešķīrusi daudzmiljonu 
grantu, lai izstrādātu 3D metall-
drukas technoloģiju sabojājušos 
detaļu aizvietošanai aprīkoju - 
m am, kas tiks izmantots program-
mās derīgo izrakteņu iegūšanai uz 
debesu ķermeņiem (asteroid mi  n-
ing). Mazliet piezemētāka ziņa 
bija, ka pirmais Luksemburgas 
orientēšanās klubs nodibināts, pa -
teicoties latviešu entuziasmam un 
darbībai.

Bez īpašiem ievada vārdiem 
ārlietu ministrs uzaicināja klāt -
eso šos uzdot jautājumus. Tādu 
bija daudz un to saturs atšķirīgs. 
Atbildot uz jautājumu par LR no -
stāju par Katalonijas neatkarību, 
Rinkēvičs teica, ka daudziem, kas 
seko šim notikumam, ir atmiņas 
par Latviju 80. gados. Tās izraisa 
spēcīgas izjūtas, taču Katalonijas 
jautājums būtiski atšķiŗas no Bal-
tijas gadījuma, kad mūsu valstis 
tika vardarbīgi okupētas un ie -
kļautas Padomju Savienībā. Eiro-
pas Savienības (ES) iekšējs notei-
kums ir neapšaubīt citas valsts 
territoriālo integritāti. Kāds ir mi -
nistra skats uz ES nākotni? Pozi-
tīvs. Ja pirms gada ar bažām ska-
tījāmies uz nākotni, tagad ir daudz 
labāk. Ir lielāks skaits ES atbal-
stītāju Latvijā nekā pērn; aizsar-
dzības jomā attīstāmies straujāk, 
nekā bijām iedomājušies; eirozo-
nas jautājumos mums nav vairs 
pabērna sajūta, kāda bija 2008./ 
2009. gadā. Pēc Krimas notiku-
miem 2014. gadā, valstī ir noticis 
lūzums, un sapratām, kas ir ES… 

Nākamā gada 6. oktobrī notiks 
13. Saeimas vēlēšanas. Kādreiz no 
LR pilsoņiem ārvalstīs izskan vie-

doklis, ka viņiem morāli nav tie-
sību balsot par Latvijas polītisko 
nākotni, jo nedzīvo Latvijā. Rin-
kē vičs bija pārsteigts par šādu vie-
dokli un atgādināja, ka pašā Lat-
vijā bieži vien cilvēki ir vēl mazāk 
informēti par polītiskām norisēm 
nekā ārvalstīs dzīvojušie. Viņš ai -
cināja visus sekot līdzi notiku - 
m iem ar vietējo laikrakstu un Lat-
vijas interneta vietņu palīdzību. 
Katra balss, it īpaši informēta 
balss, ir nozīmīga. Pēdējā laikā 
Latvijā daudz vairāk runā par 
diasporu un tās lomu Latvijas 
nākotnē un attīstībā – ir izskanējis 
sauklis, ka diaspora ir Latvijas 
piek tais novads. Kāda ir Latvijas 
Republikas valdības attieksme 
pret diasporu? Rinkēvičs atzina, 
ka šis nenoliedzami ir sarežģīts 
jautājums, bet aicināja diasporu 
uzturēt maksimāli stiprāku saikni 
ar Latviju. No Latvijas puses dias-
poras financiālais jautājums tiek 
nostiprināts un nākamā gada bu -
džetā tiks atvēlēts vēl vairāk nau-
das. Pirmo reizi diaspora tiek ie -
kļauta budžeta bazē. Svarīgi ir 
tālredzīgi virzīt izglītības jautā-
jumus; attīstīt dialogu uzņēmēj-
darbības jomā un ekonomiskā 
sadarbībā. Vienlaikus pārsteidzošs 
un ne visai pārsteidzošs (jo trim-
das latvieši to darīja jau sen) bija 
ārlietu ministra aicinājums no 
“šejienes” (t.i.,  no ārzemēm) dot 
pretsparu pret nepatiesu propa-
gandu. Viņš aicināja rakstīt vie-
tējiem plašsaziņas līdzekļiem un 
polītiķiem par nepatiesu infor mā-
ciju – izmantot savas zināšanas 
par Latviju un savu pieredzi vietējā 
sabiedrībā Latvijas patiesā tēla 
atainošanā un nostiprināšanā. 

Bet mani personiski gaidīja  ļoti 
skaists pārsteigums. Pēc kādiem 
sešpadsmit gadiem atkal satiku 
savu kādreizējo Aust rālijas skol-
nieci Solveigu Silkalnu, kuŗa, kā 
LR ārlietu ministrijas valsts sek re-
tāra vietniece ES jau tājumos,  bija 
devusies līdz Luk semburgas vizī -
tē. Otto Ozols ir uzrakstījis grā-
matu “Latvieši ir visur” – man 
nudien kādreiz lie kas, ka Aust rā-
lijas latvieši ir visur…

Raksta autore Valda Liepiņa (pa labi) kopā ar Solveigu Silkalnu. 
Abas dzimušas un augušas Austrālijā

Par ko bija pārsteigts ārlietu ministrs?
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Dzeja top noteiktā dzejnieka 
dzīves laiktelpā. Pamatīgu ieskatu 
dzejnieka Leona Brieža dzejas tel-
pā sniedz šoruden apgādā “Laika 
grāmata” izdotais sējums ar jēgpil-
nu nosaukumu – Raksts. Dzejas 
raksts, kuŗā ieaudies arī dzīves 
raksts vairāk nekā četrdesmit ga   du 
garumā, ļauj ielūkoties dzejnieka 
Leona Brieža (dzim. 1949.) liris-
ka jā un garīgajā pasaulē. Tā ir 
plaša laika amplitūda no 20. gs.   
60. gadu beigām, padomju dog-
ma tiskā laika, Atmodai, Latvijas 
valstiskai atjaunotnei, gadsimtu 
mijai līdz 21. gs. sākumam. Lasot 
Rakstā apvienoto Leona Brieža 
dzeju, daba, vide, pasaule, sajūtas, 
sapņi, cerības, klusas ilgas un mī -
lestība izskan no dzejas rindām  
un pantiem, ieinteresētākos lasī -
tā jus rosinot ieraudzīt mainīgo un 
nemainīgo, šaubas un ticību, dzej-
nieka ceļa orientierus nebūt ne tik 
vienkāršajā pasaulē. “Dzejoļi at -
nāk paši no kaut kādiem mā -   
j ien iem, intonācijām, ritmiem. Ie -
dves ma ir daba, sapnis un mīles-
tība, dzīve. Dzejoļi atnāk negaidī -
ti. [..] Protams, ne visi izdodas, bet 
tos atliek tikai pierakstīt,” teicis 
Leons Briedis. 

Pirmie literārie mēģinājumi top 
jau skolas gados, pirmā publikā-
cija žurnālā “Pionieris” (1957), to -
mēr dzejnieks par nozīmīgāko po -
ētisko debiju uzlūko dzejas ko    pu 
laikrakstā “Literatūra un Māksla” 
(1968), kur publicētās dze  jas rin -
das izteic viņa būtību un ir klāt-
esošas arī šodien – “Visbriesmīgāk 
zaudēt ir sevi / un to, kas tev dārgs, 
/ Jo nekas vairs brīnišķāk neviz / kā 
tavas būtības dārzs...” Būt pašam 
un izteikt sevi, savā laikā, vietā, 
laikmetā un tomēr palikt dzej-
niekam, kurš dzejā atklāj iekšējo 
būtību un dzīles, nevis patosēti 
vēstī par padomju laiku, ikdienu 
un rosmi.  

Māris Čaklais 1973. gadā par 
Leonu Briedi rakstīja: precīza tē -
lainība, jūtīgs pasaules vērojums, 
likteņa līdzdalības un iesaistītības 
pašizjūta;  Rolfs Ekmanis atzina 
dzejnieku par daudzsološo un   
no  briedušāko, Jānis Peters (1974) 
no  rādījis formas un satura sakau-
sēšanu;  Jānis Sirmbārdis atzīmē -
ja, ka nāk gatavs dzejnieks ar savu 
rokrakstu un pasaules skatījumu; 
Mirdza Ķempe uzteica jaunā dzej-
nieka plastisko valodas izjūtu, 
daudzskanību, apbrīnojamās me -
ta  foras un plašos dzejas apvār - 
š ņus; Imants Auziņš vārsmu lako-
nismu un ietilpību, kas panākta   
ar pastiprinātu metaforu un per-
sonifikācijām, aforistisku izteik - 
s mi, bet galvenais ir “jaunas cil-
vēka personas veidošanās process, 
sprie ga dvēseles un gara dzīve”. 
Leona Brieža dzejas vērtētāji un 
analizētāji atzīmējuši viņa dzejas 
ciešo saikni ar latviešu folklo -        
ru. Knuts Skujenieks uzsvēris, ka 
Leons Briedis ir maksimālists un 
pieradis dzīvot ar pilnu atdevi, ka 
dzejniekam ir savs priekšstats par 
pasaules harmoniju, ka tautiskā 
valoda un latviešu dzejas pieredze 
vēl neizsaka viņa būtību. Viņš ir 
ļoti prasīgs pret sevi, tālab daudzās 
burtnīcas glabā arī lappuses ne -
publicētu tekstu. 

dzejolī nekas neierakstās  / viss ierakstās Dzīvē / 
arī dzīve pati / Dzejolī ierakstītā 

Leons Briedis. Raksts. Rīga: Laika grāmata, 2017

Leonam Briedim būtiski ir at -
rasties “kustībā”, iepazīstot citu 
tau tu kultūru, dzeju, esot starp cil-
vēkiem. “Labprāt dzīvotu un ne -
izkustētos no vietas kā tāds lauk-
akmens, bet nesanāk. Tas neat  -
bilst manam temperamentam un 
raksturam. Taču izšķērdēt sevi tā 
kā jaunībā arī nevar, vajadzīga sav-
rupība, zināms miers, skanīgās 
vientulības mirklis.” Dažādu valo-
du un kultūru klātiene pavadī ju si 
Leonu Briedi jau no agras bēr nī-

izlasēs vai krājumos publicēti kādi 
ievadvārdi. Turklāt abi ir vai vien-
audži, tātad arī Viestura Vecgrāvja 
tapšanas laiks (interese par lite rā-
tūru) ritējis viensolī ar dzejnieka 
laiku un dzejas tapšanas laiku. 
Lik tenis un dzīve ikvienam no 
mums izmet kādus līkločus, nereti 
tajā ir gluži nejaušas (bet varbūt, 
ka tieši jaušas) sakarības. Viesturs 
Vecgrāvis jau vairākus gadus dzī-
vo Inčukalnā, kur kādu laiku sko-
las gados mitis dzejnieks Leons 
Briedis: “Tā Inčukalns netieši kļu-
va par manu poētisko dzimteni. 
Apkaimes meži, Gaujas senlejas 
briksnas un attekas – tā ir valstība, 
kas barojusi manu garu, veidoju -  
si manas dvēseles smadzenes un 
mu  gurkaulu.” Dzīvojot Inčukalnā, 
tapusi apcere par Leona Brieža 
dzeju, kas uzlūkojama kā rosinā-
jums un nevis absolūta konstan -
te, jo dzejas lasītāji viens no otra 
atšķiras, un katrs šajā Rakstā me k -
lēs savu stīgu, sabalsojumu ar 
iekšējo sajūtu, noskaņu, ilgām... 
Šādas grāmatas reti kad lasītājs 
izlasa vienā lasījumā, taču grāma -
ta jātur rokas stiepienā, lai, kad 
jūtama nepieciešamība pārvarēt 
pelēko ikdienu, kādu smeldzi, 
tvertos dzejā. Un vēl daļa detaļu – 

nieka biografijā (arī ģeografijā)   
un dzīves telpā, tiešāk vai netiešāk 
atstājot no  spiedumus rakstītajā. 
Leona Brie ža dzeja skan – gan tad, 
kad to lasa pats autors, gan tad, 
kad viņa dzejas rindas izskan 
dziesmā. Tās abē jādi sasniedz 
lasītāja sirdi. Un tad pazūd laika, 
laikmeta robežas un dzeja / dzeja 
dziesmā / dzīvo arī 21. gs., kaut 
chronoloģiski  šķiet piederīga 
gluži citam laikam un laikmetam. 

Dzeja veido būtisku Leona Brie-
ža būtības daļu, tomēr nevar ne -
minēt arī viņa daudzpusīgo kul-
tūras personību. Visu mūžu viņš 
tiecas pēc jaunām zināšanām, tas 
ietver arī interesi par grāmatām, 
literātūru, kultūru(ām), valodām. 
Tāpat viņa rakstam pieder arī ese-
jas, īsprozas darbi, grāmatas bēr -
n iem, kinoscenāriji, virkne nozī-
mīgu tulkojumu un atdzejojumu, 
kas lasītājam latviešu valodā atver 
durvis uz citzemju rakstniecību. 
Viņš atdzejojis pazīstamo moldā-
vu dzejnieka Grigores Vieru dze-
joli “Dzimtā valoda”, kas rokgru-
pas “Līvi” izpildījumā ir viena no 
Atmodas laika spilgtām zīmēm.  
Raksts atklāj vienu Leona Brieža 
personības daudzšķautni.

“Man nepatīk atskatīties pagāt-

nē, bet agri vai vēlu to tik un tā 
nāktos darīt, jo, kamēr cilvēks 
sa   vu pagātni neizrunā, tā vēl pa -
liek tagadne, neliek mierā un 
dažbrīd urda trakāk nekā lietu-
vēns. [..] Galu galā, lai arī cik ap -
lauzīts mans liktenis būtu, es, go -
dīgi sakot, vienmēr esmu bijis tā 
priekšā brīvs, tāpēc visu, ko esmu 
piedzīvojis, esmu piedzīvojis no 
laba prāta. Es nekad neesmu no 
savas pagātnes nedz kaunējies, 
nedz ar to lepojies, varbūt noklu-
sējis gan un pateicības pilns ņē -
mis savu likteni par labu tādu, 
kāds tas bijis,” atzinis dzejnieks. 
Tomēr savā veidā Raksts ir atska-
tīšanās uz kādu laikposmu, kuŗā 
viņa dzeja bieži pakļauta cenzora 
asajam zīmulim. “Manas grāma-
tas iznāca epizodiski un sakropļo-
tas, tāpēc galvenokārt nodevos 
tulkošanai. Īsi sakot, esmu tulko -
jis nesalīdzināmi vairāk nekā uz -
rakstījis pats, mīlu un vērtēju šo 
nodarbi ļoti augstu un uzskatu, ka 
daudzējādā ziņā tas ir dzejnieka 
profesionālitātes mērs.” 

Par dzeju Leons Briedis bildis: 
“Dzeja – tas ir prieks. Tas var būt 
arī skumjš prieks, izmisums, mī -
lestība, naids  – visas iespējamās 
jūtas. Neko vairāk savā dzejā ne -
gribu pateikt kā pats sevi.” Un tieši 
šie dzejnieka paustie vārdi ir 
atslēga uz viņa veidoto poēzijas 
pasauli. Un tieši tas, ka tajā ro -
damas dažādu jūtu un izjūtu gra-
dācijas, kuŗas nav svešas ikvienam 
no mums, Leona Brieža dzeja sai s-
ta, katram atrodot savu dzejoli    
vai pat atsevišķus pantus, tieši tā -
lab to izvēlas komponists, lai ie -
tvertu dziesmā (“Dāvāja Māriņa”, 
“Atdziedi, dvēsele”, “Cielaviņa” u. c. 
Raimonda Paula un citu kompo-
nistu skaņu rakstā), kurā izskan 
kāds poētisks vēstījums, stāsts vai 
ziņa, kas uzrunā sirdi. Un cik 
sirsnīga un mīļa ir dzejas rindās 
ietvertā mīlestība pret māti (“Mā -
mulīt, mans zilais rudzupuķu 
zieds...”, “Neļaujiet nosirmot mā -
tēm” u. c.).

Rakstā saplūst dzejnieka pagāt-
nes un nesenas tagadnes laiks, ie -
zīmējot arī loku uz nākotni. Raksts 
ir jau tapis, turpmākie dzī pari šajā 
dzejas audeklā ievīs kā das jaunas 
noskaņas vai vērojumus. 

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

arī kādas “ceļa norādes”. Uzteicama 
un ba   gātīgas uzziņas ba  gāta ir Dr. 
philol. Viestura Vec grāvja apcere 
“Leons Briedis kā dzejas 
neizbēgamība un mīlošs liktenis”, 
kas ir nozares speciālista un laba 
dzejas pazinēja skatījums uz 
gandrīz četrdesmitgadi Leona 
Brieža dzejā, pārzinot kontekstu, 
laikmetu, latviešu dzejas mainīgo/ 
nemainīgo ainavu. Viņam šī nav 
pirmā sastapšanās ar dzejnieku  
un viņa dzeju. Jau agrāk izdotajās 

1971. gadā Viesturs Vecgrāvis 
bija Leona Paegles piemiņas 
mūzeja Lauči Vidrižos 
zinātniskais līdz strādnieks, 
un toruden tur noti kušajās 
Dzejas dienās piedalījās 
vairāki jaunie dzejnieki, to 
vidū Uldis Bērziņš, Leons 
Briedis un Lelde Stumbre. 
Tā varētu būt bi  jusi pirmā 
abu sastapšanās reize. 

Rakstā ietvertā dzeja ie -
tver da  žādus laikus dzej-

b i i l ik

Vecgrāvis 
iemiņas 

Vidrižos
dnieks, 
kušajās 
dalījās
eki, to 
Leons 
mbre.
irmā 

a ie -
zej-

bas, jo izaudzis triju kultūru gai  - 
s otnē: latviešu, poļu un krievu. 
Tādēļ likumsakarīga bija nākamā 
dzejnieka izvēle studēt valodas. 

Rakstā ietvertajā dzejas telpā un 
dzejnieka individuālajā pasaulē 
daudz kas mainās – vidē, apstāk-
ļos, sistēmā, varā, polītiskajā situā-
cijā un ideoloģijā. Un, tieši lūko-
joties caur dzejnieka literāro pa - 
sauli tik ļoti mainīgā un pārmaiņu 
pilnā laikā, lasītājs pārsteigts ie -
rauga, ka Leons Briedis visu savu 
daiļrades ceļu ir palicis uzticīgs sev, 
savām vērtībām, iekšējam ētis ka-
jam un cilvēciskajam kodam – 
“mans mūžs ir nebijusi rasa / uz 
smilgas rītos”; “brizdams sava lik-
teņa / sudraba dubļus / jūties / kā 
aizlīcis / ābeļzars”; “noskries viss kā 
palu ūdens” u. tml. Viņa lite rārās 
daiļrades ceļš nav bijis viegls – jau 
kopš pirmajām publikācijām sa -
ņēmis arī “vadošus” aizrādījumus, 
saņēmis “sukas”, literāros tekstus 
skāruši nesaudzīgie ideolo ģis kie 
asie cenzūras zīmuļi. To  mēr 1973. 
gadā Leons Brie dis raksta: “No 
sīkām rūpēm, rū  pītēm / rūpējos 
vaļā. / No nī  kām bēdām, bēdiņām 
/ bē  dājos vaļā.” 

Uzteicami, ka, izdodot šā      du 
dzejas kopojumu, la   sī tājam dotas 

Grāmatas atklāšanas svētkos kopā ar Raimondu Paulu. Maestro komponējis melodiju daudziem 
Leona Brieža dzejoļiem // Foto: Gunārs Janaitis
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Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 39) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Lācars. 4. Spe ci-
fisks. 11. Tilersons. 12. Rēzek ne. 
13. Riet. 14. Kantāte. 17. Ātra. 20. 
Tusks. 21. Ovids. 23. Iglu. 24. 
Pupa. 25. Apse. 27. Rakte. 29. 
Visla. 30. Kāra. 32. Akli. 33. Āzēt. 
34. Aldis. 35. Noder. 38. Ķīna.   
39. Aktieri. 43. Ērce. 46. Reverss. 
47. Dežurants. 48. Testaments. 
49. Saites. 

Stateniski. 1.  Literātūra. 2. 
Cil dens. 3. Rore. 5. Pasēt. 6. 
Cerēt. 7. Fāze. 8. Sīkstulis. 9. Sie-
nas. 10. Mona... 15. Nova. 16. 
Ārda. 18. Aspekts. 19. Dievina. 
21. Opera. 22. Spēks. 26. Val-
rieksts. 28. Kazanovas... 31. Alkt. 
32. Aile. 36. Darināt. 37. Šķirot. 
40. Kaste. 41. Iedot. 42. Ražo.   
44. Urga. 45. Arfa. 

Līmeniski. 1. Izcilas spējas 
kādā nozarē. 6. Pilsēta Somijas 
dienvidos. 10. Apdzīvota vieta 
Saldus novadā. 11. Apgaismo ju-
ma ierīces. 12. Īpašs baseins no -
tekūdeņu attīrīšanai. 13. Tauta 
Filipīnās. 14. Izmeklēta sabied-
rība. 15. No stieplēm vīta virve. 
16. Vīrieša vārds (novembrī). 19. 
Liels augēdājs kukainis. 23. Ne -
lidojoši putni Jaunzēlandē. 25. 
Lūpziežu dzimtas garšaugs. 26. 
Rožu dzimtas krūms. 27. Lat-
viešu aktieris (1895 – 1973). 29. 

Savstarpējās attiecības. 33. Lieli 
papagaiļi. 38. Sievietes vārds 
(jūl.). 39. Kažokādas apavi. 40. 
Korpulenta. 41. Mūzikāls skatu-
ves darbs. 42. Pilsēta Italijas dien-
vidos. 43. Neliela ūdenstece. 44. 
Vāveru dzimtas dzīvnieks. 45. 
Apdzīvota vieta Krāslavas nova dā.

Stateniski. 1. Baltijas valsts gal-
vaspilsēta. 2. Augstāko amatperso-
nu goda sargi Senajā Ro mā. 3. Rī -
gas Kinostudijas māk slas filma.     
4. Nelieli jūras zvejas kuģi.  5. At -
mata. 6. Kontrolaparā ti. 7. Mo -

zam   bikas galvaspilsēta. 8. Nobei-
guma ainas operās. 9. Sabiedrisko 
normu pārkāpumi.  17. Kuģa kāp-
nes. 18. Policists Ita lijā. 19. Polijas 
parlaments. 20. Ser muļu dzimtas 
dzīvnieks. 21. Sens krievu mūzi-
kas instruments. 22. Uzmetums 
tēlotājā mākslā. 23. Laiska. 24. 
Upe Kur zemē. 27. Cilvēks, kas 
pār valda runas mākslu. 28. Lat-
vie šu glez notājs (1925 – 1983). 30. 
Priekš mets ar piedēvētām maģis-
kām īpašībām. 31. Apdzīvota vieta 
Lim bažu novadā. 32. Kukaiņē dāji 
augi. 34. Augstskolas vadī tājs. 35. 
Plaši pazīstama. 36. Ka  ŗa skolas 
audzēkņi. 37. Apledo jums pēc at -
kušņa.

Latvijā 29. oktobrī (naktī no sestdienas uz svētdienu) notiks 
pāreja uz ziemas laiku ‒ pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stun -      
du atpakaļ. 2010. gada 26. oktobŗa Ministru kabineta noteikumi 
Nr.1010 “Par pāreju uz vasaras laiku” nosaka, ka Latvijā atbilstoši       
2. joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz 
priekšu, bet oktobŗa pēdējā svētdienā – par 1 stundu atpakaļ. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 16. līdz 27. oktob-
rim notika VI Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs, kas pul  -
cēja māksliniekus no Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Šveices, 
Vācijas, Zviedrijas un Krievijas. Tradicionāli mākslinieki rada gra-
fikas lapas augstspieduma un dobspieduma technikās, kas beidzās   
ar darbu izstādi un papildināja M. Rotko centra grafikas kollekciju. 

Liepājas mūzeja ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos”              
19. ok  tobrī atklāja izstādi “Liepājas garnizons atjaunotajā Latvijā. 
1991. – 2017.”, kas veltīta Latvijas simtgadei un Latvijas Republikas 
bruņoto spēku vienību Liepājā ‒ Zemessardzes 4. brigādes, Jūras 
spēku flotiles, Jūras spēku Mācību centra un Nodrošinājuma pavēl-
niecības 1. Reģionālā nodrošinājuma centra attīstībai un vēsturei. 
Izstādē līdz 30. decembrim skatāmi formastērpi, ekipējuma priekš-
meti, zīmotnes, fotografijas u.c. 

Daugavpils novada Laucesas pagasta katoļu kapos 21. oktobrī 
tika pārapbedīti 1919. gadā Latvijas territorijā 9 kritušie Polijas 
leģiona I divīzijas kaŗavīri, kuŗi tika atrasti 2016. – 2017.  gada 
veik to archeoloģisko izrakumu laikā netālu no dzelzceļa līnijas 
Sankt pēterburga – Varšava, un veikta ekshumācija. Klāt bija Polijas 
vēstniece Latvijā Eva Dembska, Polijas Kultūras un nacionālā man-
tojuma ministrijas pārstāvji, Polijas Armijas godasardzes bataljons. 
Tur jau atrodas vairāku desmitu Polijas leģiona kaŗavīru kopējā 
apbedījuma vieta, kuŗi 1919. – 1920. gadā kopā ar Latvijas kaŗaspēku 
atbrīvoja Latgali no lieliniekiem. 

Valkas pilsētas kultūras namā 27. oktobrī plkst. 15 tiks atvērta 
vēsturnieka Jāņa Tomaševska grāmata “Neatkarības čuksti: Latviešu 
Pagaidu Nacionālās padomes vēsture”. Piedalīsies arī Ministru pre-
zidents Māris Kučinskis, kurš Valkā ieradīsies oficiālajā darba vizī - 
tē. Pētījums chronoloģiski aptver 20. gs. sākumu līdz 1918. gada 
novemb rim, kad uz Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes (LPNP) 
un Demokratiskā bloka bazes tika izveidota Tautas padome, kas pa -
sludināja neatkarīgu Latviju. Šogad aprit 100 gadu, kopš Valkā 1917. 
gada vēlā rudenī sanāca Latviešu Pagaidu Nacionālā padome(LPNP). 

Smiltenes novada mūzejā Mēru muižā no 27. oktobŗa tiks at -
klāta jauna ekspozīcija “Smiltenes novada medicīnas vēsture”, kas 
balstīta uz vietējo ilggadējo ārstu Ilzes un Jāņa Krūmalu sa  vāk-
to vēsturisko liecību kollekcijas bazes. Tā illustrē medicīnas vēs tu-
ri un sniedz informāciju arī par mūzeja pirmsākumiem, kas roda -   
mi 20. gs. 80. gadu beigās, kad Smiltenes poliklīnikas telpās tika 
izveidots medicīnas tēmai veltīts mūzejs, par ko Krūmalu ģimene 
saņēmusi Paula Stradiņa balvu. Būtisks pētnieciskais avots eks po-
zīcijas izveidei ir bijis Dr. Ilzes Krūmalas un Arņa Vīksnas grāmata 
“Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas gadsimts” (Rīga, 2003). 

Daugavpilī no 23. oktobŗa Latgales Centrālajā bibliotēkā 
apskatāma virtuālā izstāde “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80”, 
kas brīvi pieejama ikvienam interneta lietotājam ‒ www.lcb.lv. Tā 
strukturēta sešos laika posmos, kur katrā akcentēti nozīmīgākie šī 
perioda notikumi, kas publicēti aizvadīto gadu avīzēs, aprakstīti 
archīvu dokumentos un iemūžināti fotografijās.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Nu jau Latvijas Simtgadi var 
tikpat kā ar roku aizsniegt. Arī 
jaunākie notikumi tagadīt notiek 
svētku zīmē. Nupat 10. oktobrī 
Nacionālais Kino centrs saaici nā-
ja preses pārstāvjus un iepazīsti-
nāja ar otro Simtgades filmu, kas 
pabeigta un gaida iziešanu uz ek -
rāniem Latvijā. Pirmā, kā zināms, 
bija Vaŗa Braslas lente “Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru”. Jaunā 
filma mani kā mākslas vēstur-
nieku īpaši interesēja. Tā ir veltīta 
tēlniekam Kārlim Zālem un sau-
cas “Ievainotais jātnieks” (reži so-
re Ilona Brūvere), kas pēc pirm-
izrādes Rīgā 24. oktobrī būs ska-
tāma arī citās pilsētās.

Filmas centrā ir tieši šis māksli-
nieks, tā ir pašsaprotama lieta – 
nākamgad turklāt Kārlim Zālem 
svinama 130. dzimšanas diena. 
Viņš ir divu lielu monumentu 
autors, ar tiem viņš paliks tautas 
vēsturē uz mūžīgiem laikiem, ka -
mēr vien latvieši tiks pieminēti, 
tie ir Brāļu kapi un Brīvības pie-
mineklis. 

Filmu veidojusi operatore Elī -
na Bandēna, mākslinieks Artis 
Rutks, komponists Ēriks Ešen-
valds, konsultante Ingrīda Burā-
ne, taču pati Ilona Brūvere ir ne 
tikai režisore, bet arī scenārija au -
tore, producente, montāžas re  ži-
sore, tāpat vide un kostīmi ir 
bijuši viņas ziņā. Patiesībā tā ir 
Ilonas Brūveres autorfilma. To 
preses konferencē uzsvēra arī 
Ēriks Ešenvalds, kuŗš atzinās, ka 

Otrā Simtgades filma ceļā pie skatītājiem

režisore ieradusies pie viņa ar   
ļoti skaidru ideju, kur viņai vaja -
dzī ga mūzika un kādu, izvēloties 
noteiktus fragmentus no viņa 
kom pozicijām, nācies tikai šur 
tur kaut ko pielabot. 

“Šis ir tas gadījums, kad režisore 
redz visu attēlu pilnībā – krāsās, 
skaņās, zemtekstos,” komponists 
apliecināja. Arī mākslas zināt nie-
ce Ingrīda Burāne atkārtoja to 
pašu: Ilona Brūvere ieradusies pie 
viņas pilnībā sagatavojusies, zinā-
dama, ko vēlas, taču gribēdama 
tikai gūt savām domām apstip-
rinājumu.

Viss sacītais apstiprina, ka filma 
par Kārli Zāli ir viņas un tikai 
viņas redzējums, pārējiem bijis 
vienīgi režisorei jāpiebalso. Ilona 
Brūvere strādā inscenētās doku-
mentālās filmas žanrā, tajā doku-
menti salejas vienā veselumā ar 
teatrālām epizodēm, pietuvojo-
ties spēlfilmai. Tā tas ir – filmas 
laikā dokumentāli kadri mijas ar 
autores uzburtām epizodēm, ku  - 
  ŗ ās darbojas ne tikai Kārlis Zāle, 
bet arī viņa kundze Anna un re -
dzami tādi mākslinieki kā Lu -
dolfs Liberts, Niklāvs Strunke un 
citi. Turklāt, kā šķiet, inscenētās 

epizodes arī techniski apstrādā-
tas, lai tās saliedētos ar 20. – 30.
gados filmētām kino liecībām.

Filma ir par Brīvības piemi-
nekļa tapšanu, taču, kā režisore 
uzsveŗ, viņa mēģinājusi parādīt 
tēlnieku kā cilvēku, kas nav ne -
maz tik pareizs, bet kā mēs visi – 
ar savām kļūdām un vājībām. 
Doma ir lieliska, taču man gan 
sāk likties, ka mēs pārlieku aiz-
raujamies ar privāto dzīvi, aiz -
mirstot atklāt, kas bija tas Kārlī 
Zālē, kāpēc viņš radīja tik izcilu 
darbu kā Brīvības pieminekli. 
Aizraujoties ar detaļām, sīku - 
m iem, piemirstam galveno – per-
sonību. Tas, kā man šķiet, ir mūs-
dienu lielākais trūkums – aiz-
mirstas būtiskais – gara lielums, 
individuālitāte. Tā nav arī filmā. 
Imants Strads, kurš tēlo Kārli  
Zāli un kuŗš kā faktūra teicami 
atbilst tēlnieka vizuālajam tēlam 
(tāpat kā citi aktieri), ir skaists   

un elegants, taču paliek Imants 
Strads un nekas vairāk. 

Lai filmu pietuvinātu mūsdie - 
 n ām, tās beigās ir gaŗas intervijas 
ar tēlniekiem. Skulptori ir darī-
tāji. Lai cik stipri ir viņu muskuļi 
un lai cik neatkārtojami ir viņu 
tēlnieciskie darbi, tie nemēdz iz -
pausties vārdos. Pietika ar Gļeba 
Panteļejeva precīzajiem, lieliski 
noformulētajiem izteikumiem, 
pārējie tikai parāda pretējo – 
viņiem nav nekā īpaša ko teikt.

Un tomēr filma “Ievainotais jāt-
nieks” ir tapusi īstā laikā. Mums 
Simtgades sakarā ir jārunā par 
lielām lietām un lielām perso-
nībām, kā preses konferencē uz -
svēra Ingrīda Burāne.

Piebildīšu, ka 17. novembrī gai-
dāma pirmizrāde Askolda Sau-
līša dokumentālajai filmai “Asto-
ņas zvaigznes”, kas stāstīs par 
latviešu strēlniekiem.

Skats no filmas “Ievainotais jātnieks”
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

Sākusies Porziņģa 
trešā sezona

Latviešu basketbolists Kris-
taps Porziņģis sācis trešo sezo -
nu Nacionālajā basketbola aso-
ciācijā (NBA) ar 31 punktu un 
12 atlēkušajām bumbām, tomēr 
viņa pārstāvētā Ņujorkas Knicks 
vienība izbraukumā ar 84:105 
pārliecinoši zaudēja Oklaho-
masitijas Thunder, kur tagad 
spēlē iepriekšējo gadu Knicks 
zvaigzne Karmelo Entonijs. 
Por ziņģis līdz ar to jau sezonas 
pirmajā spēlē ticis pie pirmā 
double-double. Šajā spēlē Por-
ziņģis Knicks uzbrukumā bija 
centrālā figūra, pirmajā pus-
laikā iemetot 19 punktus, tomēr 
ar viņa pūliņiem bija krietni par 
maz, lai Ņujorkas vienība va -
rētu iesaistīties cīņā par uzvaru. 
Latvijas basketbolists tikai par 
četriem punktiem atpalika no 
sava karjēras rezultātīvitātes re -
korda, ko viņš sasniedza pērn 
novembrī pret Detroitas Pistons. 

MĀRTIŅA LUTERA 500 GADU SVINĪBAS
LINKOLNĀ, NEBRASKĀ

Prāv. Dr. Fritz Kristberga 2 referāti:
“Mārtiņš Luters: Reformācijas Kontekstā”

Referāts ceturtdien, 30. nov., plkst 4:00 pēcpusdienā,
Sabiedriskās telpās, 33 & Mohawk iela. $30, ar vakariņām.

“Kā celt Katedrāli: No pamatiem līdz torņa galam.”
Kā arhitektūra atspoguļoja laikmetīgo ticību.

Referāts piektdien, 1. dec., plkst. 4:00 pēcpusdienā , $15.
Sekos saviesīgs vakars ar vīnu.

Lūdzu pieteikties līdz 23. nov.
pie Noras Šmits: kunora@windstream.net

Telefons”: 402-483-6376

Porziņģis laukumā pavadīja 
38 minūtes, kuŗu laikā uz grozu 
kopumā raidīja 25 metienus un 
no tiem iemeta 11. Kristaps 
grozā raidīja deviņus no 19 div-
punktniekiem un divus no se -
šiem trīspunktniekiem, kā arī 
septiņus no deviņiem “sodi-
ņiem”. Porziņģis pārliecinoši 
bija Knicks rezultātīvākais bas-
ketbolists, bet desmit punktus 
pievienoja Ņujorkas vienības 
vasaras jaunieguvums Eness 
Kanters, kuŗš iepriekš spēlēja 
tieši Thunder klubā. Jau līdz ar 
spēles sākumu Porziņģis spēlēja 
pret savu bijušo komandas 
biedru Entoniju, turklāt trešajā 
minūtē latvietis viņu efektīgi 
nobloķēja.

Nākamajā spēlē pret Pistons 
Porziņģis aizvadīja dominējošu 
pirmo puslaiku un kopā iemeta 
33 punktus, tomēr Knicks atkal 
zaudēja, šoreiz ar rezultātu 
107:111. Porziņģis, uzbrūkot ar 
ļoti lielu precīzitāti, pirmajā 
puslaikā iemeta 23 punktus un 
šajā spēles daļā mājinieku pār-

svars sasniedza pat 21 punktu. 
Tomēr otrajā spēles pusē Pistons 
darbojās daudz agresīvāk un 
svinēja uzvaru.

Ostapenko atzīta 
par gada 

progresējušāko 
tenisisti

Latvijas tenisiste Jeļena Os -
tapenko Sieviešu Tenisa aso ciā-
cijas (WTA) apbalvošanas ce  re-
monijā tika atzīta par 2017. ga  da 
progresējošāko tenisisti. Aizva-
dītās sezonas laikā Ostapenko 
WTA rangā savu poziciju uz -
laboja par 37 vietām, pakāpjo-
ties no 44. līdz septītajai pozici-
jai. Viņa sensacionāli triumfēja 
Frech Open turnīrā, lai arī nebi-
ja starp izsētajām tenisistēm.

Ostapenko aizvadītajā sezonā 
uzvarēja arī Seulas WTA In  ter-
national serijas turnīrā. Vēl tikai 
septiņas tenisistes spēja uzvarēt 

vismaz divos turnīros. Tāpat 
Latvijas tenisa spēlētāja 26 rei -
zes aizvadīja trīs setu spēles, no 
tiem uzvarot 19, kas bija la  bā-
kais rezultāts tūrē. 

Ostapenko kvalificējās WTA 
sezonas nobeiguma turnīram, 
kuŗā sapulcējās pasaules dāmu 
tenisa spožākās zvaigznes. Iz -
lozē tika noskaidroti Aļonas 
pretinieces. Ostapenko tika ie -
lozēta baltajā apakšgrupā, kuŗā 
sacentīsies ar spānieti Garvīni 
Mugurusu, čechieti Karolīnu 
Plīškovu un amerikānieti Ve -
nusu Viljamsu. Savukārt sar ka-
najā grupā spēlēs rumāniete 
Simona Halepa, ukrainiete Je -
ļina Svitoļina, dāniete Karolīna 

Vozņacki un francūziete Ka  ro-
līne Garsija. Līdz šim Ostapen-
ko pret savām gaidāmajām pre -
tiniecēm nav veicies pārāk labi. 
Ostapenko abās tikšanās reizēs 
zaudējusi Plīškovai, vienīgajā 
tikšanās reizē piekāpusies arī 
Viljamsai, bet ar Mugurusu 
Latvijas tenisiste tikusies trīs 
reizes, uzvarot vienā spēlē.

WTA sezonas nobeiguma tur-
nīrs sākās 22. oktobrī un risi-
nāsies līdz 29. oktobrim. No 
katras grupas divas labākās 
tenisistes iekļūs pusfinālā, bet 
pēc tam finālā tiks noskaidrota 
uzvarētāja. 

Ostapenko Singapūrā pirmajā 
spēlē ar 3:6, 4:6 zaudēja ranga 
vicelīderei Mugurusai no Spā-
nijas. Pēc spēles Aļona sacīja, ka 
ar savu sniegumu nav apmie-
rināta: „Pieļāvu pārāk daudz 
nepiespiesto kļūdu un nevarēju 
īsti pierast pie laukuma un 
sajust savu spēli.

Latiševa-Čudare 
ievēlēta Eiropas 

Olimpiskās 
komitejas atlētu 

komisijā
Monako tika ievēlēta jaunā 

atlētu komisija 2017.-2021. ga -
dam. No 18 kandidātiem tika 
izvēlēti seši vasaras sporta veidu 
pārstāvji un divi – ziemas. Divu 
dienu gaŗumā katram no vi -
ņiem bija jāapliecina sava liet-
derība šajā komisijā. Nobei-
gumā par komisijas vadītāju 
tika ievēlēts titulētais Igaunijas 
diska metējs Gerds Kanters, un 

par vienu no komisijas lo  cek-
ļiem tika iebalsota latviete La -
tiševa-Čudare (attēlā).

Šogad Latiševa-Čudare uzva-
rēja Eiropas U-23 meistar sa-
cīkstēs 400 metru distancē, bet 
pasaules meistarsacīkstēs bija 
ātrākā no Eiropas skrējējām, ie -
rindojoties 12. vietā. Savukārt 
pasaules Universiadā viņa iz  cī-
nīja sudrabu 200 metru skrē-
jienā.

Daiļslidošana
Krievijā notika Grand Prix 

sezonas pirmā posma sacen-
sības, kur vīriešu konkurencē 
startēja 12 daiļslidotāji. Latvijas 
pārstāvis Deniss Vasiļjevs Mas-
kavā ierindojās astotajā vietā. 
Vasiļjevs rezultātu tabulā bija 
pēdējais, kuŗš ieguva punktus 
seriāla kopvērtējumā.

Vasiļjevs sacensības pabeidza 
ar 227,53 punktiem, tostarp 12 
dalībnieku konkurencē sasnie-
dza devīto rezultātu izvēles 
programmā (145,09 p.).

Par Pasaules boksa 
superserijas finālu
Pasaules boksa superserijas 

pirmajā smagajā svarā, kur 
sacenšas arī latvietis Mairis 
Briedis, fināls nākamā gada 
maijā risināsies Saūda Arabijā, 
vēstī worldboxingnews.net. Ti -
tula cīņa 2018. gada maijā tiks 
aizvadīta Džidas pilsētā un par 

to jau noslēgts līgums. Briedis 
septembrī boksa superserijas 
ceturtdaļfinālā pēc punktiem 
pieveica Maiku Peresu no 
Kubas, aizstāvot Pasaules Boksa 
padomes (WBC) čempiona jos-
tu. Nākamā gada janvārī viņš 
pusfinālā tiksies ar ukraini 
Oleksandru Usiku, kuŗš savā 
ceturtdaļfinālā pārspēja vācieti 
Marko Huku. Šajā cīņā uz lik-
mes būs ne tikai WBC, bet arī 
Usikam piederošā Pasaules 
Boksa organizācijas (WBO) 
josta, bet sacensību čempions 
kļūs par visu četru prestižāko 
jostu īpašnieku.

Par vēl vienu pusfinālistu 
iepriekš kļuva Pasaules Boksa 
asociācijas (WBA) čempions 
Juniers Dortikoss no Kubas, 
kuŗš pārspēja krievu Dmitriju 
Kudrjašovu, bet ceturtajā ce -
turtdaļfinālā Starptautiskās Bok-
sa federācijas (IBF) čempions 
Murats Gasijevs no Krievijas 
mērosies spēkiem ar poli 
Kšištofu Vlodarčiku. Abi pus-
fināli gaidāmi janvāŗa otrajā 
pusē un to norises vietas tiks 
paziņotas drīzumā. Kā aģen tū-
rai LETA pastāstīja Brieža pār-
stāvis Raimonds Zeps, norises 
vieta pagaidām vēl nav zināma, 
variantos esot gan ASV, gan arī 
Latvija. Kā jaunumus komen-
tējis viens no turnīra tēviem – 
Kalle Zauerlands, arī Muha-
meds Ali, kuŗa vārdā nosaukta 
superserijas galvenā balva, sa -
vas slavenākās cīņas aizvadīja 
Zairā un Filipīnās, kas ierasti 
netiek asociētas ar boksu. Ko -
pējais balvu fonds abās katē-
gorijās paredzēts 50 miljoni ASV 
dolaru (43 miljoni eiro), bet kat -
ras katēgorijas uzvarētāja balva 
tiek lēsta desmit miljonu ASV do -
laru (8,5 miljonu eiro) apmērā.

(Turpinājums 20. lpp.)
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(Turpināts 19. lpp.)

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

SARĪKOJUMI
 BOSTONA (MA)
Hancock baznīca (1912 Mass 

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

koŗa koncerts Sacred Whis-
pers. Koris dziedās Ērika Ešen-
valda pirmatskaņojumu ’’Night-
fall’’ un viņa darbu ’’Whispers 
on the Prairie Wind’’ korim un 
kamerorķestrim. Biļetes pie ie -
ejas $20. Pens.un stud. $15.Info: 
https://www.labyrinthchoir.org 

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

5.novembrī 19:00 Labyrinth 
koŗa koncerts Sacred Whis-
pers. Koris dziedās Ērika Ešen-
valda pirmatskaņojumu ’’Night -
fall’’ un viņa darbu ’’Whispers 
on the Prairie Wind’’ korim un 
kamerorķestrim. Biļetes pie ie -
ejas $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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied -

rība ( 531 North 7th St).
7.novembrī 11:00 pensionāru 

kopas sanāksme ar cienastu 
groziņveidā. Programmā val -
des ziņojumi, nākotnes darbība, 
kā arī pārrunas par polītiku 
Latvijā. Dzimumdienu svinē -
šana pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

18.novembrī 14:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres sarī-
kojums. Svētku runu teiks LR 
vēstnieks un pastāvīgais pār-
stāvis ANO – Jānis Mažeiks. 
Aktā piedalīsies Filadelfijas lat-
viešu skolas audzēkņi. Koncerta 
daļā dziedās Andrejs Martenss 
un Amanda Vesta. Visi laipni 
aicināti uz pieņemšanu un 
Dzintara galda sarūpētām va -
kariņām! Rīko visas Filadelfijas 
un apkaimes latviešu draudzes 
un organizācijas. Ieeja $25, tiem, 
kuŗi ieradīsies tautastērpā $15, 
labvēļu ziedojums – vismaz $50, 
bērniem un studentiem ieeja 
brīva. 

Filadelfijas Latviešu organi-
zāciju padome lūdz arī apmeklēt 
kopīgo Valsts svētku Dievk. 
19.novembrī 11:00 Sv.Jāņa dr. 
Dievnamā.

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais centrs 

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

apvienības 65 gadu jubilejas 
un Lāčplēša dienas atceres va -
kars. Svētbrīdis – prāv. G. Laz -
diņš. GVV audzēkņu deklamā-
cijas, vīru ansamblis ’’Baltā ro -
ze’’. Sekos apv. 65 gadu darbības 
pārskats ar slīdīšu skati. Kon-
certa daļu izpildīs DV sieviešu 
ansamblis IDVASA ar savu 45 
gadu jubilejas koncertu. Vaka-
riņas gatavos šefpavārs Guntars 
Rusmanis. Kafijas galds, loteri-
ja, saviesīga dzīve. Ieeja, ieskai-
tot vakariņas – $35; ar iepriekš 
pieteikšanos –  $30. Pieteikšanās 
līdz 28.oktobrim pie Rasmas 
Kārkliņas: rkarklins@sbcglo-
bal.net 

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com. 
Runas stundas trešdienās 10:00 
– 15:00, piektdienās 16:00 – 
18:00. Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 1 0:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@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 svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas 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, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš-
dienās 15:00 – 17:00 un ce -
turtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja 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 svēt die-
nās 10:00. 29.oktobrī Dievk. 
19.novembrī Valsts svētku 
Dievk. ar dievg. 26.novembrī 
Mirušo piemiņas dienas Dievk. 
ar dievg. Nodarbības bērniem.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com mer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 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 
Riverside Ave, Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 

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

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

Vilmingtonā (Good Shepherd 
bazn. 1530 Foulk Rd- Rt.261) 
15:00. 29.oktobrī Reformāci-
jas svētku Dievk. ar Sv. vak. 

5.novembrī Dievk. 12.no      vem brī 
Dievk. ar Sv.vak. 19.novembrī 
Ekumēniskais Valsts svētku 
Dievk. 26.novembrī Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. ar Sv.
vak. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). Māc. 
A.Graham. Dievk. notiek 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
29.oktobrī Reformācijas 500 
gadu atceres Dievk. ar dievg. 
5.novembrī Dievk. angļu va -
lodā. 12.novembrī Dievk. ar 
dievg. 15.novembrī 11:00 Bī -
beles stunda Kalamazū. 19.no -
vembrī 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). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
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 Vi  lin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 29.oktobrī Refor-
mācijas 500 gadu 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. 12.no    vem  brī 
Dievk. ar Sv.vak. 16.novembrī 
11:00 Bībeles stunda. 18.no -
vembrī 17:00 Valsts svētku 
balle. 19.novembrī Dievk., ko -
ris. 26.novembrī Mirušo pie -
miņas Dievk. ar Sv.vak., koris. 
26.novembrī 12:30 Kapu svētki 
Lakewood kapsētā. 28.no  vem   brī 
19:00 Bībeles stunda. 2.de -
cembrī 11:00- 15:00 Ziemas-
svētku tirdziņš. 3.decembrī 
11:00 pirmā Adventa Dievk.

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības ev. lut. dr.: Trinity Latvian 

ēdiens. Sāciet gatavoties šim 
konkursam!

Par rudenīgām izdarībām 
visa vakara gaŗumā gādās Daču 
duets – Hohlova un Nebare, 
par deju mūziku un dziedāšanu 
rūpēsies maestro Ilmārs Dze-
nis, iespējams, ar palīgiem. 
Varēs arī laimēt 3 lieliskus 
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 Kur-
sas vidusskolas izlaiduma pro-
grammu. Kafija un cepumi. Visi 
laipni aicināti! Ieejas zied., sākot 
ar $5.

18.novembrī 12:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas 99.gada-
dienai veltīts svinīgs sarīko-
jums – Pieci stāsti par Latviju. 
Stāsti mīsies ar mūzikāliem 
priekšnesumiem, kuŗus sniegs 
Kanaku ansamblis, Vladimirs 
Hohlovs un Aleksandra Ri -
tuma.

Pēc svinīgās daļas uz Latvijas 
veiksmi un panākumiem varēs 
iedzert pa glāzei vīna un baudīt 
mūsu saimnieču ceptos kliņ-
ģeŗus.

Visi, kas vēlēsies turpināt 
svinēt Latvijas dzimšanas dienu, 
kā arī tie, kam nebija iespējas 
piedalīties svinīgajā pasākumā, 
tiek aicināti šai pašā dienā 
18.novembrī 16:00 uz Fort De 
Soto parka nojumi #15 uz 
brīvdabas sarīkojumu: Mīles-
tība mūsu Latvijai!

Kopējam mielastam līdzi jā -
ņem 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 plud-
males krēsls. Brīvdabas sarī ko-
jums ir bez maksas, bet jāat-
ceras, ka par iebraukšanu parkā 
jāmaksā $5 par katru auto ma-
šīnu.

Ja kādam būtu sarežģījumi ar 
nokļūšanu parkā, pēc palīdzī-
bas var griezties pie sarīkojumu 
vadītājas Daces Hohlovas, tālr: 
727-479-8026, kuŗa mēģinās 
nokārtot transporta jautājumus.

Lai mums visiem jauki 
svētki!

16.decembrī gatavosimies 
Ziemsvētku eglītes sarīko ju-
mam.

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

ņemsim Ziemassvētku sūtīju-
mus. Info: sk.kreslins@gmail.
com., tālr.: 973-744-6565 nospi-
est #5, e-pasts: pakas@lasl.com

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San 

Francisco), Info: www.zklb.
wordpress.com, ZKLB sekr. un 
informāc. daļas vadītāja Una 
Veilande tālr.: 408-813-5104, 
e-pasts: una.veilande@gmail.
com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

MINEAPOLE (MN)
Latviešu draudzes nams (3152 

17th Ave S, Minneapolis, MN 
5407).

MINESOTA 
Town and Country Club(300 

N Mississippi River Blvd, St. 
Paul, ar skatu uz upi pie Lake/
Marshall tilta).

18.novembrī LOAM aicina 
visus ievadīt Latvijas Simtgadi 
ar balli. Svinības sāksies 17:00 
ar kokteiļu stundu, 18:00 sekos 
īsa programma, apsveikumi. 
Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis un mums pazīstamā 
Ilze Garoza pagodinās svinības 
ar uzrunām. Programmu kup-
linās draudzes koris un latviešu 
skolas bērni. Sekos vaakariņas 
ar ēdienu izvēli –  zivs, steiks vai 
portobello sēņu veidojums. 
Līdz pusnaktij mūziku spēlēs 
”Adam Zahi’’ grupa no Čikā-
gas. Biļetes uz sarīkojumu un 
vakariņām ir ar dažādām cenām 
(katrs maksā pēc savām spējām) 
$18, $48 vai $100.

Pieteikties var, sūtot ziņu ar 
čeku uz LOAM adresi: 3152 
17th Ave S #22, Minneapolis 
MN 55407. Info: Baiba Olinger, 
tālr: 651-340-4236, e-pasts: 
oling005@gmail.com 

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 

Igauņu nams (243 East 34th 
St, NY).

11.novembrī 16:00 pirmais 
no diviem Valsts svētku sa  rī-
kojumiem, ieskandinot Simt-
gadi: Dr. Ivara Ijaba uzruna, 
TRIO – Šmite, Rancāne, Cin -
kuss –  koncerts.

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

14.novembrī Zviedru Radio 
koris atskaņos Maijas Einfel-
des „Lux Aeterna’’ White Light 
festivāla koncertā. Biļetes $50 
un $ 35 (ierobežots biļešu skaits, 
ieteicams laicīgi rezervēt vie-
tas). Info: www.WhiteLight Fes-
tival.org.com

Ņujorkas draudzes telpas (254 
Vaalentine Ave, Yonkers NY).

18.novembrī 14:00 ’’Svinam 
Latviju un latviešus’’!

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

4.novembrī 16:00 Mārtiņu 
vakars – sezonas atklāšanas sa -
rīkojums. Jaunums – Rudens 
cepuŗu balle! Visi vakara viesi 
tiek lūgti ierasties cepurēs ar 
krāsainiem rudenīgiem rotāju-
miem. Neskatotiees uz to, ka 
mūsu izcilā saimniece Mārīte 
Rubīns mielastam klās auksto 
galdu, visām citām saimniecēm 
būs iespēja piedalīties īpašā 
konkursā – Rudens gardākais 
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D I E V K A L P O J U M I

RITVARS GRINVALDS
Dzimis 1929. gada 27. janvārī Liepājā,

miris 2017. gada 9. oktobrī Long Grove IL

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

GUNĀRS RĒPIŅŠ
Dzimis 1927. gada 17. augustā Rēzeknē, Latvijā,
miris 2017. gada 18. oktobrī Irvine, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un Omīte

AINA PLATAIS,
dzim. PAUĻUKS

Dzimusi 1924. gada 5. augustā Sesavā,
mirusi 2017. gada 4. septembrī Woodbridge, ON

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā bērnības draudzene un Krustmāte Gitiņa

GITA ZANDBERGS,
dzim. JUŠKĒVICS–DĀLE

Dzimusi 1945. gada 25. janvārī Vācijā,
mirusi 2017. gada 11. oktobrī Sarnia, Canada

Par viņu sēro
ĢIMENE UN RADI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA IRĒNE AR ĢIMENI

BRĀLIS OJĀRS AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Dziļā mīlestībā un pateicībā,
LINDA, PĒTERIS, ĒRIKS UN AMANDA

Viņu mīļā piemiņā paturēs vienmēr 
AUSTRA UN JURIS VEIDIŅI

KRUSTMEITA KATRĪNA VEIDIŅŠ AR NATE MACMILLEN
Sirds, kad dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.

Mūžīgā mierā aizsaukta mūsu mīļā

ZENTA RUTULIS,
dzim. LESIŅŠ

Dzimusi 1927. gada 19. februārī Siguldā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 15. oktobrī Otavā, Kanadā

Dziļās sērās
VĪRS, BĒRNI UN VEDEKLA

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 ce  turt-
dienās 19:00.

5.novembrī 13:30 Dievk. 
Centrā. 11.novembrī 16:00 
Valsts dibināšanas svinīga at -
cere Centrā. 26.novembrī 13:30 
Mirušo piemiņas Dievk. Cen -
trā. 10.decembrī 13:30 Adventa 
Dievk. Centrā. 24.decembrī 
15:00 Ziemsvētku Dievk. Nor -
vēģu baznīcā.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva 
Pušmucāne- Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ).

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY).

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

29.oktobrī 11:00 Jonkeru 
bazn. Reformācijas 500 gadu 
jubilejas 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. 18.no -
vembrī Latvijas Valsts dibi nā-
šanas svētku Dievk. Sekos sa -
rīkojums. Lūgti groziņi. 26.no -
vembrī Mirušo piemiņas dienas 
Dievk. ar dievg.

• 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 Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār -
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
4.novembrī Latvijas Valsts di -
bināšanas atceres Dievk. Svētku 
programma sarīkojumu telpās: 
uzstāsies grupa „4 vienā” no 
Latvijas. Pusdienas. Ieeja par 
ziedojumiem. 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.seattlelatvian-
church.org 29.oktobrī Refor-
mācijas 500! Pļaujas svētki, 
Dievk. ar dievg. Svinības 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. 29.oktobrī Bībeles stun-
da. 3.novembrī 11:00 drau-
dzesvaldes 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.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 11:00. Kafijas 
galds. 29.oktobrī Dievk. Rok-

villē nenotiek. 16:00 Nacio-
nālajā katedrālē Vašingtonā 
Reformācijas 500 gadu jubile-
jas svētku sarīkojums. Visi 
aicināti! 4.novembrī 8:30 
draudzes rīkotais gadskārtējais 
UTENIS! Info:Ināra Apine, 
tālr.:703-790-0833, e-pasts: ina-
razaiga@yahoo.com. Dace Zal-
mane, 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.

Kas ir cilvēks ar savu sirdi,
Ar savu rīta dziesmu?
Tas brīdi staro, dreb zemes vējā,
Tad rimis stājās, top kluss.

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā iemieg klusi.

Pie ābeles piestājos
Kā pie savas māmuliņas,
Birst ābelei balti ziedi,
Birst man gaužas asariņas.

Tās dienas mirdzošas un skaistas,
No bērnības kas nāk mums līdz…
(Dziesma #459) 
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Eiropas junioru 
meistarsacīkstēs – 

trīs medaļas
Notikušas Eiropas junioru 

meis tarsacīkstes svarcelšanā, 
kuŗā Latvijas pārstāvjiem bija 
izcili rezultāti. Rebeka Kocha 
neatstāja konkurentēm cerības 
uz panākumu un ļoti pār lie-
cinoši trešo gadu pēc kārtas 
triumfēja U-20 vecuma grupā, 
startējot svara katēgorijā līdz 58 
kilogramiem. Raušanā Kocha 
pacēla 98 kilogramus, bet grū-
šanā tika galā ar 115 kilogra-
miem, kas summā deva 213 ki -
logramus. Kochai rezultātīvi 
bija pirmie pieci mēģinājumi, 
bet no sestā viņa atteicās.

Sacensībās otro vietu ar 187 
(82+105) kilogramiem ieguva 
turciete Ajšegila Čakina, bet 
trešā ar 177 (77+100) kilo-
gramiem palika Olha Pikaša 
no Ukrainas. Raušanā Latvijas 
smagatlēte sacensībās iesaistījās 
vien no 90 kilogramiem, kamēr 
tuvākā konkurente sacensības 
jau bija beigusi ar 82 kilo-
gramiem, bet raušanu sāka no 
111 kilogramiem, kamēr Ča -
kina brīdi vēlāk centās tikt galā 
ar 112 kilogramiem.

Koha par Eiropas U-20 čem-
pioni kļuvusi trešo gadu pēc 
kārtas. Pērn viņa summā pacēla 
204 kilogramus. Vēl Eiropas 
U-20meistarsacīkstēs viņa 2014. 
gadā tika pie sudraba, bet 2013.
gadā – pie bronzas. Kochai ir 
daudz medaļu jaunatnes un 
junioru vecumā, tomēr šogad 
viņa otro reizi tika pie godalgas 
arī Eiropas meistarsacīkstēs pie -
augušajiem, kur aprīlī izcīnīja 
sudrabu, pievienojot to pērn 
gūtajai bronzai. Tāpat viņa pērn 
bija ceturtā Riodežaneiro Olim-
piskajās spēlēs.

Latvijas talantīgais svarcēlājs 
Ritvars Sucharevs triumfēja 
Albānijā notiekošajā Eiropas 
junioru meistarsacīkstēs U-20 
vecuma grupā, pievienojot zeltu 
iepriekšējos divos gados izcī nī-
tajām sudraba godalgām.

Startējot svara katēgorijā līdz 
77 kilogramiem, Sucharevs sum-
mā pacēla 333 kilogramus, iz -
cīnot mazo zeltu raušanā, bet 
grūšanā paliekot otrais. Raušanā 
18 gadus vecais Latvijas pār-
stāvis bija veiksmīgs visos trijos 

mēģinājumos, kuŗos pacēla at -
tiecīgi 146, 151 un 154 kilogra-
mus, tuvāko konkurentu apstei-
dzot par sešiem kilogramiem. 
Grū šanā viņa rezultāts- 179 kg.

Latvijas svarcēlājs Vadims 
Koževņikovs Albānijā izcīnīja 
bronzas godalgu Eiropas U-23 
meistarsacīkstēs. Latvijas pār-
stāvis pie bronzas tika sacen-
sībās svara katēgorijā līdz 94 
kilogramiem.

Summā Koževņikovs pacēla 
339 (145+194) kilogramus, bet 
par čempionu ar 359 kilo-
gramiem kļuva Karušs Gu  kas-
jans no Armēnijas. Savukārt 
sudraba medaļu ar summā 
paceltiem 357 kilogramiem 
ieguva krievs Georgijs Kupcovs.

Junioriem svarā līdz 69 kilo-
gramiem Artjoms Griščenko 
izcīnīja 12. vietu. Raušanā viņš 
pacēla 119 kilogramus, kas bija 
12. rezultāts, bet grūšanā Lat-
vijas svarcēlājam bija pa spē -
kam 140 kilogrami, kas šajā 
vingrinājumā deva 15. vietu. 
Summā Griščenko ar 259 kilo-
gramiem ieņēma 12. vietu, bet 
par čempionu ar 302 kilogra-
miem tika kronēts italietis 
Mirko Dzanni.

Vējiņu kausa 
izcīņa

Katru gadu orientēšanās sa -
censībās godina Austrālijas lat-
viešu un jaunsargu kustības 
mecenātu Ainas un Jāņa Vējiņu 
piemiņu. “Vējiņu kauss” iedi-
bināts kā ikgadēja tradicija, un 
sacensības notiek kādā no 
Latvijas novadiem. To mērķis ir 
veicināt jauniešu garīgo un fi -
zisko attīstību, pilnveidot 
orientēšanās prasmes mežainā 
apvidū.

Šogad sacensības notika 
Krust pils novadā. Pirmo vietu 
izcīnīja Jaunsardzes departa-
menta 3. novada nodaļas, otro 
vietu – Jaunsardzes departa-
menta 2. novada nodaļas, trešo 
vietu – Jaunsardzes departa-
menta 4. novada nodaļas jaun-
sargi.

Par Rīgas Dinamo 
problēmām

Plašsaziņas līdzekļos plaši tiek 
diskutēts par hokeja komandas 
Rīgas Diunamo  neveiksmēm 
Starpkontinentālajā hokeja līgā. 
Mūsu lasītāju ieskatam snie-
dzam portāla TVNET apskat-
nieka Lotāra Zariņa viedokli 
par šo jautājumu.

Starp mums vēl ir kāds mazo-
hists, kuŗš skatās Rīgas Dinamo 
spēles, cilvēkiem laikam patīk 
baroties no citu neveiksmēm. 
Pēdējā spēlē rīdzinieki pama-
nījās izcīnīt pirmo uzvaru 
mājās, kas nedaudz atdzesēja 
kluba vadības galvas. Zau dē-
juma gadījumā sekotu pār mai-
ņas, lai gan izmaiņas komandā 
tāpat plānojas.

Pirms sezonas gaisā virmoja 
pārliecinošas replikas, ka sliktāk 
nekā pagājušajā sezonā nevar 
būt. Izrādās, ka var! Ja pagājušajā 
sezonā pēc 23 spēlēm Dinamo 
kontā glabājās 23 punkti, tad 
šosezon tikpat daudz spēlēs 
desmit. Komandas viens no 
mērķiem, vismaz pirms kāda 
laika, bija dot iespēju labāka-
jiem tautiešiem spēlēt mājās, 
kas pēdējās sezonās vairs ne -
materializējās. Vairāki hokejisti, 
kuŗi izpelnītos nozīmīgu lomu 
komandā, vai nu ir jau pie  ča-
karēti, vai viņiem nav interese 
spert kāju bardaka valdošā 
Dinamo virtuvē.

Kā var gaidīt rezultātu no 
hokejista, kas profesionālā lī -
menī nav spēlējis vadošās lo -
mas. Pēdējos gados nav sek mē-
jies ar leģionāru piesaisti, lai 
gan sezonas sākumā runājām 
par hokejistu iespēju kandidēt 
uz vietu savu valstsvienību 
sastāvā Olimpiskajās spēlēs.

Arī Dinamo komanda pie-
dzīvo dabisko procesu, ko sauc 
par paaudžu maiņu. Vairāki 
pašmāju hokejisti, kuŗi pirms 
pāris sezonām bija komandas 
vilcējspēks, vairs nespēj pavilkt 
vezumu.

Spēle pret Čerepovecas Se -
verstaļ bija pēdējais solis ‒ vai 
nu pirms pārmaiņām vai ne -
mainīgiem apstākļiem. Kluba 
vadība ultimātus šosezon jau 
bija uzstādījusi, viens no gadī-

jumiem bija īsi pirms Sanda 
Ozoliņa atbrīvošanas. Savickis 
norādīja, ka Ozoliņš pēc paša 
iniciātīvas atkāpies no galvenā 
treneŗa pienākumiem, lai gan 
darba metodes Dinamo orga-
nizācijā nemēdz būt tik baltas 
un tīras. Protams, 16 spēlēs 
izcīnīti pieci punkti ir ļoti zems 
rādītājs, tāpēc kluba vadība ač -
gārni, bet rezultējoši vienādi 
atbrīvojās no visiem treneriem. 
Mīkstā Juŗa labā roka Nor -
munds Sējējs vēlējās atlaist visu 
treneru brigādi uzreiz, bet 
Ozoliņu nomarinēja vēl divas 
spēles ar cerību uz brīnumiem.

Atgriežoties pie ultimāta 
pirms Severstal spēles, zaudē-
juma gadījumā komandā, vis-
drīzāk, notiktu spēlētāju at  brī-
vošana. Tomēr spēle pret Če -
repovecas komandu pierādīja, 
ka hokejistos kaut kāda ugun -
tiņa vēl kvēlo. Ļoti dzīvīgs bija 
treneru komandtiltiņš, kur spēli 
enerģiski diktēja Ģirts Anki-
pāns, pa reizei nokāpjot no po -
desta, lai būtu tuvāk mākslinie -
ku ansamblim. Tikpat aktīvi kā 
vārtos, arī treneŗa arodā Edgars 
Masaļskis paceltā balsī norāda 
pamanītās nepilnības. Ar di -
viem bijušajiem uzbrucējiem, 
vienu bijušo un vienu esošo 
(karjēru Edgars vēl neesot bei-
dzis) vārtsargu treneri komand-
tiltiņš izskatās pārliecinošs. Tre-
neriem ir lielāka pieredze kā 
priekšgājējiem, viņi savā spe-
ciālista karjērā ir saskārušies ar 
zaudējumu serijām, kas Ozoliņa 
brigādei bija ugunskristības, 
kuŗas jauniņie neizturēja.

Pastaigājoties pa Skanstes 
ielu, cilvēki mēļo, ka pašreizējais 
treneŗu sastāvs nebūs uz ilgu 
palikšanu. Runājot, ka ko  man-
das galvenā treneŗa pienākumi 
tiks uzticēti kādam zviedram. 
Vai Zviedrijas izlases galvena-
jam trenerim? Diez vai.

DAŽOS VĀRDOS
 Starptautiskā Šacha fede-

rācija (FIDE) piešķīrusi liel-
meistara titulu Latvijas ša  chis-
tam Ņikitam Meškovam. Viņš 
ir divpadsmitais šachists Lat-
vijā, kuŗam piešķirts šis tituls. 
Līdz ar to Latvija iekļuvusi pa -
saules pirmajā desmitniekā pēc 
lielmeistaru skaita attiecībā pret 
iedzīvotāju skaitu.   

centrs.com stāstīja Latvijas Ho -
keja federācijas (LHF) ģene  rāl-
sekretārs Viesturs Koziols. Spēle 
pret Kanadas izlasi notiks Arēnā 
Rīga. Tobrīd kanadieši būs jau 
gandrīz pabeiguši gatavošanos 
olimpiskajām spēlēm.

 Latvijas čempione bas ket-
bolā VEF Rīga VTB Vienotās 
līgas izbraukuma spēlē otrajā 
puslaikā izlaida desmit punktu 
pārsvaru un ar 83:84 (16:19, 
26:22, 29:22, 12:21) zaudēja 
Sanktpēterburgas Zeņit vie nī-
bai. VEF Rīga sastāvā 19 punk-
tus iemeta Rolands Freimanis, 
kuŗam arī desmit atlēkušās 
bumbas, bet 18 punktiem iz -
cēlās meksikānis Alekss Peress. 
Savukārt pa 11 punktiem pie -
vienoja rīdzinieku kapteinis 
Kristaps Janičenoks un Iļja 
Gromovs.

 Latvijas pirmā rakete vīriešu 
tenisā Ernests Gulbis jaunā kajā 
ATP rangā, kas publicēts 23.ok -
tobrī, saglabājis iepriekš ieņe m-
to 203. poziciju. Nākamās sa -
censības Gulbim būs Vīnes ATP 
World Tour 500 serijas turnīrā. 
Pirmajā kārtā jāspēlē ar francūzi 
Žilu Simonu, kuŗš ir planētas 
74. rakete

 Latvijas kamaniņu brau-
cēju sacensībās starta rāvienos 
Sigulda trasē Prezidenta kausu 
pirmo reizi izcīnīja jauniete 
Elīna Ieva Vītola, un piekto –
Kristaps Mauriņš, Ekipāžu sa -
censībās uzvarēja Kristers Pu -
tins un Imants Marcinkēvičs. 

 Latvijas hokeja čempion-
vienība Rīgas Kurbads debitēja 
starptautiskajā arēnā, iekļūstot 
Kontinentālā kausa izcīņas tre-
šajā kārtā. Mūsu hokejisti pār-
spēja Polijas komandu Tychy, 
Ukrainas čempionus Donbass 
hokejistus un Igaunijas vienību 
Narva

 Valdība konceptuāli at  bal-
stīja ieceri par Paralimpiskā 
sporta centra izveidi Latvijā. 
Investīciju apjoms ir 13,3 mil-
joni eiro ar pievienotās vērtības 
nodokli. Par šo financējumu 
paredzēts iegādāties zemi, iz -
strādāt technisko projektu un 
būvprojektu, kā arī izveidot sta-
diona centrālo vieglatlētikas 
sporta laukumu, starptautis ka-
jām prasībām atbilstošu vieg-
latlētikas treniņu stadionu, iz -
būvēt tribīnes un palīgtelpas.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

 Latvijas hokeja izlase 4. feb-
ruārī aizvadīs pārbaudes spēli 
ar Kanadas izlasi, kas neilgi pēc 
tam piedalīsies Phjončhanas 
Olim piskajās spēlēs, intervijā 
te  levīzijas kanālim Sporta -


