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Amerikas Savienotajās Valstīs 
dzīvo apmēram 15 tūkstoši bals s-
 tiesīgo Latvijas pavalstnieku. Pēc 
Centrālās Vēlēšanu komisijas infor -
mācijas, ārpus Latvijas dzīvo 
130  702 jeb 8,44% balss tiesīgo 
pilsoņu, kas, piedaloties vēlēša-
nās un balsojot, varētu  ievēlēt sep-
 tiņus astoņus Saeimas depu tātus.

bībā ar latviešu organizācijām 
Vašingtonā (LOV), Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomi 
(ŅLOP) un Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienību (ČLOA) 
septembŗa sākumā sarīkoja 
priekš vēlēšanu diskusijas ar 13. 
Saeimas deputātu kandidātiem 
trijās ASV pilsētās – Vašingtonā 

šanās: “Šī gada 6. oktobrī mēs, 
tāpat kā mūsu tautieši Latvijā 
un citās pasaules valstīs, dosi-
mies vēlēt 13. Latvijas Repub-
likas Saeimas sastāvu. Mums, 
ASV dzīvojošiem vēlētājiem, 
rūp Latvijas nākotne, jo dau-
dziem no mums tā ir vieta, kur 
esam piedzimuši, uzsākuši biz-

partijas, kaut gan dažādu ap -
stākļu dēļ ne visi seši pārstāvji 
varēja piedalīties diskusijās ik -
vienā no trim pilsētām.

Diskusijas vadīja pieredzē-
jušais žurnālists, raidījumu un 
sarīkojumu vadītājs Ansis Bo -
gustovs no Latvijas, parādot 
lielisku prasmi vadīt sarunu, 
iedrošinot klātesošos jautāt un 
diskutēt.

Pirmā tikšanās 7. septembŗa 
vakarā notika Vašingtonas lat-
viešu draudzes telpās Rokvilē,  
netālu no galvaspilsētas.  Neska-
toties uz negaisu un piektdienas 
vakara lielpilsētas satiksmi, šī 
diskusija bija labi apmeklēta. 
Pēc ALA izpilddirektores Ma -
risas Gudrās aplēsēm, ieradās 
aptuveni 60 cilvēku. Šo tikšanos 
tiešraidē varēja vērot arī ALA 
Facebook mājaslapā, kur ska-
tītāji aktīvi iesaistījās arī domu 
apmaiņā  komentāru sadaļā. 
(Video ierakstu joprojām var 
apskatīt Facebook ALA lapā.  
Līdz 10. septembrim to bija 
apskatījuši 3300 cilvēku) Dis ku-
sijā piedalījās piecu partiju pār-
stāvji: Richards Kols no Na  cio-
nālās apvienības, Māris Grau-
diņš no partijas Progresīvie, Vita 
Anda Tērauda no polītisko par-
tiju apvienības Attīstībai/Par, 
partiju apvienības “Latviešu Na -
cionālisti” pārstāvis Andris Ru -
bins un Zanda Kalniņa-Luka-
ševica no Jaunās Vienotības. 
Jaunās konservātīvās partijas 
kandidāta Gata Eglīša pieda-
līšanos izjauca aizkavētie lido-
jumi. ALA priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs teica ievadvārdus un 
aktīvi iesaistījās arī diskusiju 
norisē. Patīkami, ka arī  Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Teik-
manis ar kundzi atrada laiku 
apmeklēt tikšanos. 

Diskusija  un tiešraide ilga 
vairāk nekā divas stundas, pēc 
kuŗas Rokvilē, tāpat kā citās 
pilsētās, turpinājās neformālas 
sarunas ar kandidātiem. Ansis 
Bogustovs atzīst, ka Vašingto-
nas puses latviešus visvairāk 
interesējuši jautājumi par aiz-
sardzību un korupcijas apka-
ŗošanu Latvijā.

Ņujorkā, kur Igauņu namā 
sestdienas, 8. septembŗa vaka-
rābija sapulcējušies ap 60 cil-
vēku, saruna starp kandidātiem 
un publiku bijusi visai spraiga, 
atzīst gan ALA izpilddirektore, 
gan diskusijas vadītājs.

Šogad ASV ir izveidots re -
kordliels skaits iecirkņu – 21 ie -
cirknis 16 pavalstīs un Kolum-
bijas apgabalā. Tas ir lielākais 
vēlēšanu iecirkņu skaits vienā 
valstī ārpus Latvijas. Amerikas 
latviešu apvienība (ALA) sa  dar-

D.C., Ņujorkā un Čikāgā. 
Amerikas latviešu apvienība 

nosūtīja vēstules ar aicinājumu 
apmeklēt Latvijas balsstiesīgos 
ASV visiem 16 sarakstu pār-
stāvjiem, kas iesnieguši savu 
pieteikumu kandidēt šajās vēlē-

nesu, atraduši otras mājas vai 
tur dzīvo mūsu ģimenes. Mums 
ir daudz jautājumu jums, kas 
gatavojaties kļūt par Latvijas 
valsts likumdevējiem.” Aicinā-
jumam piedalīties priekšvē lē-
šanu diskusijās atsaucās sešas 
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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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

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: ________________________________________________

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: martinstauvers@yahoo.com, 

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 - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Ko darīt ar „pakārtiem bērniem”?

Pirms diskusijas klātesošajiem 
bija iespēja iepazīties ar jauno  
Latvijas Republikas vēstnieku 
un pastāvīgo pārstāvi Apvienoto 
Nāciju organizācijā Ņujorkā 
Andreju Pildegoviču, savulaik 
vēstnieku Amerikā.

pie valstī pastāvošās divpartiju 
sistēmas, ne vienmēr ir viegli 
izsekot Latvijas daudzām jau-
najām partijām un apvienībām, 
kas savairojas pirms katrām 
Saeimas vēlēšanām.

Diskusiju auditorija visās tri-

“Varēja redzēt, ka cilvēkiem ir 
interesanti būt klāt šajās dis ku-
sijās, piedalīties, bet viņu in  te-
rese izslēdzas, kad vajadzīga 
kāda rīcība. Dažiem beidzies 
pases derīguma termiņš, da -
žiem ir tikai personas apliecība 

Priekšvēlēšanu diskusijas apmeklētāji Čikāgā

Lai diskusijām seko
reāla rīcība!

Ņujorkiešus visvairāk inte re-
sēja jautājumi, kas saistīti ar 
Lat  vijas nodokļu polītiku, cīņu 
pret korupciju un par atbalstu 
diasporai. Diskusijā piedalījās 
piecu sarakstu pārstāvji, šoreiz 
bija klāt Gatis Eglītis no Jaunās 
konservātīvās partijas, aizņem-
tības dēļ nevarēja būt klāt Ri -
chards Kols no Nacionālās ap -
vienības. 

Svētdien, 9.septembrī uz dis-
kusijām Čikāgā devās tikai četri  
kandidāti – Vita Anda Tērauda, 
Zanda Kalniņa–Lukaševica, Mā  ris 
Graudiņš un Gatis Eglītis, bet 
diskusijas Ciānas draudzes tel-
pās izvērtās visspraigākās un arī 
ilgākās – gandrīz trīs stundu 
gaŗumā. Čikāgā cilvēki visvairāk 
interesējušies par izglītības jau-
tājumiem, bet jautājuši arī par 
partiju vēsturi un financējumu. 
Cilvēkiem ASV, kas pieraduši 

jās pilsētās bija pārsvarā ga  dos 
vecāki cilvēki, kurus ļoti inte-
resējis, kas notiek Latvijā, atzīst 
Ansis Bogustovs. Viņam, tāpat 
kā rīkotājiem, būtu gribējies 
redzēt vairāk jauno ģimeņu ar 
bērniem, kuriem drīz iestāsies 
balsošanas vecums.  Interesanti, 
ka jautājumi, ko diskusijās uz -
devuši jaunākās paaudzes cil-
vēki, bijuši ar noskaņu – “Latvijā 
viss ir slikti”, kas, pēc Anša 
domām, bieži vien ir Latvijas 
mediju radītais iespaids, pirms 
vēlēšanām meklējot skandālus 
un intrigas par un ap partijām. 
Vecākās paaudzes klātesošie, 
kas, iespējams, retāk lasa Lat-
vijas presi, vairāk interesējušies 
par būtiskiem jautājumiem – 
partiju programmām un stra-
tēģiju. 

Un vēl kāds novērojums, kas 
Ansim radās, vadot tikšanās: 

(ID karte), ar ko nedrīkst balsot 
(tādos gadījumos ir jāizņem 
vēlētāju apliecība). Cilvēki jūt 
līdzi procesiem Latvijā, bet ne 
visi saprot, ka tas nozīmē arī 
saņemties reālai rīcībai.” 

Marisa Gudrā, Amerikas lat-
viešu apvienības izpilddirek-
tore, kuŗa piedalījās visās dis ku-
sijās, atzīst, ka šādi pasākumi ir 
ļoti nepieciešami, tie ne tikai 
palīdz cilvēkiem izvēlēties, par 
ko balsot, bet arī informē, 
izglīto un palīdz saprast, kā 
notiek Latvijas attīstība un 
reformas.

Amerikas latviešu apvienība 
pateicas ikvienam, kuŗš atrada 
laiku piedalīties diskusijās un 
izrādīja interesi par gaidāmajām 
vēlēšanām, kuŗ ās tiks izlemta 
Latvijas nākotne nākamajiem 
četriem gadiem.

Kādu rītu pirms vairākām 
nedēļām izņēmu no savas pasta 
kastītes kārtējo dienas avīzes 
numuru un, kāpjot augšā uz savu 
piektā stāva dzīvokli, kā parasti 
uzmetu acis laikraksta pirmajai 
lappusei. Apjukumā biju spiesta 
apstāties, jo pretī raudzījās 
virsraksts „Visu pakārto bērnu 
interesēm”. Biju jau savā dzīvoklī, 
kad ņēmos tuvāk pētīt šo pirmo 
lappusi un tajā pieteikto pub li-
kāciju. Izrādās, dažādi noteikumi 
par ēdināšanu jāpakārto bērnu 
interesēm. Tālāk neiedziļinoties 
raksta problemātikā, nebeidzu 
vien brīnīties, kā šāds virsraksts 
nonācis pirmajā lappusē un ne -
viens visā redakcijā to nav iz  la-
sījis un neviens nav iedomājies 
par virsraksta jēgu. Kas tad ir 
mūsu „pakārtie bērni” un kas ar 
tiem darāms? Tieci nu gudrs!

Ir taču tik daudz veidu, kā 
neveiklā žurnālista sagudroto 
virsrakstu pārvērst raksta satu-
ram atbilstošā, izvairoties no 
„pakārtiem bērniem”!

Lasītāja Rīgā
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Sarmotā ziemas diena Zemgalē

2019. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $20,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3,00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50 (NB! Maksa ASV dolaros)
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

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

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 20,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

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

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

AIJA MOELLERE

Izrāde “Sprīdītis?”
ceļā pie skatītājiem

Šis kalendārs ir
redakcijas velte

Latvijas Simtgadei

Dāvājiet to arī saviem cittautu draugiem –
lai viņi iepazīst mūsu skaisto Tēvzemi!

Attēlos dabas foto no visiem
Latvijas novadiem.
Foto autors Imants Urtāns.

Kopš agra pavasaŗa San  fran-
cisko Jaunais teātris strādā pie 
izrādes “Sprīdītis?”, kas top pēc 
Annas Brigaderes lugas “Sprī-
dītis” motīviem. Šī luga tika 
izvēlēta, domājot par cilvēkam 
vienmēr aktuālo pasaules izzi-
nāšanu un mājas sajūtas mek-
lējumiem. Luga sarakstīta 1903. 
g adā (vairāk nekā pirms simt 
gadiem!), tāpēc SFJT Sprīdītim 
ir jautājuma zīme galā. Kāds ir 
Sprīdītis šodien? Teātris ar re -
žisori Māru Lewis priekšgalā 
lugas materiālu ir sasaistījuši ar 
mūsdienām, radot savu, perso-
nīgas pieredzes caurstrāvotu 
versiju par Sprīdīti, kas devies 
laimes meklējumos ārpus dzim-
tenes, par valodu un par mājām, 
kuŗās atgriezties pēc svešu 
zemju staigāšanas ar jaunu pie -
redzi un dziļāku izpratni par 
vērtībām. Būs interesanti gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, 
un izrāde ļaus skatītājam parau-
dzīties uz veco, labo Sprīdīti no 
citas puses, ieraugot un izdzir-
dot pavisam ko jaunu.

Izrādes veidošanā piedalās 
latvieši no visas pasaules – folk-
loras grupas Iļģi radošais sastāvs 
(Latvija), Gints Danne (Fran-
cija), aktieŗi un radošās grupas 
dalībnieki no vairākiem Ame-
rikas štatiem (CA, TX, MD). 
Mākslinieces Lindas Treijas 
tērpu skices dzīvē jau ir iemieso-
jusi tērpu meistare Sallija Filica. 
Notiek mēģinājumi, un rit 
darbs pie dekorācijām un mū -
zikas. Sanfrancisko Jaunā teātŗa 
Facebook lapā (www.facebook.
com/SFJaunaisTeatris) var ap -
lūkot darba procesu un jaunu-
mus.

Jautāju režisorei, kāpēc tieši 
“Sprīdītis” un tieši tagad. Stāsta 
Māra Lewis: “Jau 2014. gadā, 
kad meklēju lugu iestudēšanai, 
mana draudzene Latvijā Ing-
vilda Strautmane ieteica “Sprī-
dīti”: aizķeršoties ārzemju lat-
viešu sirsniņā stāsts par laimīgo 
zemi, kas katram latvietim ir 
Latvija. Es pretojos, jo tā ir pa -
saka bērniem, stāsts visiem 
zināms, vajag daudz aktieŗu un 
daudz kostīmu, vajag Sprīdīti, 
kuŗa mums nav utt.

2017. gada vasarā kopā ar 
Ingvildu ciemojāmies pie Ivetas 
Gravas Berģos. Ar Ivetu veik-
smīgi sastrādājāmies XIV Vis-
pārējos latviešu dziesmu un 
deju svētkos ASV Baltimorā. 
Radās ideja sagatavot dāvanu 
par godu Latvijas Simtgadei. 
Kādu lugu? Nu protams, ka 
„Sprīdīti“! Meitenes mani pār-
liecināja, ka Sprīdīša lomas 
atveidotāju atradīsim Latvijā, 
dekorācijas mūsu technoloģiju 
laikmetā būs projekcijas, mū -
ziku rakstīs Iļģi, un koncepts 
būs: jo tālāk pasaulē Sprīdītis 
iet, jo vairāk viņš dzird angļu 
valodu. Un “ja man stipru vīru 
ievajadzēsies” (Anna Briga de re), 
tad tās palīdzēs. Veidosim izrādi 
pieaugušajiem un arī bērniem. 
Tā nu mēs sākām.

Latvijas Sprīdītis prasīja nau-
das summu, kuŗu mēs kā bez-
peļņas organizācija nevaram 
atļauties. Nolēmām, ka īsumam 
un gaŗumam, vecumam un jau-

numam Sprīdīša lomā nav 
nozīmes, galvenaā ir tā ilgu 
puķe, kas neliek mieru un liek 
meklēt laimi. Mums ir liels un 
ļoti talantīgs kolektīvs, un mēs 
strādājam ar prieku un aiz rau-
tību, lai radītu kaut ko jaunu un 
nebijušu, lai Latvijas Simtgadē 
visi pasaules sprīdīši atcerētos 
laimīgo zemi.”

Sanfrancisko Jaunais teātris ir 
dibināts 2010. gadā (līdz 2017. 
gadam darbojās ar nosaukumu 
Sanfrancisko Teātŗa darbnīca) 
režisores Māra Lewis vadībā. 
“Sprīdītis?” ir teātŗa piektā iz -
rāde; Sanfrancisko aktieŗu gru-
pas pūrā ir arī L. Stumbres “Plī-
vurītis ar punktiņiem” (2011), 
O. Bagaturijas “Karalis Līrs na -

Izrādes “Sprīdītis?” pirmiz-
rāde būs 2018. gada 30. sep-
tembrī plkst 13:00 Sanfrancisko 
Latviešu luterāņu draudzes 
namā, kam sekos viesizrādes 
Bostonā (Bostonas Trimdas 
draudzes namā 20.10.2018. 
plkst 13:00) un Vašingtonā (Va -
šingtonas Latviešu draudzes 
namā 21.10.2018. plkst. 13:00).

bagmājā” (2013), R. Blaumaņa 
“No saldenās pudeles” (2015) 
un Ē. Kestnera “Emīls un Ber-
līnes zēni” (2017) iestudējumi. 

Sanfrancisko Jaunā teātra un 
izrādes atbalstītāji ir dāsnie 
sponsori Latviešu fonds, Ame-
rikas latviešu apvienība, PBLA 
Kultūras fonds un Ziemeļ-
amerikas Artūra Jullas fonds.
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MĀRIS BINDERS

(turpināts 5. lpp.)

Mūsējie pasaulē

MARISS JANSONS
Nīderlande
11., 12., 14.  oktobris Mariss 

Jansons un Het Koninklijk Con-
certgebouworkest, Concertg e bouw, 
Amsterdam

KRISTĪNE OPOLAIS
Apvienotā Karaliste
9.  oktobris Kristīne Opolais 

koncertā kopā ar Gewand haus-
orchester Leipzig un diriģentu 
Andri Nelsonu, Southbank 
Centre, London

Japāna
16., 20., 22. septembris, Kris-

tīne Opolais Manonas Lesko 
lomā Džakomo Pučini operā 
“Manona Lesko”, Kanagawa 
Kenmin Hall, Yokohama

Vācija
Kristīne Opolais koncertā kopā 

ar Gewandhausorchester Leipzig 
un diriģentu Andri Nelsonu.

4., 5. oktobris Gewandhaus zu 
Leipzig;

7. oktobris Alte Oper, Frank furt;
18. oktobris Rosengarten, 

Mann heim;
19. oktobris  Konzerthaus, 

Dortmund.

ses Elzas lomā Richarda Vāgnera 
operā “Loengrīns”.

20., 23., 26., 28. septembris 
Opera Gent;

7., 10., 14, 17., 20., 23. okto-
bris Opera Antwerpen.

INGA KALNA
 Inga Kalna Romildas lomā 

Georga Fridriha Hendeļa operā 
“Kserkss”

Austrija
22. oktobris Theater an der 

Wien
Francija
24. oktobris Théâtre des 

Champs-Elysées, Paris
EGILS SILIŅŠ
Austrija
5., 6.  oktobris Egils Siliņš, 

Basilika Sonntagberg 
Vācija
14. oktobris Egils Siliņš Baraka 

lomā Richarda Štrausa operā 
“Sieviete bez ēnas” Staatsoper 
Unter den Linden, Berlin

Vācija
Andris Dzenītis, simfonisks 

darbs “Māra”, atskaņo Gewand-
hausorchester Leipzig un Andris 
Nelsons; 3., 4. oktobris Gewand-
haus zu Leipzig;

7. oktobris Alte Oper Frank furt
18.  oktobris Congress Center 

Rosengarten, Mannheim
19. oktobris Konzerthaus Dort   -

mund 
7.  oktobris Andris Dzenītis, 

“La Remerciement” ērģelēm, at  -
skaņo Iveta Apkalna, St. Michael, 
München

Zviedrija
12.  oktobris Andris Dzenītis, 

simfonisks darbs “Māra”, atskaņo 
Gewandhausorchester Leipzig un 
Andris Nelsons; Stockholms 
Konserthus

Polska Filharmonia Bałtycka. 
Gdańsk 

Slovēnija
13.  oktobris Pēteris Vasks, 

“Musica appassionata”, atskaņo 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, dir. Andris Poga. Slo -
venská filharmónia, Bratislava

Ungārija
21., 22., 24. septembris Pēte-

ris Vasks, “Epifania”, atskaņo 
Budapesti Fesztiválzenekar, Müpa, 
Budapest 

2.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Concerto”, atskaņo Lietuvos ka -
merinis orkestras, Müpa, Buda-
pest 

Vācija
12.  septembris Pēteris Vasks, 

“Concerto”, atskaņo Vogtland 
Philharmonie Greiz/Reichenbach, 
Neuberinhaus, Reichenbach im 
Vogtland

14.  septembris Pēteris Vasks, 
“Concerto”, atskaņo Vogtland 
Philharmonie Greiz/Reichenbach, 
Vogtlandhalle, Greiz

16.  septembris Pēteris Vasks, 
“The Fruit of Silence”, atskaņo 
Orchester pro musica Osnabrück; 
St. Gertrud, Lohne 

3.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Concerto”, atskaņo Nieder rhei-
nische Sinfoniker; Seidenweber-
haus, Krefeld

24.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Musica appassionata”, atskaņo 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, dir. Andris Poga; Graf-
Zeppelin-Haus, Friedrichshafen 

25.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Musica appassionata”, atskaņo 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, dir. Andris Poga; Lie -
derhalle, Stuttgart 

26.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Musica appassionata”, atskaņo 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, dir. Andris Poga; Kirche 
St. Johann, Schaffhausen 

28.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Musica serena”, atskaņo Alt-
Hastedter Kammerorchester; Sen-
desaal, Bremen 

Zviedrija
6.  septembris Pēteris Vasks, 

“Musica dolorosa”, atskaņo 
Nordiska Kammarorkestern; 
Sundsvall, Tonhallen

22.  septembris Pēteris Vasks, 
“Vox amoris”, atskaņo Svenska 
Kammarorkestern; Konserthus, 
Örebro

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
23.,28.septembris Ainārs Ru -

biķis diriģē Volfganga Amadeja 
Mocarta operu “Burvju flauta”, 
Komische Oper Berlin

ELĪNA GARANČA
ASV
24., 28. septembris, 1., 5., 9., 

13., 16., 20. oktobris Elīna Ga -
ranča Dalilas lomā Kamila Sen-
sānsa operā “Samsons un Dalila”, 
The Metropolitan Opera New York 
City, NY

23. oktobris Elīnas Garančas 
solokoncerts, Carnegie Hall New 
York, NY

MARINA REBEKA
Spānija
19., 22., 24., 28. septembris, 

1., 4., 7. oktobris Marina Rebeka 
Margaritas lomā Šarla Guno operā 
“Fausts”, Teatro Real Madrid

LIENE KINČA
Beļģija
Liene Kinča Brabantes prince-

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO
ASV
26., 29. septembris, 2., 6., 11., 

15., 18. oktobris Aleksandrs An -
toņenko Radamesa lomā Džu -
zepes Verdi operā “Aīda”, The Met-
ropolitan Opera, New York City, NY

LATVIJAS NACIONĀLAIS 
SIMFONISKAIS 
ORĶESTRIS
Vācija
Latvijas Nacionālais simfonis-

kais orķestris, diriģents Andris 
Poga un vijolniece Baiba Skride. 
24. oktobris Graf Zeppelin Haus, 
Friedrichshafen;

25.  oktobris Liederhalle 
Stuttgart;

26.  oktobris St Johann 
Schaffhausen.

ANDRIS DZENĪTIS
Apvienotā Karaliste
9.  oktobris Andris Dzenītis, 

simfonisks darbs “Māra”, atskaņo 
Gewandhausorchester Leipzig un 
Andris Nelsons, Royal Festival 
Hall, London 

Ungārija
5.  oktobris Andris Dzenītis, 

simfonisks darbs “Euphoria”, at -
skaņo Sinfonietta Rīga; Művés-
zetek Palotája – Müpa Budapest

MAIJA EINFELDE
ASV
25.,26.,27.,30.  oktobris Māra 

Einfelde, „Lux Aeterna“ jaukta-
jam korim, zvaniņiem un vibra-
fonam, atskaņo Boston Symphony 
Orchestra un Andris Nelsons; 
Symphony Hall, Boston, MA

ANDRIS NELSONS
Apvienotā Karaliste
8.,9.  oktobris Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leipzig, 
Royal Festival Hall, London

ASV
 25., 26., 27., 30. oktobris An  dris 

Nelsons un Boston Symphony Or -
chestra, Symphony Hall, Boston, MA

Francija
15.,16.  septembris Andris 

Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, Philharmonie de Paris

Nīderlande
17. septembris Andris Nelsons 

un Boston Symphony Orchestra, 
Het Concertgebouw Amsterdam

26., 27., 28., 30.  septembris, 
4., 5.  oktobris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

7. oktobris Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, Alte 
Oper Frankfurt

18.  oktobris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leipzig, 
Congress Center Rosengarten, 
Mannheim

19., 20.  oktobris Andris Nel-
sons un Gewandhausorchester 
Leipzig, Konzerthaus Dortmund

Zviedrija
11.  oktobris Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leipzig, 
Malmö Live Konserthus

12.  oktobris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leipzig, 
Stockholms Konserthus

KREMERATA BALTICA
Īrija
14. oktobris Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers, Dublin 
National Concert Hall

SINFONIETTA RIGA
Ungārija
5.  oktobris Sinfonietta Riga 

Művészetek Palotája – Müpa 
Budapest

PĒTERIS VASKS
Beļģija
20.  septembris Pēteris Vasks 

“Musica dolorosa”, atskaņo Or -
chestre Royal de Chambre de 
Wallonie, Arsonic, Mons 

Islande
23.  septembris Pēteris Vasks 

“Viatore” atskaņo Iceland 
Symphony Youth Orchestra; 
Harpa, Reykjavík

Francija
20.  oktobris Pēteris Vasks, 

“Musica appassionata”, atskaņo 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, dir. Andris Poga. 
Grand Théâtre de Provence, Aix-
en-Provence 

23.  oktobris Pēteris Vasks 
“Musica appassionata”, atskaņo 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris, dir. Andris Poga. Phil -
harmonie, Paris

Polija
23.  septembris Pēteris Vasks 

“Vox amoris”, atskaņo Polska 
Filharmonia Bałtycka im. Fry-
deryka Chopina w Gdańsku, 
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(Turpināts no 4. lpp.)
Mūsējie pasaulē

A TALE OF DP LIFE:
LOOKING FOR HARBORS AND ANCHORS

GREVEN, GERMANY 1947
(Continued from Laiks no33)
GREVEN: PART FIVE
On Monday morning, I sat at 

the dining room table wonder-
ing where my grandmother was. 
My mother had stayed home. 
My father had left earlier, but 
now he was back. 

I heard them talking in the 
kitchen about my grandmother 
moving. Deciding that she 
wouldn’t move without us, I 
went back to playing. 

That didn’t last long.
“She was hit by a truck,” my 

father said too loudly. 
Truck? What did that mean, I 

wondered?
As my father, usually a low-key 

person, talked, he sounded agi-
tated, but I couldn’t hear much of 
what he said. So, I left the dining-
room and walked to the kitchen 
door where I could see and hear 
them. 

“How did you find out?” my 

mother asked, a sadness in her 
voice.

“The Greven police,” I heard 
my father say.

The police? What did that 
mean? 

“How did it happen?” My 
mother’s voice was strained.

“I don’t know,” my father 
replied sadly. “The police are still 
investigating.”

“Where is she?” My mother 
asked.

“She was at the morgue,” my 
father said quietly. “I signed, so 
they could take her to the bēru 
nams, funeral home.”

“Kas notika, what happened?” 
I asked, walking toward them. 
From the look on their faces, 
whatever happened couldn’t be 
good.

Neither seemed to know what 
to say to me.

“What’s a bēru nams?” I asked.
My mother took my hand.

“Kur ir vecmāmiņa?’” I asked, 
confused.

“Gunāriņ,” she said quietly, “we 
need to talk.”

As best my father could piece it 
together over the next few days, 
my grandmother Anna was 
walking home from Biruta’s 
apartment Friday evening. It was 
a dark, moonless night and she 
was on the low road, the street 
below the cemetery. The side-
walk was narrow, backed by the 
rock wall that held up the ceme-
tery.

The busier part of town was on 
top of the hill, the street that was 
the high-road home. On the low 
road, where Anna walked at that 
time of night there was little-to-
no pedestrian traffic. And, since 
it wasn’t a major Greven traffic 
artery, there usually was little 
street traffic. 

A truck, the German police 
told my father, had jumped the 

sidewalk. As narrow as the side-
walk was, the truck didn’t have 
far to go to find and hit my 
grandmother. With the wall 
beside her, there was no place for 
her to go. 

There was little petrol in 1947 
Germany outside of the UNRRA 
trucks and the British soldiers 
that administered the English 
Zone of Germany. DPs in Greven 
had no automobiles or trucks. 
Maybe someone had a bicycle? 
Trucks could be found on the 
German farms outside the town, 
but the trucks were mostly rust-
ing away from nonuse. 

The police called it a hit-and-
run and wrote it off to someone 
passing through Greven. 
Someone who was lost? The 
street where my grandmother 
was killed wasn’t a direct route to 
the center of town. It wasn’t a 
street that a truck driver would 
take to reach the UNRRA offices 

and warehouse or a road anyone 
would take to go from Greven to 
Minster, the nearest city.

Anna was buried in Greven, 
Germany. She was not the first, 
nor would she be the last Latvian 
civilian that was a victim of 
WWII and would die on foreign 
soil far from home.

How hard did the German 
police try to hunt down the driv-
er? We never knew. 

Transition was a way of life in 
those days. Jānis Jaunsudrabiņš, 
Latvian writer, humorist and art-
ist (1877-1962) bid farewell to 
his Greven friends after three 
years in Greven:

Ak, kas gan vairak šī dzīve,
Kā tikai tikties un šķirties…

What more can there be in this 
life

Than meeting and leaving…
We waited for what would 

come next.

GUNARS
FRICSONS

BAIBA SKRIDE
Apvienotā Karaliste
10.  oktobris, Baiba Skride un 

City of Birmingham Symphony 
Orchestra; Symphony Hall 
Birmingham

Austrija
11.  septembris,Baiba Skride 

un Boston Symphony Orchestra 
(dir. Andris Nelsons); Musik-
vereinsaal, Wien

26.,27.,28.  septembris Baiba 
Skride un Mozarteum Orchester; 
Festspielhaus, Salzburg

7.  oktobris Baiba Skride, 
Hohenems

Kanada
18.,20.  oktobris Baiba Skride 

un Toronto Symphony Orchestra; 
Roy Thomson Hall, ON

Francija
16.  septembris Baiba Skride 

un Boston Symphony Orchestra 
(dir. Andris Nelsons); Philhar-
monie de Paris

Nīderlande
17.  septembris Baiba Skride 

un Boston Symphony Orchestra 
(dir. Andris Nelsons); Het Con -
cert gebouw Amsterdam

IVETA APKALNA
Austrija
6. novembris Iveta Apkalna un 

Kremerata Baltica; Congress 
Innsbruck

Vācija
16. septembris Iveta Apkalna, 

Alte Oper Frankfurt
21.,22.,23.  septembris Iveta 

Apkalna un Konzerthausorchester 
Berlin; Konzerthaus Berlin

7.  oktobris Iveta Apkalna, St. 
Michael München

Taivāna
13.,14. oktobris Iveta Apkalna, 

National Kaoshiug Center for the 
Arts – Weiwuying

LAUMA SKRIDE
Apvienotā Karaliste
23. septembris Lauma Skride; 

Theatre Royal and Royal Concert 
Hall, Nottingham

14. novembris Lauma Skride; 
Wigmore Hall, London

Austrija
7.  oktobris Lauma Skride. 

Schubertiade Hohenems; Markus-
Sittikus-Saal

22.  septembris Baiba Skride 
un Aarhus Symphony; Musikhuset 
Aarhus

Polija
12.  oktobris Baiba Skride un 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia; Katowice

Slovākija
29.  septembris Baiba Skride 

un Mozarteum Orchester; Slo -
venská filharmónia

Somija
6. septembris Baiba Skride un 

Sinfonia Lahti; Sibelius Halle, 
Lahti

Šveice
12.  septembris Baiba Skride 

un Boston Symphony Orchestra 
(dir. Andris Nelsons); Luzern KKL

Vācija
5. septembris Baiba Skride un 

Boston Symphony Orchestra (dir. 
Andris Nelsons); 
Elbphilharmonie, Hamburg

24.  oktobris Baiba Skride un 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris (dir. Andris Poga); Graf 
Zeppelin Haus, Friedrichshafen

25.  oktobris Baiba Skride un 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris (dir. Andris Poga); 
Liederhalle Stuttgart

26.  oktobris Baiba Skride un 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris (dir. Andris Poga); St 
Johann Schaffhausen

Zviedrija
Baiba Skride un Göteborgs 

Symfoniker  29. septembris Vara 
Konserthus

5.  oktobris Göteborgs Kon-
serthus

REINIS ZARIŅŠ
Apvienotā Karaliste
23.,24.  septembris Reinis 

Zariņš. Grand Entrance hall, 
Brunel museum tunnel, London

ANDREJS OSOKINS
Vācija
16.  septembris Andrejs 

Osokins un Berliner Camerata; 
Monschau

GRUPA
“LATVIAN VOICES”
Ķīna
Latvian Voices  20.  oktobris 

Changzhou, Shanghai;
21. oktobris Dalian, Shanghai;
22.  oktobris Shanghai Inter-

national Arts Festival, Shanghai;
24. oktobris Shanghai Concert 

Hall;
25.  oktobris Shanghai Inter-

national Arts Festival, Putuo;
26., 28.  oktobris Shanghai 

In ternational Arts Festival, 
Pudong;

29.  oktobris Hefei Grand 
Theatre, Hefei Shi.

Taivāna
Latvian Voices 15. septembris 

Ching-Hwa University, Hsinchu 
City;

19. septembris Latvian Voi ces, 
Taipei National Concert Hall.
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VITA DIĶE

Jaunie 2018. gada stipendiāti

Dāvana no Linkolnas
Latvijas, savas Tēvzemes, 100. 

jubilejas gadā, godinot savu ve -
cāku piemiņu, sadarbībā ar Vī  tolu 
fondu stipendiju augstākās izglī-
tības iegūšanai mazturīgiem, bet 
talantīgiem jauniešiem dibina An -
drejs Eglīte un viņa māsa Dace 
Lisa (Eglīte) Taylor, tādējādi aplie-
cinot savu patieso patriotismu, 
uzticību Latvijas jauniešiem un 
viņu spējai veidot savas zemes 
nākotni. Šo stipendiju paredzēts 
piešķirt pedagoģiju vai farmāciju 
studējošiem.

Dace un Andrejs Eglītes

kās sirdsapziņas, iegūstot dižka -
reivja pakāpi. Pēc dienesta Jānis 
tika ievēlēts par skolotāju Rīgas 
pilsētas R. Blaumaņa 27. pamat-
skolā, bet 1931. gadā, lai papil di-
nātu zināšanas, iestājas Latvijas 
Universitātes matemātikas un 
dabaszinātņu fakultātē un sāka 
studēt ģeografiju. Viņš iestājas 
arī korporācijā „Latvia”.

1934. gadā abi jaunie pedagogi 
satikās un nodibināja ģimeni, 
kuŗa tika svētīta ar diviem bēr -
niem – vispirms ar Andreju, bet 

vijas Brīvības fonda (PBLA) biedrs.
Annas vaļasprieks bija viņas 

skaistais puķu dārzs, lasīšana un 
ceļošana. Reizēm viņai ļoti pati-
ka skatīties futbola spēles, un tad 
viņa kļuva par aizrautīgu līdz ju-
tēju. Savukārt Jāņa, šī inteliģentā, 
ar augstu intelektu apveltītā cil-
vēka, sirds piederēja klasiskajai 
literātūrai. Viņš skuma par lat-
viešu tautas likteni, un viņam 
sāpēja ikviena tautieša attālinā-
šanās no latvietības. 

1988. gadā Jānis aizgāja Mūžībā 

ir pildījis dažādus amatus ap  vie-
nības valdē, revīzijas komisijā un 
šaušanas sporta kopā, ir šīs or  ga-
nizācijas Mūža biedrs, apbalvots 
ar Zelta nozīmi. Andrejs Eglīte ir 
arī Amerikas latviešu apvienības 
Mūža biedrs Dzintara pakāpē, 
apbalvots ar ALAs Atzinības rak-
stu par ilggadīgu darbu DV ap -
vienībā, īpaši atzīmējot DV šau-
šanas sporta kopas izveidi un 
attīstību. Kopš 1975. gada viņš 
aktīvi darbojas Latviešu brīvības 
fondā, arī Latviešu fondā, ir sa -
sniedzis Dzelzs tūkstošnieka 
pakāpi. Vēl Andreja rūpju lokā ir 
ne tikai Latviešu centrs Gaŗezers- 
viņš ir arī Okupācijas mūzeja un 
Latvijas Bērnu fonda atbalstītājs, 
īstenojot ALAs programmu 
,,Drošais tilts”.

Arī Andreja māsa Dace Lisa 
(Eglīte) Taylor dzimusi Rīgā, 
1942. gadā 9. februārī. Pirmās 
skolas gaitas viņa uzsāka Vācijā 
bēgļu nometnēs. Izglītošanās tika 
turpināta Amerikā – vispirms 
skolā, kuŗā bijusi tikai viena 
telpa, un 30 bērniem, sadalītiem 
sešās klasēs, visus priekšmetos 
mācīja viena skolotāja. Tad mei -
tene mācījās Linkolnas vidus-
skolā, kuŗu Dace beidza ar iz  ci-
lību un tika uzņemta National 
Honor Society. 1961. gada rudenī 
Dace uzsāka studijas Nebraskas 
Universitātes farmācijas fakul tātē, 

ko absolvēja 1966. gadā, iegūstot 
Bachelor of Science gradu. Studiju 
laikā viņa pievienojās studentu 
korporācijai Imeria, darbojās arī 
Linkolnas latviešu studentu gru-
pas valdē. Pēc studiju beigšanas 
Daces pirmā darba vieta bija Ņu -
jorkas pilsētas slimnīca Cornell 
Medical Center. 1975. gadā viņa 
pārcēlās uz Denveru Kolorādo 
pavalstī, kur turpināja strādāt 
savā specialitātē Denver General 
slimnīcā līdz pat aiziešanai pen-
sijā. Dace ir Linkolnas latviešu drau-
 dzes locekle un atbalsta Latviešu 
Fondu kā tūkstošnieku dalīb-
niece. Tagad kopā ar dzī  ves bied ru 
Ričardu Taylor viņa daudz ceļo.

Šobrīd šīs ģimenes paveik ta-
jiem darbiem latviešu sabiedrības 
labā pievienojies vēl viens – šī sti-
pendija, kuŗa ļaus Latvijai kļūt 
par kādu labi izglītotu speciālistu 
bagātākai. Varbūt tas būs jauns 
skolotājs, kuŗa mērķis, gluži kā 
Annai un Jānim Eglītēm, būs 
padarīt pasauli labāku, dāvājot 
bērniem zināšanu gaismu? Var-
būt farmaceits, kuŗa uzdevums 
būs atvieglot ciešanas? Katrā ziņā 
tas būs jauns cilvēks, kuŗš par 
iegūtajām zināšanām allaž būs 
pateicīgs cilvēkiem, kam patrio-
tisms nav tikai vārds – tas ir vien-
laikus viņu sāpe un viņu prieks, 
ko par dzimteni sauc.

Eglīšu dzimtu allaž raksturojis 
pamatīgums – nopietna attiek-
sme pret veicamo pienākumu, 
augsta atbildības sajūta, prasme 
ar cieņu izturēt ikvienu likteņa 
triecienu un Dieva un Tēvzemes 
mīlestība, kuŗa allaž tikusi aplie-
cināta ne ar skaļiem vārdiem, bet 
godīgi paveiktos darbos.

Abi Andreja un Daces vecāki 
nākuši no Vidzemes – māte Anna 
Marija Eglīte piedzima Mazsalacā 
1907. gada 7. februārī, Jānis –  
1906. gada 30. jūnijā Rīgā, taču 
arī viņa dzimta ir no Vidzemes 
puses – no Valmieras apriņķa Dau-
 guļu pagasta. 1934. gadā abi no -
dibināja ģimeni, taču līdz tam 
brīdim katra ceļš vēl veda atse višķi.

Anna auga trīs bērnu ģimenē, 
diemžēl vēlāk, Otrā pasaules kaŗa 
laikā, brālis pazuda. Tēvu ģimene 
zaudēja agri, jo notika nelaimes 
gadījums, strādājot ar kuļmašīnu. 
Meitene tika iesvētīta luterāņu 
baznīcā un tad devās uz Rīgu, lai 
pēc vietējās skolas beigšanas tur-
pinātu mācības Viļa Olava komerc-
skolā, kuŗu viņa ar izcilām sek-
mēm pabeidza 1927. gadā. Annai 
ļoti patika un padevās darbs ar 
bērniem, tāpēc viņa strādāja par 
audzinātāju dažādos bērnu dār zos 
Rīgā un bērnu vasaras nometnēs.

Jānis Eglīte savukārt bērnību 
vadīja ļoti kuplā ģimenē – viņi 
bija trīs brāļi un četras māsas. 
Pirmā pasaules kaŗa laikā viņi 
pārcēlās uz Cēsu apriņķa Prie-
kuļu pagastu. Jānis jau bija uz  sā cis 
mācības Rīgas pilsētas elementār-
skolā Čiekurkalnā, tagad izglīto-
šanos nācās turpināt Priekuļu seš-
klasīgajā pamatskolā. 1923. ga    dā 
Jānis Eglīte iestājās Rīgas sko -
lotāju institūtā, kuŗu pabeidza 
1928. gadā, iegūstot tiesības strā-
dāt par skolotāju. Jaunais pedagogs 
sāka strādāt Kuldīgas apriņķa seš -
klasīgajā pamatskolā, taču nā  cās 
pildīt pienākumu pret Tēvzemi un 
doties obligātajā kaŗadienestā uz 
4. Valmieras kājnieku pulku. Arī 
tur jaunietis visu veica pēc la  bā-

pēc četriem gadiem, jau grūtajā 
kaŗa laikā, ar mazo Daci. Drīz 
Jānis Eglīte kļuva par skolas pār -
zini un veica šo darbu līdz pat 
izceļošanai no Latvijas, izņemot 
sarežģīto 1941. gadu, kad ienāca 
krievu kaŗaspēks.

Otrā pasaules kaŗa beigu tuvo -
šanās lika ģimenei ar diviem ma -
ziem bērniem pieņemt grūtu lē -
mumu, un viņi izceļoja uz Vāciju, 
kur nācās mitināties dažādās 
bēgļu nometnēs. Taču arī tur Anna 
un Jānis palika uzticīgi savam 
aicinājumam – pedagoģijai, tāpēc 
Anna atkal kļuva par audzinātāju 
bērnudārzos, bet Jānis bija gan 
skolotājs, gan skolas pārzinis, gan 
ģimnaziju inspektors.

1949. gadā ģimene devās uz 
Ameriku, kur apmetās Ņujorkas 
pavalstī, netālu no Amsterdamas 
pilsētas, kur nokalpoja paredzēto 
laiku sava galvotāja saimniecībā, 
kuŗa nodarbojās ar piena ražo -
šanu. Vēlāk ģimene pārcēlās uz 
Linkolnu – tur Anna atrada darbu 
dzīvnieku zāļu ražošanas un pēt-
niecības firmā Norden Labora-
tories, kur viņa nostrādāja līdz 
pat aiziešanai pensijā, savukārt 
Jānis kļuva par inženieŗa palīgu 
Nebraskas ceļa departamenta la -
boratorijā. Arī viņš bija uzticīgs 
šai darba vietai, līdz sasniedza 
pensionēšanās vecumu.

Anna un Jānis aktīvi iesaistījās 
arī latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Anna bija Amerikas Latviešu ap -
vienības (ALA) Mūža biedre un 
Linkolnas latviešu ev. luteriskās 
draudzes locekle, bet Jānis bija 
viens no šīs draudzes dibi nā tā jiem, 
daudzus gadus darbojās valdē. 
Kad draudze ieguva savas telpas, 
Jānis atkal varēja pievērsties savai 
iemīļotajai profesijai un kļuva 
par skolas pirmo pārzini, mācīja 
latviešu valodu, vēsturi un ģeo-
grafiju. Jānis aktīvi darbojās arī 
Nebraskas latviešu palīdzības bied-
rībā, iestājas Linkolnas DV ap -
vienībā, bija Linkolnas latviešu 
studentu korporācijas kopas dibi -
nātājs, ALA Mūža biedrs un Lat-

Pateicoties 203 ziedotājiem no 
Amerikas, Austrālijas, Kanadas, 
Lielbritanijas, Venecuēlas, Zvied-
rijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, 
Izraēlas un Latvijas, jaunajā 
mācību gadā Vītolu fonds ad -
ministrēs un izmaksās 704 sti-
pendijas. Ar ziedotāju atbalstu 
studijas uzsāks 282 pirmkursnie-
ki, bet 422 esošie stipendiāti 
studijas turpinās. Šajā mācību 
gadā fonds izmaksās vairāk nekā 
1 200 000 EUR. 

UZZIŅAI
Pirmo reizi Vītolu fonda vēsturē 
administrētās stipendijas saņem

704 studenti no visas Latvijas

EUR līdz 6000 EUR. 
Jauniete Anna pēc stipendijas 

saņemšanas pateicībā rakstīja: 
“Šogad stipendija bija kā vis mel-
nākā mākoņa zelta maliņa, jo 
mēnesi pirms tās piešķiršanas 
mana mamma, vienīgā ģimenes 
uzturētāja, zaudēja darbu. Kļūt 
par biologu ir mans sapnis jau no 
pamatskolas, jo bioloģija ir mana 
sirdslieta. Es no sirds un ar prieka 
asarām pateicos par šo piešķirto 
stipendiju savā un ģimenes vārdā!”

Vītolu fonds sadarbojas ar 30 
uzņēmumiem, 7 fondiem, 27 or -
ganizācijām un korporācijām, 
107 privātpersonām, un dibi nā-
tas 32 testamentāro novēlējumu 
stipendijas. Īpašā Draugu stipen-
dija – pateicoties bijušo sti pen-
diātu un citu labvēļu ziedojumiem 
– atbalstīs 16 jaunos studentus. 
Stipendiju lielumu nosaka zie-
dotājs, un tās ir sākot no 1500 

Fonda mērķis ir stipendiju veidā 
palīdzēt spējīgiem, centī giem, bet 
maznodrošinātiem jauniešiem stu-
 dēt Latvijas augstskolās. Pieteik-
šanās nākamā mācību gada sti -
pendijām no 2019. gada 15. jan-
vāŗa līdz 1. martam. Paldies vi -
siem ziedotājiem par ieguldījumu 
Latvijas jauniešu izglītībā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

un tika guldīts Linkolnas pilsētas 
kapsētā. Annai sākās grūts laiks, 
jo pēc tik ilgiem kopā pavadītiem 
gadiem viņa bija palikusi viena. 
Tas ietekmēja veselību, un Anna 
mūža nogali pavadīja aprūpes 
namā, kur viņai tika nodrošināta 
laba aprūpe. Šeit tika atzīmēta arī 
Annas 90 gadu jubileja. 2001. gadā 
Dievs uzklausīja viņas lūgšanas 
un aizsauca pie sevis. Aizgājēja 
bija izteikusi vēlēšanos tikt kre-
mētai un apglabātai blakus vīram 
Jānim Linkolnas pilsētas kapsētā.

Neskatoties uz grūto kaŗa laiku, 
sarežģīto dzīvi bēgļu nometnēs 
un iedzīvošanās grūtībām svešā 
zemē, Jānis un Anna Eglītes ir 
pratuši izaudzināt lieliskus bēr-
nus – šīs stipendijas dibinātājus, 
kuŗi nekad neaizmirsīs savu ve -
cāku rūpes un gādību, kā arī pa -
mudinājumus iegūt pēc iespējas 
labāku izglītību, kam šai inteli-
ģentajā ģimenē allaž tika pie  vēr-
sta liela uzmanība.

Andreja un Daces dzimtene ir 
Latvija. Andrejs dzimis 1938. gada 
11. aprīlī Rīgā. Viņa skolas gaitas 
sākās bēgļu nometnēs, bet tika 
turpinātas Amerikā līdz 1956. ga -
dam, kad tika absolvēta Lin -
kolnas vidusskola (Lincoln High 
School). Jau rudenī viņš uzsāka 
inženieŗzinātņu studijas Nebras-
kas Universitātē, iestājās studentu 
korporācijā ,,Latvia”. No 1961. līdz 
1963. gadam Andrejs tika ie -
saukts ASV aktīvajā armijas bru -
ņoto spēku daļā, pēc tam divus 
gadus bija armijas rezervē. Die-
nesta laikā viņš labus panākumus 
guva šaušanas sacensībās. An -
drejs tika atvaļināts, ieguvis ser -
žanta pakāpi (Staff Sergeant). 
Vēlāk viņš strādāja Nebraskas 
pa  valsts tiltu projektēšanas no -
daļā līdz pat aiziešanai pensijā 
2006. gadā. Andrejs Eglīte ir Ap -
vienotās Linkolnas latviešu ev. 
lut. draudzes loceklis, ieņēmis tās 
valdē dažādus posteņus, patla-
ban ir draudzes pērminderis. 
Kopš 1961. gada viņš darbojas 
arī DV ASV Linkolnas apvienībā, 
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Dienviddakotas virsotnē
Latvijas Simtgadē

Black Elk Peak ar Latvijas karogu

 VIESTURS ZARIŅŠ

LĪGA NUTERE 

Nu jau vairākus mēnešus no -
risinās akcija “100+ jūdzes Lat vi-
jai”, ko organizē Daugavas Vanagi 
ASV,  un tā ir daļa no Simtgades 
sarīkojumiem ASV, ko atbalsta 
Amerikas Latviešu apvienība 
(ALA). Akcijas ideja ir pavisam 
vienkārša – vai nu individuāli, 

Daugavas Vanagi Amerikā
Braucieni “100+ jūdzes Latvijai” turpinās 

vai kopā ar citiem nobraukt 100 
vai vairāk jūdzes pa ASV ar Simt-
gades karogu. Karogiem plīvojot,  
nobrauktas jau vairāk kā 12 500 
jūdzes! Braucamie ir visdažādā-
kie – ir piedalījušās automašīnas, 
motocikli, motormājas, golfa kārti, 
velosipēdi, ceļā devušies kājām-

gājēji, kalnos kāpēji un ir vēl in -
teresantāki braucamie gaidāmi. 
Katrs brauciens ir daļa no kopējā 
projekta – kopīgi veidojam karti, 
kas parāda, kur Simtgades karogi 
jau ir bijuši – katrs karogs kartē 
norāda brauciena sākumu, bei-
gas vai gaŗāku pieturvietu, visi 
karogi savienoti ar ceļiem, pa 
kuŗiem  braukts. 

Mūsu akcijai ir pievienojušies 
arī Daugavas Vanagi Kanadā ar 
akciju “100+ km Latvijai” – arī 
šos braucienus mēs pievienojam 
kopējai kartei. Akcija beigsies 
tieši Simtgadē – 18. novembrī. 
Aici nām visus, kas plāno doties 
uz Niagāras ūdenskrituma izgais-

mošanu Latvijas karoga krāsās, 
17. novembŗa vakarā doties turp ar 
Simtgades karogu pie auto ma šī-
nas, lai pulcētos  kopīgai svinēšanai.

Ja jums vēl nav Simtgades 
karoga, bet vēlaties piedalīties, 
sazinieties ar vietējo Daugavas 
Vanagu apvienību vai pa tiešo 
rakstot daugavasvanagiroc@out-
look.com vai zvanot 585-216-1251. 
Karogus nosūtīsim bez maksas – 
pateicoties akcijas sponsoriem ‒ 
Daugavas Vanagiem ASV un 
ALAs Simtgades fondam.

Ja esat jau nobraukuši, lūdzu, 
atsūtiet informāciju uz dauga-
vasvanagiroc@outlook.com – 
mēs to pievienosim kopējai kar-

tei. Izbrauksim visu ASV!
Sīkāka informācija par akciju 

pieejama Daugavas Vanagu ASV 
mājaslapā daugavasvanagi.org. 
Braucienu foto redzami mūsu 
Facebook lapā https://www.face-
book.com/DaugavasVanagiASV/ 
vai, meklējot ar tēmturi, #100Plus-
JūdzesLatvijai.

Daugavas Vanagi šogad arī or -
ganizē īpašu atbalsta akciju Lat-
vijas bērniem – “Ziedosim 100” – 
ziedosim $100 uz 100 gadiem 100 
bērnu vajadzībām. Mēs aicinām 
Simtgades karogu braucienu da -
līb niekus atbalstīt šo akciju un 
iepriecināt Latvijas bērnus Lat-
vijas Simtgadē. 

Trīs Toronto apkārtnes draugi 
un latviešu sabiedrībai pazīs-
tami dalībnieki Aris Pakalns, 
Raimonds Rūtītis un Viesturs 
Zariņš augusta pēdējās dienās 
uzkāpa Dienviddakotas augstā-
kajā kalnā un kā latvieši šogad 
citur pasaulē, nofotografējās ar 
Latvijas karogu par godu 
Simtgadei. Kāpiens 7244 pēdu 
(2208m) augstā Black Elk Peak 
bija pēc trīs dienu divriteņa 
brauciena pa 109 jūdžu (175km) 
gaŗo George Michelson divriteņu 
taku pa Dienviddakotas Black 
Hills. Atceļā trīs dienu braucienā 
uz Toronto, draugi piestājās 
Viskonsinas Lincoln County 
veclatviešu kapos un tuvumā 
vecigauņu baznīcai, kuŗu atjau-
no ASV vidienes igauņi. Liet-
pratējs profesors Andris Strau-
manis bija atbraucis no Minea-
poles apkārtnes, lai pastāstītu 
viesiem par koloniju un kapiem. 
Viņiem piebiedrojās veclatviešu 
pēcteči Bonnie Golkin un viņas 
radinieks Jonathan. Bonnie vecā -
māte bija latviete. Martiņa Lu -
tera kapsētā reiz arī bija latviešu 
baznīca, atklāta 1906. gadā. Baz-
nīcu sākumā izmantoja gan lat-
vieši, gan igauņi bet 1914. gadā 
igauņi atdalījās un netālu uzcēla 
savu baznīcu. Latviešu baznīcas 
zvans tagad atrodas Mineapoles 
latviešu baznīcā, bet prof. Strau-

manis pirms vairākiem gadiem 
izkārtoja baznīcas stūŗakmeņa 
pārsūtīšanu uz Latvieši Pasaulē 
(LaPa) mūzeju Latvijā. Apskatot 

karodziņu. Visticamāk kāds Mi -
neapoles vai Milvoku latvietis 
to bija atvedis. Pievienotajā 
foto grafijā redzami (no kreisās 

kapu,s tika ievērots, ka pie 
kapsētas pieminekļa bija nesen 
atstāts puķu pods ar LV100 

puses) Aris Pakalns, Raimonds 
Rūtītis un Viesturs Zariņš kalna 
virsotnē.

Rita Rotkale. Agra Straupeniece.
ES. Eduarda Smiļģa dzīves ceļš

Pirmo reizi lasītājiem pieejams latviešu teātŗa 
milža dzīvesstāsts, balstīts dokumentu un faktu iz -
pētē. Mākslinieciski interesants Daigas Brinkmanes 
noformē jums, ļoti aizrautīgs pētnieču stā stījums.  
Viena no visvairāk pirk ta jām grāmatām Latvijā.

USD 25,-, t.sk. pasta izdevumi.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Rasmai Adams 114 4th Ave NW,

Largo, FL33770 USA

Gundega Repše. Esejas
Dzintra Vilks. Gobelēni

Izcila rakstniece radījusi esejas,
iedvesmojoties no izcilas tekstilmākslinieces 

darbiem. Grāmatā mijas vārdi un attēli, uzburot 
skaistu un filozofiski dziļu stāstu. Teksts latviešu 
un angļu valodā.

USD 15,-, t.sk. pasta izdevumi.

SPILGTS CITĀTS

„Nu jau literatūrā sāk rakstīt primitīvākā valodā. Ir 

nostāja, ka nevajag mums tās vārdu mežģīnes un metaforu 

krāvumus. Mēs sākam rakstīt konvertējami. Man tā šķiet 

nodevība pret latviešu valodu. Tos pārmetumus, kas bija 

par 90. gadu prozu, tās milzīgo tēlainību, nepieņēmu un 

diezgan sāpīgi pārdzīvoju jau toreiz. Man liekas, tas ir viens 

no rakstnieka uzdevumiem – atrast jaunus un jaunus 

slāņus. Urķēties valodā, uzirdināt, bagātināt. Visu laiku likt 

valodai skanēt un būt.”
GUNDEGA REPŠE
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MĀRIS
ROZE

(Turpinājums sekos)

Māsīcas Atmodā 

No manām sešām māsīcām 
piecas mani pavadīja 1991. gadā, 
pirmā Latvijas ceļojumā, kopš 
mana ģimene pievienojās bēgļu 
plūsmai 1944. gadā. Tad man bija 
pieci gadi un niecīga dzīves pie -
redze, kā arī ierobežota apziņa 
par Latviju un visu, ko tā bija 
piedzīvojusi.  Uzaugu Amerikā, 
pāraugu par Amerikas pilnvēr-
tīgu iedzīvotāju, angļu valodas 
cienītāju un Amerikas kultūras 
baudītāju. No nopietnas nelie-
tošanas sāku zaudēt arī savu 
latviešu valodas prasmi.

Tad cēlās vilnis Austrumos,  
kas drīz vien sasniedza neat vai-
rāmu spēku. Krita mūris Berlīnē, 
pulcējās tauta zem Latvijas karo-
giem, dzima Tautas fronte. Pa -
sauli apžilbināja Baltijas ceļš, drīz 
vien visu trīs valstu apņemša nās 
atgūt neatkarību. Mana dzim-
tenes piederības sajūta, visu šo 
gadu atšķirtībā, no bērnības 
sēklas bija tomēr augusi un spēkā 
pieņēmusies. 

Kalu plānus, sarakstījos ar mā -
sīcu Aiju, onkuļa Kārļa vecāko 
atvasi. Kādā pelēkā februāŗa 
dienā spēru nākam soli. Tas aiz -
ņēma labu tiesu no pēcpusdie-
nas, ārvalstu telefonistei meklē-
jot savienojumu, sasniedzot tikai 
signālu “aizņemts”, manām cerī-
bām noplokot, līdz pēkšņi – at -
skanēja zvans, apslāpēts elektro-
niskā šņākoņā. Man prātā iemir-
dzējās  satelīta attēls, tas peldēja 
Visumā, saules apgaismots, tālu 
pār tumšo Atlantijas okeanu. 

Atbilde kaut kur nočaukstēja, 
telefoniste ziņoja, ka zvana no 
Čikāgas, ASV, un iedeva numuru 
Rīgā; tad atkal zvanīšana un tad – 
drusku aizsmakusi meitenes 
balss: “Klausos!” Neparasta at -
bilde telefonam, es domāju, dro-
šības pēc iekliedzos: “Te Māris 
Roze no Amerikas. Vai varētu 
runāt ar Aiju?” Iestājās pauze, 
apslāpēti  murmināja atbilde, tad 
atskanēja sievietes “komandas 
balss”, izprasot precīzas atbildes.

“Nu tad –  vai saņēmi doku-
mentus, ko sūtīju?”

“Nē… nekas nav pienācis.”
“Nu, kā tas var būt?” Viņas 

pacēla balsi. “Es tos aiznesu uz 
pastu un aizsūtīju reģistrētā vēs-
tulē jau janvārī!”

“Saprotu, bet nekas nav atnācis 
no Latvijas kopš decembŗa.”

“Kā tas var būt? Es izprasīju 
vajadzīgos dokumentus un re -
ģistrēju vēstuli pastā.”

“Nekas nav saņemts,” es atkār-
toju. “Valdība acīmredzot dara 
kaut ko pēc pašas gribas.”

Viņa kādu brīdi klusē, tad no -
murmina savu piekrišanu. Viņa 
saprot – es domāju, kā varu lieto 

uzspiestais režīms. Tā vismaz 
viņas atbildi sapratu es.

Mēs runājam vēl pāris minūtes, 
“minot virsū” viens otram uz tei-
kumu sākumu elektronisko ka -
vējumu dēļ, saruna kliboja arī 
manas sarūsējušās latviešu izteik-
smes dēļ. Esmu arī brīža pār -
ņemts, pirmo reizi runājot ar 
tēva vecākā brāļa meitu pēc pus-
dzīves šķiršanās. Mēs pārskatām 
atlikušās iespējas, kā no Pa  domju 
sūtniecības iegūt vīzu ma  nam 
ceļojumam jūlijā uz zemi, ko biju 
atstājis pirms četrdesmit sep ti-
ņiem gadiem, tieši pirms Sar-
kanarmijas ierašanās – armijas, 
kas vēl arvien okupē manu 
tēvzemi un stutē svešu varu, kas 
rīkojas, kā grib.  

Starp šīs varas asiņainākām 
darbībām ir bijuši uzbrukumi 
Vilņā ar tankiem un bruņ ma-
šīnām. Četrpadsmit cilvēki no -
galināti. Rīgā, nedēļu vēlāk, 
Melno berešu vienības, kas pa -
kļautas Padomijas iekšējās dro -
šības ministrijai, ir plosījušās 
cauri pilsētas centram, nogalinot 
sešus cilvēkus.

Es prasu Aijai par saini, ko 
bijām sūtījuši pagājušos Ziem-
svētkos, pēc ziņām, kas lasītas 
avīzēs un skatītas televīzijā par 
tukšiem plauktiem pārtikas vei-
kalos.

“Sainis vēl ir lidlaukā,” viņa 
atbild. “Man par to prasa maksāt 
muitu  dolaros, un man, protams, 
tādas valūtas nav.”

Nu ir mana kārta sprauslot: 
“Muita! Kā viņi to var prasīt? 
Man teica, ka nekādas muitas 
nebūs, citādi būtu to samaksājis 
šajā galā.”

Viņi rīkojas kā grib, viņa saka, 
un mana atbilde ir lieka.

Sarunas beigās es apsolu Aijai, 
ka Rīgā būšu jūlijā, iebraucis 
vienā veidā vai citā. Es esmu pie -
vienojies grupai, kas apmeklēs 
latviešu Zinātnieku kongresu, un 
ceļojuma aģentūra ir solījusi, ka 
vīzas nepilnības varēs novērst 
jebkādā gadījumā. Kongresa plā-
no šana ir turpinājusies raiti, 
neska toties uz pēdējo mēnešu 
notikumiem un pasta blokādi.

Tā mēnesi pirms Maskavā iz -
gāzās pučs un pasaule pārmai-
nījās līdz pamatiem, es ceļoju uz 
dzimteni. Lidojums jūlijā notiek  
caur Helsinkiem, tad līdz Talli-
nai. Uzreiz var ievērot atšķirības: 
Tallinnas skrejceļš ir saplaisājis, 
pa starpām spraucas zāles pušķi. 
Pa lidlauka apkārtceļu kratās 
nolaisti smagie vāģi, aiz sevis 
atstājot tumšbrūnu dūmu astes. 
Pie termināļa vārtiem stāv pāris 
jaunekļu krievu armijas tērpos, 

bet man par pārsteigumu ne tie, 
ne civilā tērptie neizrāda nekādu 
interesi par manām somām, 
vienā no tām ietīts Huskvarna 
ķēdes zāģis ar ekipējumu, domāts 
Aijas vajadzībām. Mana ieeja 
Padomijā iznāk negaidīti neofi-
ciāla, kaut atšķirību pilna.

No Tallinnas līdz Rīgai manai 
grupai paredzēts brauciens mi -
nibusiņā. Sapulcējamies, ielā dē-
jam bagāžu, sarunājamies ar 
šoferi, un gaidām… Kādam no 
braucējiem dokumenti neesot 
kārtībā, un šofera kolēģis to ved 
uz pilsētas centru meklēt risi-
nājumu. Laiks lēni aiztek, kamēr 
mēs apsveŗam, kuŗu tieši vai  not 
kavējumā, – braucēju, šo  ferus, 
Padomju iekārtu vai visus reizē. 
Jautājums paliek neizšķirts līdz 
mūsu izbraukšanai pēc pusdienā. 
Beidzot. Ar kāri vē  rojot Igaunijas, 
tad Latvijas laukus un mežus, es 
daudz nedo māju par neērtībām, 
kas sagā dātas maniem Rīgas 
radiem mūsu kavēšanās dēļ.

Rīgas centrā, viesnīcas “Rīga” 
auto stāvlaukumā, es satieku mā -
sīcu Aiju, maza auguma pus-
mūžnieci darba kreklā un iz  bā-
lējušās, bezveidīgās džinsu bik-
sēs. Kad viņa tuvojas, es noliecos 
viņu apkamt, bet jūtu, ka viņa 
atraujas. Apņēmīgi  spiežos uz 
priekšu, kamēr viņa žņaudz man 
elkoņus, lai noturētu attālumu 
starp mums. Mēs izcīnāmies līdz 
neizšķirtam. Aiju atlaižot, es veik-
smīgi apkampju māsīcas Maiju 
un Valdu, kopā ar Rutu, Aijas 
plaukstošo meitu. Kad sasniedzu 
Valdu, es jūtu, ka cīnos ar asarām. 
Mīņājos uz vietas, cīnos ar manu 
latviskās valodas neatbilstību šā -
dām emocijām. Mēs kaut ko 
murminām par manu kavējumu. 

Emocijas ātri tiek pakļautas 
praktiskām vajadzībām – kā ie -
krāmēt piecus cilvēkus un divus 
lielus kofeŗus Aijas padomju 
laiku pundurautiņā? Mana soma 
ar ietīto ķēdes zāģi atrod vietu 
aizmugures sēdeklī un kratās 
Maijas, Valdas un Rutas klēpjos, 
kamēr drāžamies uz Aijas māju 
Remīnes ielā, kur viņa dzīvo ar 
vīru un meitu pirmā stāvā, zem 
brāļa Juŗa ģimenes otrajā stāvā.

Man par pārsteigumu, ielu 
krus  tojumā, tuvu pie Aijas mīt-
nes, no automašīnas izlaižam 
Valdu. Tas atgādina, ka mani radi 
no mātes un tēva puses ne vien-
mēr uztur ciešu radniecības saikni 
paši savā starpā. Ir jau bijuši 
latviešiem parastās atturības sig-
nāli, kad mātesmāsa no Sibirijas 
meklēja ziņas par mums un sa -
ņēma  neatsaudzīgu atbildi no 
tēvabrāļa, laikam baidoties pie -
vērst sev nevēlamu uzmanību.  

Aizbraucam līdz Remīnes ielas 
mājai, kur brālis Juris ar ģimeni 
sanāk kopā ar Aiju un ģimeni, un 
Maiju lai nosvinētu manu iera-
šanos. Ēdieni ir uzklāti verandā, 
blakus dzīvojamai istabai. Es 
sēžu blakus Maijai, uzklausot 
viņas ķircināšanu un izmēģinot 
savu stīvo latviešu valodu, ko 
Maija nosauc par “šarmanti vec-
modīgu.” Labi, ka tā, es no  do-
māju.

Aija paziņo, ka mūsu pārtikas 
sainis, kas bija pastā apturēts 
“muitas” dēļ, ir tomēr bijis at -

brīvots un izdalīts, pateicoties 
māsīcai Valdai, kas par to bija 
padzirdējusi no manas mammas. 
“Kā nu izdalīts,” komentē Juris, 
“dažiem atkrita tikai pāris ma -
karonu kastītes.” Aija pārmetumu 
ievēro, bet neatbild.

Lai spriedzi drusku atviegli-
nātu, es izsniedzu trīs džinsu bik-
ses Juŗa meitām Ilzei un Lindai, 
un Aijas Rutai. Visas der, kā no 
skrodera, meitenes ir sajūsmi-
nātas. Es tāpat priecājos, bet drīz 
vien novīstu man ierādītā gultā 
Rutas istabā. Viņa nu guļ uz 
dīvāna dzīvojamā istabā. Pamo-
dos ap 3:30, ievēroju, ka ārā jau 
gaišs, un nevaru atkal aizmigt 
līdz rītam.

Aija, kas ir izprasījusi brīv die-
nas savā elektroinženieres darbā 
VEFā, sagatavo milzu brokastis, 
neuzklausot manus protestus, ka 
trūkst apetītes. Mēs sēžam viņas 
ķēķī, kumodes lieluma telpā 
starp gaiteni un karstā ūdens 
sildītāja. Minigaldiņš ir atspiests 
pret sienu zem loga ar skatu uz 
sētas puses dārzu un suņa bū -
diņu. Telpa jau ir pārpildīta tikai 
ar trim parastiem brokastotā-
jiem, mana klātbūtne nozīmē 
kādam gaidīt uz ēšanu vēlāk. 
Parasti tā ir Aija, kas paliek gro-
zoties pie plīts. 

Rīta lielāko daļu pavadām, dze -
noties pakaļ vīzas reģistrācijas 
vajadzībām Rīgas centrā. Acīm-
re dzot ir vajadzība apliecināt, ka 
esmu apmeties, kur esmu solījis – 
pie Aijas, kaut man nav skaidrs, 
kā šāda procedūra jāpierāda. Bet, 
kā daudzas Padomju iekārtas 
prasības, šī procedūra ir tikusi 
sadalīta vairākās daļās, kas prasa 
vairāku biroju līdzdalību. Mums 
jānopērk kāds talons, kas maksā 
tikai kapeikas, bet nav dabūnams 
vīzas reģistrācijas birojā. Mēs 
apbraucam virkni banku un 
pasta biroju, kas talonu piedāvā, 
bet tie šorīt nav atvērti.

Pa ceļam es saskaros ar pirmo 
tiešo apliecinājumu no bieži rak -
sturotās Padomju pieejas dar-
bam. Kad Aija lūkojas atstāt savu 
auto kādas rūpniecības ēkas 
pagalmā, uzduramies vīru gru-
pai strādnieku drēbēs, kas sēž ap 
improvizētu galdiņu ar kārtīm 
rokā. Pārsteigtie vīri pārtrauc 
spēli, raugās uz mums nedroši, 
līdz iznāk priekšnieks un dzen 
mūs projām no auto stāvvietas, 
mēs traucējot uzņēmuma darbu. 
Aija pārvieto savu auto pāris 
metru tālāk, murminot par 
slaistiem un liekēžiem.

Cits uzskats par šādu parādību 
ir izteikts ironiskā teicienā, ko 
savā ceļojumā dzirdu vairākas 
reizes: “Mēs izliekamies, ka strā-
dājam, un viņi izliekas, ka mums 
maksā.” Pelņas reference zī mē-
jas uz ātri dilstošo Padomijas 
rubli, tagad ar vērtību 30 pret 
vienu dolaru, vai pat mazāk. Abu 
pušu “izlikšanas” pamatā ir Pa -
domju centrālās plānošanas me -
chānisms, kas nosaka kā cenas, 
tā algas. Iztrūkstot tirgus eko-
nomikas spiedienam, ne algas, 
ne cenas nav reālas, maz no 
vajadzīgā darba tiek darīts, un 
maz patiesas vērtības tiek radīts. 
Šīs sistēmas aplamība spilgti at -
spoguļojas māsīcas Maijas gadī-

jumā. Pēc sešiem medicīnas 
studiju gadiem Maija iesāka savu 
ārstes darbu ar algu 120 rubļi 
mēnesī. Nepieredzējis fabrikas 
strādnieks tajā laikā saņēma 180 
rubļus.

Pēcpusdienā vēl nosnaudos, 
pirms mūsu braucienu līdz 
Dailes teātra durvīm, lai novērotu 
Baltica 91 gājienu pa Brīvības 
ielu. Valda ar viņas mājas viesi, 
manu ASV māsīcu Rūtu, pie  vie-
nojās Aijai, Maijai, Rutai un man. 
Latvijas Augstākās Padomes pre-
zidija priekšsēdis Anatolijs Gor-
bunovs, kopā ar kultūras ministru 
Raimondu Paulu (Aijas mīluli), 
pabrauc gaŗām zirgu vilktā pa -
jūgā ar lieliem puķu pušķiem 
rokās. Gājienā it sevišķi izceļas 
bērni ar savu patieso sirsnību 
gājienā pa Brīvības ielu uz Brī-
vības pieminekli.

Mēs soļojam gājienam nopakaļ, 
kad ejam gaŗām Ļeņina statujai, 
gan izveidojas sava veida vie no-
tība. Dziedam “Projām jāiet” ar 
smaidiem un zīmīgiem skatiem 
uz pieminekli, mēs elpojam 
Atmodas gaisu.

Ejam caur Bastejkalna parku, 
kur krita pieci no sešiem janvārī 
nogalinātiem, tās vietas ir atzī-
mētas ar puķu pārklātiem lauk-
akmeņiem: trīs krievu miliči un 
latviešu kino operātori Zvaigzne 
un Slapiņš ir iemūžināti Juŗa 
Podnieka filmā “Baltijas rek-
viems.”

Vecpilsētā, pāris ielu attālāk, 
mēs apskatām atlikušās betona 
barikādes pie Saeimas ēkas ie -
ejas. Barikādes bija steidzīgi sa -
celtas pēc Vilņas slepkavībām 
janvārī, kad cilvēki gaidīja uzbru-
kumu arī Rīgā un Tallinā. Betona 
bluķi ir noklāti ar pretpadomju 
saukļiem. Aija man stāsta, ka 
pretestība bijusi daudz nopiet-
nāka un plašāka nekā šis mūris 
pie Saeimas mājas. Visas no -
brauk tuves no šosejām un tiltiem 
bijušas piepildītas ar lauku tech-
niku – traktoriem un smagiem 
vāģiem, ko laucinieki bija atve-
duši, lai bloķētu iespējamos 
tankus un bruņmašīnas. 

Piektdien, 12. jūlijā, man iznāk 
visai neveikla dokumentu no -
došana ASV latviešu draudzenes 
radniekam Rīgā. Dokumenti 
iekļauj pilnvaras un citas liecības 
Lienes brālēnam, lai viņš varētu 
uzsākt divu nacionālizētu mā -
jokļu atprasīšanu no pašvaldības, 
tātad viņam tiek uzdāvinātas 
divas dzīvojamās ēkas. Bet brā-
lēns liekas apmulsis par piedā-
vājumu. Nebija par to iepriekš 
dzirdējis, nav drošs, ka grib īpa-
šumus pieņemt. Manu neizpratni 
drusku apgaismo Aija, viņa ir 
iesniegusi prasību Zentenes pa -
gastā atgūt no kolkchoza mūsu 
ģimenes lauku mājas “Pakuļus.” 
Pilsētās, kur īres cenas ir mākslīgi 
noteiktas zemas, bet kur pastāv 
pienākums īpašumu uzturēt, kļūt 
par īpašnieku (ja tas vispār ir 
iespējams) nav sevišķi izdevīgi. 
Varbūt kļūdījos, es domāju, bet 
brālēna reakcija  šajā pārmaiņu 
laikā man tomēr likās tuvredzīga.

Par autoru
Māris Roze ieguvis doktora gradu angļu literātūrā Viskonsinas 

Universitātē, Medisonā. Četrdesmitgadus bijis mācībspēks un 

administrātors vairākās ASV universitātēs, 25 ga  dus līdzdarbojies 

ASV augstskolu akreditācijā. Publicējis divas grāmatas par angļu 

valodas pareizrakstību, kā arī daudzus rakstus par izglītības 

jautājumiem. Tulkojis Viļņa Bankoviča Otrā pasau les kaŗa atmiņu 

grāmatu „LosLos! DavaiDavai!“ angļu valodā (Xlibris, 2014). 

Darbojas Čikāgas literārajā kopā, labprāt bauda labu mūsdienu 

latviešu literātūru.  
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Neizmetīsim 
savu balsi vējā!

13. Saeimas vēlēšanas nupat ir durvju priekšā. Daudzi cilvēki, 
kuŗi gribētu piedalīties valsts likteņu lemšanā, gandrīz vai izmi-
sumā jautā: Nezinu, par kuru partiju man balsot? Vai vispār ir 
vērts iet uz vēlēšanām?  Šajā grūtajā jautājumā labus padomus 
sniedz mākslas vēsturnieks  Imants Lancmanis. Ieklausīsimies 
viņa redzējumā par 6. oktobri.   

Lai pēc 6. oktobŗa nebūtu sev jāpār-
met egoisms, slinkums vai neprasme 

vērtēt lietas, jāievēro tikai daži se -
cīgi vērtēšanas soļi. Vispirms jā -
pie spiež sevi izlasīt visas 16 par-
tiju programmas, turklāt tās sa -
līdzinot pa punktiem, nevis tūlīt 
iesaucoties, ka viss ir muļķības. 

To vislabāk darīt uz papīra, atzī-
mējot labo un slikto, līdzīgo un 

atšķirīgo, izdalot neiespējamo, n e -
pār  liecinošo, trūkstošo vai melīgo.

Tad jāizslēdz tās partijas, kuŗas ir pil nī gi 
nepieņemamas pēc programmas vai kandidātu sastāva, sa  vu kārt 
pēc tam jāizsvītro tās, kas Saeimā tā kā tā neiekļūs – ne  drīkst 
izmest savu balsi vējā!

Pāri palikušās jāturpina vērtēt pēc loģikas principiem, taču cen-
šoties notvert, ciktāl rakstītais un solītais atbilst veselajam saprā-
tam un godaprātam. Nepieciešams uzmanīties no lozungiem un 
labi skanošiem partiju nosaukumiem, turklāt šajā procesā nevajag 
uzskatīt, ka sava līdzšinējā mīļpartija vai mīļkandidāti nebūtu 
vētāmi un sverami.

Jāiziet cauri kandidātu sarakstiem, kas jo vieglāk tāpēc, ka da -
žādu veidu dosjē tagad bez grūtībām atrodami tīmeklī, tomēr at -
bil dīgi izsverot avotu ticamību. Šis process, redzot cilvēka dzīves 
ceļu un viņa devumu valstij vai šī devuma trūkumu, parādīs ne 
tikai lozungus un programmatiskos solījumus, bet galveno – kan-
didāta varēšanu un viņa godīgumu, bez kā nekam nav nozīmes. (..)

Un beigu beigās, ja nu patiesi visas partijas kādam šķiet galīgi 
neciešamas, var vēl veikt pēdējo testu, nosakot, kurš ir mazākais no 
ļaunumiem. Un tomēr iet nobalsot!

Latvija ieguvusi galveno balvu 
Londonas dizaina biennālē

Latvijas ekspozīcija ar instalā-
ciju Matter to Matter, ko veidojis 
mākslinieks Artūrs Analts un starp-
disciplinārais dizaina uzņēmums 
Variant Studio, saņēmusi galveno 
balvu Otrajā Londonas dizaina 
biennālē. 

Balvu pasniegšanas ceremonija 
notika  augsta prestiža “Somerseta 
namā” Londonā. “Jaunā dizainera 
Artūra Analta radītā Latvijas ek  s-
po zīcija Matter to Matter  jau gu -
vu si plašu rezonansi dizaina pro-
fesionāļu vidū. Biennāles radošā 
direktora un Viktorijas un Alberta 
mūzeja Dizaina, architektūras un 
digitālās mākslas nodaļas vadītāja 
Kristofera Tērnera vārdiem: “Šis ir 
aizraujošs darbs un atsaucas uz 
biennāles tēmu “Emocionālie stā-
vokļi” radošā veidā. Instalācija vē  s -
ta par laiku, zaudējumu, mirklī - 
bu, jo visas apmeklētāju rakstītās 
ziņas pazūd vien pāris minūtēs, 
līdz atkal tiek uzrakstītas jaunas.”

***
Komponists un kamerkoris 

iegūst Gramophone
Igaunijas Filharmonijas kamer-

koŗa ieraksts, kas veikts galvenā 
diriģenta Kaspara Putniņa vadībā, 
ieguvis britu mūzikas žurnāla 
Gramophone balvu koŗmūzikas 
katēgorijā.

Kaspars Putniņš preses konfe-
rencē // Foto: LETA

Augstā godalga korim piešķirta 
par albumu, kuŗā iedziedāti Arvo 
Perta skaņdarbi Magnificat un 
Nunc dimittis un Alfrēda Šnit -    
kes “Grēksūdzes psalmi”. Albumu 
2017. gada nogalē laidusi klajā 
Zviedrijas kompanija BIS Records, 
un tas jau izpelnījies lielu atzinību 
starptautiskajos mūzikas medijos 
un ieguvis godalgu Diapason d’Or.
Gramophone apskatnieks, britu 
komponists Aivens Mūdijs uzteic 
“patiesi izcilo izpildījumu, kuŗā at -
klājas ikkatra emocionālā un garī-
gā nianse, vienlaikus nezaudējot 
perfektu technisko kvalitāti”. Bal-
vu pasniedza 13. septembrī Lon-
do nas Koventgārdena operā.

***
“Latvijas skolas soma”  

darbnīcās un 
atklāšanas koncertā

6. septembrī Arēnā Rīga norisi-
nājās vērienīgs sarīkojums, veltīts 
Latvijas valsts Simtgades iniciātī-
vas “Latvijas skolas soma” atklāša-
nai. Sarīkojumu noslēdza kon-
certs “100 Latvijas stāsti 100 mi -
nū tēs”, kuŗā uzstājās Raimonds 
Pauls, Justs, DaGamba, Edavārdi 

un daudzi citi mūziķi. Iniciātīva 
“Latvijas skolas soma” ir ļoti nozī-
mīga valsts Simtgades program-
mas daļa. Tās mērķis ir katram 
Latvijas skolēnam nodrošināt ie -
spēju iepazīt un pašam pieredzēt 
Latvijas dabas un kultūras vērtī-
bas, iepazīt zinātnes sasniegumus 
un uzņēmējdarbības veiksmes 
stāstus. Iniciātīvas atklāšanas sarī-
kojumā 6000 skolēni no visas Lat-
vijas, no ikviena Latvijas novada, 
piedalījās interaktīvās darbnīcās 
un varēja vērot koncertu “100 
Latvijas stāsti 100 minūtēs”.

Piedaloties pazīstamiem māk-
sli niekiem, tika apspēlēta Latvijas 
vēsture, kultūra, tradicijas un vēr-
tī bas šodienas skatījumā, nepiecie-
šamība ikvienam nepārtraukti at -
tīstīties un augt, veidojot nākotnes 
Latviju. Latviešu autoru skaņdar-
bos atspoguļojās Latvijas mūzikas 
attīstība cauri laikiem, tautas mū -
zikas saspēle ar šodienas mūzikā-
lajām iespējām.

***
Grāmata par Latvijas vēsturi 
vairāk nekā 100 gadu gaŗumā
Apgādā “Zvaigzne ABC” iznā-

kusi vēsturnieka Valda Klišāna 
grāmata “Latvijas valsts stāsts”, kas 
iepazīstina ar Latvijas vēsturi vai-
rāk nekā 100 gadu garumā. Grā-
matā izstāstīts, kā sabruka vecā 
pa  saules kārtība Pirmā pasaules 
kaŗa gaitā, kā uz sabrukušo impe-
riju drupām dibināta jaunā Latvi -
jas valsts, kā Neatkarības kaŗā iz -
cīnīta valstiskā neatkarība, kā Lat-
vijas Republika uzplauka un ar 
kādiem izaicinājumiem sastapās 
tā sauktajos miera laikos.

Tāpat grāmatā aprakstīts tas, kā 
Latvijas valsts iznīcināta Otrā pa -
saules kaŗa laikā un ko Latvijas 
sabiedrībai nozīmēja padomju oku-
pācijas gadi, kā aizsākās latviešu 
tautas Trešā atmoda. Vēl grāmatā 
aplūkojama salīdzinoši nesenā 
pagātne – valsts atjaunotnes pro-
cess 20. un 21. gadsimta mijā. Grā-
matā ir vairāk nekā 300 fotogrā-
fiju, kā arī daudzi zīmējumi, pla-
kāti un kartes, kas illustrē vēstures 
procesus, faktus un objektus. Sa -
vukārt četros pielikumos ir laik-
meta liecības – preses fragmenti, 
atklātnes un citi.

***
Simtgades sarīkojums  
“Lauki ienāk pilsētā”

Pēc piecu gadu pauzes ar Lat vi-
jas Simtgades saukli 8. septembrī  
Rīgā notika sarīkojums “Lauki ie -
nāk pilsētā”. Diena sākās ar lauk-
saimniecības technikas braucienu 
uz 11. novembŗa krastmalu, de -
monstrējot technikas attīstību pē -

dējo simt gadu laikā. Krastmalā 
ģimenes ar bērniem uzzināja, kā 
rodas piens, top maize, kas nes 
medu. Šī bija iespēja pašā Rīgas 
centrā ieraudzīt īstas graudu kaltes 
un septiņu metru augstu graudu 
glabāšanas torni, izpētīt traktoru, 
iekāpt kombainā un apskatīt māj-
lopus. Latvijas valsts meži izrādīja 
meža dažādas paaudzes, sākot no 
šīs vasaras jaunstādiem līdz palie-
liem kokiem un to pārtapšanai 
lietaskokos.

Lauki ir milzīga Latvijas pri vi-
lēģija, kas jāprot izmantot, at  klājot 
Latvijas Simtgadei veltīto sarīko-
jumu “Lauki ienāk pilsētā”, uzsvēra 
Ministru prezidents Māris Kučin-
skis (ZZS).

Viņaprāt, pasaulē nemaz nav tik 
daudz valstu, kur ir tik tīri, sakopti 
un zaļi lauki, kā tas ir Latvijā. 
“Lauki ir un būs Latvijas taut-
saimniecības būtiska un svarīga 
sastāvdaļa”. Rīgā, Krasta ielā pie 
Spīķeriem, notikušo sarīkojumu 
“Lauki ienāk pilsētā” apmeklējuši 
aptuveni 30 000 cilvēku.

***
Ozolnieku novadā 
atklāta jaunuzceltā

 Latvijas Valsts pirmā prezidenta 
piemiņas mūzeja ēka, kas ir no 
jauna uzbūvēta bijušās kalpu ēkas 
vietā un atrodas pagalmā līdzās 
tagadējām “Auču” mājām.

Topošās Čakstes mūzeja ēkas pa -
matakmens tika ielikts 2017. gada 
12. maijā, bet šoruden darbi pie 
ēkas atjaunošanas beigušies, un 
ap  meklētāji var novērtēt paveikto. 
Uz jauno ēku pārcelts viss gadu 
gaitā savāktais krājums – fotogra-
fijas, izgriezumi no laikrakstiem 
un pat viens oriģinālais krēsls no 
Čakstes laika. Ēkas būvniecībai un 
apkārtnes iekārtošanai līdzekļus 
ieguldījusi Čakstes mazmazmeita 
Kristīne Čakste ar ģimeni, kuŗi 
Latvijā atgriezās 1989. gadā.

***
Piemin Gunāru Astru

29. augustā notika dokumentā-
lās filmas “Gunārs Astra. Sirds-
balss” izrāde un diskusija. Pirms 
filmas notika ziedu nolikšana pie 
piemiņas plāksnes Gunāram As   -
t ram viņa dzimtajās mājās Rīgā, 
Lucavsalas ielā 30. 

Latvijas brīvības cīnītājs, pretpa-
domju aktīvists Gunārs Astra dau-
dzus gadus pavadīja ieslodzījumā 
attālākajos PSRS ziemeļu reģio-
nos. 1983. gada 15. decembrī LPSR 
Augstākajā tiesā viņš teica Pēdējo 
vārdu, kas beidzās ar vēlāk daudz-
kārt citētiem teikumiem: Es ticu, 
ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. 
Tas dod man spēku šeit stāvēt un 
elpot. Vēsturnieku ieskatā Astras 
runa tiesā bijusi viena no nozīmī-
gākajām polītiskajām runām Lat-
vijas valsts vēsturē. Gunārs Astra 
miris 1988. gadā. Bērēs I Meža ka -
pos pavadītāji viņa kapu aizbēra  
ar rokām.           

***
Svin Tēva dienu

Jau sesto gadu pēc kārtas Latvi-
jas vecāku organizācija Mam-
mam un tetiem.lv Rīgā rīkoja Tēva 
dienai veltītu gājienu un festivālu, 
ko apmeklēja tūkstošiem ģimenes 
cilvēku no visas Latvijas, tai skaitā, 
sabiedrībā zināmi vecāki. Gājiens  
virzījās pa Brīvības ielu un beidzās 
Vērmanes dārzā, kur svētki tur-
pinājās.

Tēva dienas gājiens // Foto: LETA

Tēva dienas gājiens un festivāls 
tiek rīkots ar mērķi pateikt tētiem 
paldies un nostiprināt sabiedrībā 
domu, ka tētis bērnam ir tikpat 

svarīgs, cik mamma. Katru gadu 
Tēva dienas gājiena priekšgalā di -
riģenta Anda Kareļa vadībā iet 
Lat vijas Republikas Zemessardzes 
orķestris –  Tēva dienas gājiens ir 
kļuvis par tradiciju arī orķestrim.

***
Ekspremjēri spriež 

par nākamo Simtgadi
5. septembrī Latvijas Ministru 

prezidenti, kuŗi vadījuši valdību 
no Latvijas neatkarības atgūšanas, 
sniedza savu redzējumu par to,   
kā Latvijai attīstīties tālāk nāka-
majos simt gados. 

Diskusijā piedalījās Ivars God-
manis, Valdis Birkavs, Māris Gai-
lis, Andris Šķēle, Vilis Krištopans, 
Andris Bērziņš, Einars Repše, In -
dulis Emsis, Aigars Kalvītis, Laim-
dota Straujuma un Māris Kučin-
skis. Nebija Valda Dombrovska 
un Guntara Krasta. Tai pašā dienā 
premjērministri atklāja izstādi Mi -
nistru kabinetā, tādējādi atzīmē - 
j ot Latvijas valdības izveidošanas 
Simt gadi. Izstāde būs apskatāma 
līdz 15. decembrim. Raugoties 
caur visu Latvijas premjērministru 
prizmas, izstādē atspoguļota Lat-
vijas valdības veidošanās vēsture, 
tās darbs un būtiskākie lēmumi 
laikā, kad valsts tika nodibināta, 
kā arī pēc neatkarības atgūšanas.
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Ozolu aleju pie Nacionālā teātŗa 
cer nosaukt par Simtgades aleju

Pie Latvijas Nacionālā teātŗa 
eso šajai ozolu alejai Kronvalda 
parkā iecerēts piešķirt oficiālu no -
saukumu – Simtgades aleja. Rīgas 
vietvārdu un pilsētvides objektu 
nosaukumu komisija šādu ieceri 
atbalsta, jo “Latvijas Simtgade ir 
pietiekami būtisks notikums, lai  
to iemūžinātu pilsētas vietvārdu 
formā”. Pozitīvu vērtējumu šai ie -
cerei paudis arī Valsts valodas 
centrs. Par Simtgades aleju plānots 
nosaukt territoriju no Nacionālā 
teātŗa ēkas austrumu fasādes līdz 
pilsētas kanālim, ietverot arī terri-
toriju līdz ēkai Kronvalda bulvārī 
4 –  kādreizējai Latvijas Universi-
tātes Bioloģijas fakultātes ēkai. Par 
godu Simtgadei, plānots uzstādīt 
vides objektu “Laika priekškars”.

***
Pasniegts atzinības raksts 

Vācijas vēstniekam 
7. septembrī Rīgas domes priekš-

sēdis Nils Ušakovs tikās ar Vācijas 
vēstnieku Rolfu Šuti, kuŗam pa -
sniedza atzinības rakstu par iegul-
dījumu izstādes United Buddy 
Bears 2018 veiksmīgā īstenošanā. 
No 12. jūlija līdz 22. augustam 
Rīgā, Doma laukumā, bija apska-
tāma Berlīnes lāču figūru izstāde, 
kas tika īstenota Latvijas Simtga-
des sarīkojumu ietvaros kā Vācijas 
vēstniecības un Rīgas domes sa -
dar bības projekts. Izstādes laikā 
Rīgā no apmeklētāju ziedojum iem 
Doma laukumā, lāču suvenīru 
pārdošanas, kā arī no lāču krust-
vecāku vēstniecībām un Vācijas 
vēstniecības ir izdevies savākt 
vairāk nekā 9800 eiro, kas ziedo-
jumu čeka veidā jau atdoti Bērnu 
slimnīcas fondam.

***
Livonijas balvas laureāti

6. septembrī Igaunijas – Latvijas 
biznesa foruma ietvaros tika pa -
sniegta Livonijas balva 2018. Šo -
gad balvu par izciliem biznesa sa -
sniegumiem saņēma Latvijas uz -
ņēmums SIA Valmiermuižas alus 
par veiksmīgu darbu Igaunijā un 
uzņēmums AS Latvijas maiznieks 
par sasniegumiem Latvijā.

Livonijas balvas un sertifikātus 
pasniedza Igaunijas vēstnieks Lat-
vijā Arti Hilpus, Latvijas tirdznie-
cības un rūpniecības kameras 
(LTRK) valdes priekšsēdis Jānis 
Endziņš un LTRK pārstāvis Igau-
nijā Kaspars Pacēvičs, kā arī Lat-
vijas vēstnieks Igaunijā Raimonds 
Jansons.

***
Budapeštā eksponē 

izstādi “Baltijas ceļš – 
akcija brīvības vārdā”

6. septembrī, atzīmējot Baltijas 
valstu Simtgadi un vēsturiskās ak -
cijas “Baltijas ceļš”  tuvojošos 30. 
gadskārtu, sadarbojoties Latvijas 
un Lietuvas vēstniecībām Ungā ri-
jā, kā arī Igaunijas Kultūras in  sti-
tūtam, Budapeštas pilsētas Ervina 

Sabo vārdā nosauktajā bibliotēkā 
tika atklāta Latvijas Nacionālā ar -
chī va veidotā izstāde “Baltijas ceļš – 
akcija brīvības vārdā”, kuŗa Buda-
peštā būs apskatāma līdz 30. sep-
tembrim.

Atklāšanas svinīgajā ceremonijā 
ar uzrunām uzstājās Latvijas vēst-
nieks Ungārijā Vilmārs Heniņš, 
Lietuvas vēstniece Ungārijā Rasa 
Kairienė, Igaunijas Goda konsuls 
Ungārijā Andras Bereczki u. c.

***
No Latvijas izbrauc 
skolas vecuma bērni

Pēc Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta (IKVD) 2017. gadā pub-
li skotā pārskata, pagājušajā gadā 
no valsts izbraucis 12 801 bērns 
ve  cumā no septiņiem līdz 18 ga -
diem. 2017./2018. mācību gadā 
ne  vienā izglītības iestādē nebija 
reģistrēti 16 080 bērni vecumā no 
septiņiem līdz 18 gadiem, no tiem 
pašvaldībai nebija informācijas 
par 448 bērniem.

Ņemot vērā pašvaldību sniegtos 
datus, laikā no 2010. līdz 2017. 
gadam visvairāk izglītības iestādē 
nereģistrēto bērnu vecumā no sep-
tiņiem līdz 18 gadiem ir izbrau-
kuši no valsts. Septiņu līdz 18 gadu 
vecuma grupā no valsts izbrau ku-
šo bērnu skaits 2017. gadā sama-
zinājies par 1002 bērniem, sasnie-
dzot 12 801.

***
Jūrmalā atklāta izstāde 

“Rainis 1918.”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, 

Ma  joros, Jūrmalā, 12. septembrī 
atklāja izstādi “Rainis 1918.”. Iz  stā-
des satura autore – Astrīda Cīru le, 
mākslinieks – Reinis Suchanovs.

Latvijas valsts Simtgadē, Raiņa 
un Aspazijas vasarnīcā izveidota 
izstāde par neatkarīgas Latvijas 
valsts idejas izaugsmi Raiņa fi  lo-
zofiskajās un sociālajās idejās un 
daiļradē. “Tā atklāj apstākļus, kā -
dos dzejnieks izauklēja Latvijas 
neatkarības ideju. Izstāde atklāj, 
kā rodas ideja, ko mākslinieks iz -
sapņo pie galda, un kā tā sasaucas 
ar reālitāti. Izstādes vēstījums ved 
no baltas lapas ar vārdu “Latvija”, 
izaugot līdz nākotnes pravieto-
jumam – drāmatiskajai poēmai 
“Daugava”,” raksta izstādes veido-
tāji. Izstādē eksponēti grāmatu iz -
devumi no Raiņa un Aspazijas 
personīgās bibliotēkas, fotoattēli, 
rokraksti, korespondence, māk-
slas darbi un piemiņas lietas, to -
starp arī reti redzētas relikvijas. 
Apmeklētāji var apsēsties pie Rai-
ņa dažādu gadu rakstāmgaldiem 
un paši  var mēģināt izlasīt dzej-
nieka rokrakstus vai pārlapot viņa 
fotografiju albumus un, tieši sa  - 

s ka roties ar eksponātiem, izsekot 
Raiņa domas attīstībai. Materiāli 
izvietoti divos līmeņos: ideju pa -
saulē un reālitāte, ko savstarpēji 
savieno dzejnieka emocijas, pār-
dzīvojumi un centieni ietekmēt 
Eiropas sabiedrisko domu par 
Latvijas likteni. 

***
Aizvadīta “Baltā nakts”

Naktī uz svētdienu Rīgā norisi-
nājās ikgadējais forums “Baltā 
nakts”, kuŗa programmā iekļauti 
53 dažādi kultūras un izklaides sa -
rīkojumi. “Baltās nakts” program-
ma tradicionāli norisinājās Rīgas 
centrā, Vecrīgā, Pārdaugavā – Kaln-
ciema ielas, AB dambja, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas, Pārdau ga-
vas mūzeju apkārtnē un Miera 
ielas apkaimē. Papildu pasākumi 
šogad notika arī VEF apkaimē, 
kur mūzicēja koklētāja Laima Jan-
sone, Tallinas ielas radošajā kvar-
tā lā, kā arī Klīversalā. Mākslas ga -
lerijā Birkenfelds interesenti varēja 
aprunāties ar latviešu izcelsmes 
amerikāņu fotografu Ulvi Albertu.

Viena no interesantākajām in -
stalācijām tika izstādīta pie Brīvī-
bas pieminekļa – Wave Field / Viļ-
ņu lauks – mūzikālas šūpoles no 
Kanadas (attēlā). Šūpoles bija ap -
rīkotas ar gaismas un skaņas par-
titūru. Šūpoles iekustinot, ikviens 
arī kļūst par mākslas darba daļu.  
Turklāt katra no šūpolēm pauž 
atšķirīgu raksturu, katrai ir savs 
temperaments un sava mūzikālā 
vārdnīca. Naktī Vērmanes dārzā, 
zem klajas debess, bija dzirdama 
gan klavieŗmūzikas klasika, gan 
mūsdienu autoru darbi. Sadarbī -
bā ar Lietuvas Mūzikas un teātŗa 
akadēmiju un Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmiju klau - 
sītāji tika aicināti uz 15 dažādu 
pianistu koncertiem.

***
“Tēta projekts” nominēts 

prestižai Eiropas mediju balvai
Latvijas Radio Ziņu dienesta 

“Tē ta projekts” konkursa Prix 
Europa 2018 katēgorijā “Radio 
dokumentālais stāsts” 2018. gada 
oktobrī sacentīsies ar 28 citiem 
darbiem no 20 Eiropas valstīm. 

“Tēta projekts” ir dokumentāls 
radio stāsts par to, ko nozīmē at -
griezties un ko tas cilvēkiem no -
dara. Pēc vairāk nekā 15 no  strā-
dātiem gadiem Īrijā mājās Lat vijā 
atgriežas žurnālistes Justīnes Sa -
vit skas tētis. “Tēta projekts” tika 
vei dots pirmos 11 mēnešus pēc 
tēva atgriešanās mājās.

Četrās audio sērijās izmantoti 
telefona sarunu ieraksti, notie ko-
šais vecāku mājās Latgalē, sarunas 

VĀCIJA. 5. septembrī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa pie-
da lījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu Simtgadēm veltītā Vācijas-
Baltijas uzņēmēju dienā Berlīnē, kuŗu sadarbībā ar vēstniecībām rīkoja 
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera. Sarīkojumā Latvijas vēstniece, 
kā arī Igaunijas un Lietuvas vēstnieki piedalījās paneļdiskusijā, atskato-
ties uz paveikto līdzšinējā divpusējā sadarbībā un diskutējot par poten-
ciālajām sadarbības iespējām nākamajiem simt gadiem. Paneļdiskusiju 
vadīja Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras direktors Florians Šrēders 
(Florian Schröder).

ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams vēst-
n iecībā uzņēma fonda “Nāc līdzās” organizētās Zviedrijas koncerttūres 
dalībniekus – Mihaelu Oļehovu (akordeons), Maiju Fogeli (flauta) un 
Līvu Paulu Paleju (saksofons).  Vēstniecības darbiniekiem bija iespēja 
noklausīties trīs skaņdarbus – gan tādus, kas tiks spēlēti koncertā, gan 
arī tādus, kas palikuši ārpus programmas. Īpašs prieks bija satikt 
talantīgos Latvijas jauniešus, kas māk spītēt liktenim un apstākļiem ceļā 
uz savu mērķu sasniegšanu. 

POLIJA. Polijas dienvidu pilsētā Kriņicā no 4. līdz 6. septembrim 
divdesmit astoto reizi norisinājās Kriņicas Ekonomikas forums, kuŗu 
šogad apmeklēja vairāk nekā 4000 augsta līmeņa eksperti, valstu amat-
personas, uzņēmēji, nevalsts organizāciju pārstāvji un žurnālisti. Atzī-
mē jot Latvijas valsts Simtgadi, kā arī par godu ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča dalībai forumā, Latvijas vēstniecība Polijā sadarbībā ar foru-
ma organizātoriem atklāšanas dienā organizēja Latvijas vakaru. 

ČECHIJA. 29. augustā Latvijas vēstnieks Alberts Sarkanis tikās 
ar Čechijas ārlietu viceministru Tomāšu Petržīčeku. Tā bija vēstnieka 
atvadu vizīte, beidzot diplomātisko misiju Čechijā. Viceministrs Petržī-
čeks pateicās vēstniekam par lielisko sadarbību un personīgo ieguldī-
jumu divpusējo attiecību attīstībā. Vēstnieks Sarkanis starp daudziem 
sadarbības aspektiem augstu novērtēja kopš šī gada esošo čechu kaŗa-
vīru klātbūtni Latvijā NATO misijas ietvaros, kā arī tirdzniecības sa  -  
ka ru intensitāti un labo kvalitāti. • 8. septembrī Latvijas vēst niecības 
Če  ch ijā vadītāja vietniece Rūta Radiņa piedalījās tradicionālo Kurzemes 
svētku atklāšanā Nāhodas (Náchod) pilsētā, kas veltīti Kurze mes her-
coga Pētera Bīrona piemiņai. Par tradiciju kļuvušie svētki tika aizsākti 
pirms divpadsmit gadiem, pamatojoties uz čechu vēsturnieces Veras 
Vlčkovas pētījumiem par Kurzemes hercogu un viņa ģimeni. Hercogs 
Nāhodā apmetās 1792. gadā.

KRIEVIJA. 4. septembrī Pleskavas pilsētas teātŗa galerijā “Cehs” 
ar konsulāta dalību tika atklāta mākslinieces Andas Munkevicas stikla 
skulptūru izstāde “Nospiedumi stiklā”. 

ar žurnālistes Justīnes Savitskas 
kollēgām un ļoti atklāts dienas-
grāmatas tipa stāstījums.

***
Šveices festivālā Fantoche 30 
Latvijas animācijas filmas

No 4. līdz 9. septembrim Šveices 
pilsētā Bādenē norisinājās animā-
cijas filmu festivāls Fantoche. Īpašā 
tā sadaļā Fokus Lettland tika de -
monstrētas 30 īsfilmas – Šveicē 
līdz šim vērienīgākā Latvijas ani-
mācijas kino prezentācija, godinot 
Latvijas valsts Simtgadi.

Festivālā piedalījās liela Latvijas 
delegācija – desmit animācijas 
kino veidotāju un kuratoru.

***
Latvija Kristiansannas filmu 

festivālā Norvēģijā
Svinot Latvijas, Lietuvas un 

Igau nijas valstu Simtgadi, Baltijas 
valstu vēstnieki viesojās Norvē ģi-
jas piektajā lielākajā pilsētā Kris-
tiansannā, lai piedalītos Baltijas 
valstu filmu festivāla norisēs, Bal-
tijas ceļam veltītā izstādes atklā ša-
nā, kā arī tiktos ar vietējās paš val-
dības amatpersonām, diasporas 
pārstāvjiem un citiem sadarbības 
partneriem ekonomikas, izglītības 
un kultūras jomās.

Latvijas vēstniece Judīte Dobele 
6. septembrī ar runu atklāja Bal-
tijas filmu festivālu Kristiansan -
nā, kuŗa repertuārā iekļauta arī 
Latvijas filma Paradīze 89. Paralēli 
filmu demonstrēšanai pazīstamā 
latviešu filmu režisore Ilze Bur-
kovska Jakobsena vadīja semi nā-
ru, kuŗā prezentēja savu topošo 

animēto dokumentālo filmu 
“Mans mīļākais kaŗš”.

***
Ģederta Eliasa 

gleznu izstāde Baltkrievijā
4. septembrī pils kompleksā 

“MIR” Latvijas vēstnieks Baltkrie-
vijā Dr. Mārtiņš Virsis atklāja lat-
viešu mākslinieka Ģederta Eliasa 
(1887-1975) gleznu izstādi. Vēst-
nieks M.Virsis atzīmēja, ka neat-
sveramu ieguldījumu Latvijas un 
Baltkrievijas attiecību attīstībai un 
nostiprināšanai sniedz aktīvā sa -
darbība starp abu valstu pašval-
dībām un līdz ar to cilvēku sav-
starpējie kontakti.

Arī mākslinieka Ģederta Eliasa 
darbu izstāde ir viens no šādiem 
piemēriem, kas īstenojusies Ģ. Eli a-
sa Jelgavas Vēstures un māk slas 
mūzeja un pils kompleksa “MIR” 
sadarbības rezultātā.

***
Valmieras mūzejā 

Džemmas Skulmes 
“Mākoņgabali”

14. septembrī Valmieras mūze-
jā, Bruņinieku ielā 3, tika atklāta 
jauna Džemmas Skulmes perso-
nāl izstāde “Mākoņgabali”. “Mate-
riālizēt dzīvošanas sajūtu,” tā vienā 
teikumā savus jaunākos darbus rak-
 sturoja gleznotāja Džemma Skulme. 

Gada laikā tapis konceptuāli sai s-
tīts gleznu kopums, kas skatāms 
izstādē, kuŗā varēs pārliecināties – 
Džemma Skulme ir glezniecības 
un cilvēcības meklētāja. Izstāde 
skatāma mūzejā līdz 28. oktobrim.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Nesen publiskotais veselības ap  -
rūpes financējuma modelis Lat-
vijā, kas nosaka, kuŗš saņems pil-
nu valsts apmaksāto veselības ap -
rūpes pakalpojumu grozu, bet 
kuŗš to nesaņems, maigi sakot, ir 
ne tikai aplams, bet liek arī uzdot 
dažus jautājumus. Proti, par ie -
spējamo koalīcijas partiju vieno-
šanos kādā jautājumā vai jautā ju-
mos, par ko, iespējams, skaļi ne -
tiek runāts un par to, kuŗā gad-
simtā dzīvo dažs ministrs.

Pagājušajā gadā pieņemtā un 
no šī gada 1. janvāŗa spēkā esošā 
Veselības aprūpes likuma mērķis 
ir “nodrošināt ilgtspējīgu vese lī-
bas aprūpes financēšanu, kuŗas 
pamatā ir visas sabiedrības soli-
dāra iesaiste atbildīgā nodokļu 
maksāšanā, lai veicinātu labai 
starptautiskai praksei atbilstošu 
veselības aprūpes financējumu 
un tā efektīvu izlietojumu, tādē-
jādi sekmējot veselības aprūpes 
pieejamību un sabiedrības vese -
lī bas rādītāju uzlabošanos.”

Ar vārdu sakot, ja cilvēks go  -
dī  gi maksā t.s. sociālo nodokli, 
tad viņam pienākas valsts ap -
mak sā tie veselības aprūpes pa -
kalpojumi.

Latvijas polītiķi un neveselīgā veselības aprūpe

Tagad, kad saistībā ar šo liku-
mu ir tapuši noteikumi, atliek 
secināt, ka veselības aprūpes pie-
ejamību un sabiedrības veselības 
stāvokļa uzlabošanos tie nekādi 
neveicinās. Tāpat arī taisnīgumu, 
solidāritāti un arī elementāru lo -
ģiku tajos var nemeklēt.

Jāpiebilst, ka noteikumi, kuŗi ne -
sen publiskoti, vistiešāk skar arī 
vis maz daļu diasporas – to 27. punkts 
nosaka, ka personas reģistrāciju 
pie ģimenes ārsta dienests bloķē 
personām, par kurām dienests no 
Iedzīvotāju re  ģistra saņēmis ziņas 
par norā dīto dzīvesvietu ārpus 
Latvijas Repub likas.

Laikam nav pat vērts pieminēt 
tās aplamības, kuŗas noteikumu 
izstrādātāji pamanīja tikai tad, kad 
jautājumus sāka uzdot žur nālisti. 
Tomēr ir dažas lietas, kas nevis 
vienkārši liek brīnīties par amat-
personu paviršību vai kompeten-
ces trūkumu, bet rada bažas par 
ministru spēju un vēlmi sa  prast, 
kuŗā valstī un gadsimtā dzīvojam.

Tātad tie, kuŗi maksā sociālo 
nodokli, saņem valsts apmaksāto 
veselības pakalpojumu grozu,    
un ir iedzīvotāju grupas, kuŗas ir 
apdrošinājusi valsts – piemēram, 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Rīgas krievu avīze ar lieku - 
līgi piesavināto nosaukumu 
“Se  godņa” sistemātiski atgremo 
murgus, kas tiek saražoti puti-
nisma propagandas “elles ķēķī”, 
kas piesā tināts ar dzīvniecisku 
naidu pret Rietumiem “kā tā -
diem” un vis pirmām kārtām 
pret Ameriku.

Vārdu sakot, Rīgas krievu avī-
zes “Segodņa” 31. augusta piekt-
dienas pielikumā parādījies klie-
dzošs virsraksts: “Pirms 100 ga -
diem ASV uzbruka Krievijai”. 
Un turpat apakšvirsraksts: “Pēc 
tam amerikāņu (!) prezidentam 
iedeva (!) Nobela Miera prēmi-
ju”.. Kā autors parakstījies kāds 
Michails Vasiļjevs.

Nu, man mute vaļā…
Iekams analizēt šo šizofrenisko 

murgu, esmu spiests atgādināt 

Vēstures vietā murgs: pirms 100 gadiem 
“Amerika uzbruka Krievijai”

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

visiem zināmus faktus. Pirmkārt, 
Pirmā pasaules kaŗa noslēguma 
posmā Amerika kopā ar Antanti – 
Angliju un Franciju – bija Krie-
vi jas sabiedrotā cīņā pret ķei za-
risko Vāciju, Austroungāriju un 
sultānisko Turciju. Un šī ieroču 
brālība pastāvēja līdz boļševi -    
ku apvērsumam Petrogradā 
1917. ga     da 7. novembrī (pēc 
jau nā sti la). Pat Kerenska Pa -
gai du valdība, kas tai dienā    
ti  ka gāzta, līdz pēdējam bija uz -
ticīga šai aliansei, jo uzskatīja, 
ka arī pēc cara patvaldības gā -
šanas Krie vijai nav “jāmet plinte 
krūmos”.

Bet armija jau bija demora li-
zēta, un varu pārņēma Ļeņins ar 
Trocki, kuŗi pēc apvērsuma pār-
vērta Krievijas “sarkanās” guber-
ņas par “boļševisma citadeli” un 

“pasaules revolūcijas priekšpul-
ku”, lai “Komūna aptvertu visu 
zemeslodi.”

Tā nu vairs nebija tā Krievija, 
kas karoja Sabiedroto (Antantes 
un ASV) pusē. Tas bija, kā teiktu 
tagad, terroristisks veidojums, 
kas ar savu agresīvo aģitāciju ap -
draud mieru un kārtību Eiro pā, 
un ne tikai.

Un tā nu pirms 100 gadiem 
ziemeļos – Archangeļskā un aus - 
t rumos – Vladivostokā tika izsē-
dināti amerikāņu kaŗaspēka de -
santi, un šo ekspedīcijas korpusu 
vīri nāca palīgā “baltajām” Kol-
čaka divizijām, kas karoja zem   
tā paša baltzilisarkanā Krievijas 
karoga, kas nu jau 27 gadus ir 
Krievijas Federācijas karogs, zem 
kuŗa tagad Putina režīms izvērsis 
gan ideoloģisku, gan hibrīdkaŗu 

pret Rietumiem, pret Ameriku.
Bet “Segodņa” pielikumā mēs 

lasām, ka “Amerika uzbruka 
Krievijai” un ka “pēc tam” (lasi - 
“par to”) ASV prezidents Vudro 
Vilsons saņēma Nobela miera 
prēmiju.

Nu patiešām gribas, piedodiet, 
spļaudīties..

Nobela miera prēmiju ASV 
pre zidents Vudro Vilsons saņē-
ma par to, ka viņš bija Tautu sa -
vienības (ANO priekšteces) ide-
jas tēvs. Prēmija Vilsonam tika 
piešķirta par viņa slavenajiem 
“14 punktiem” – deklarāciju, 
ku  ŗā viņš jau pirms Pirmā pa -
saules kaŗa beigām lika uzsvaru 
uz tautu pašnoteikšanos tiesī-
bām – principu, uz kuŗa jābalstās 
pēckaŗa pasaulei..

Atjaunotā Polijas valsts, uz Aus-

t roungārijas drupām izveidotā 
Čechoslovakija un Dienvid slā-
vija, tāpat kā Baltijas valstis, ku -
ŗu neatkarība tika proklamēta 
pirms 100 gadiem, ir Vudro Vil-
sona “14 punktu” deklarācijas 
piepildījums.

Bet Rīgas krievu avīze, smeļot 
no duļķainiem imperiskā puti-
nisma avotiem, mēģina mums 
iegalvot, ka šaušalīgā Amerika 
toreiz, pirms 100 gadiem, “uz -
bru kusi Krievijai” (sirpim un 
āmuram, ne jau divgalvainajam 
ērglim), un tā līdz šai baltai die-
nai turpinās mūžīga pretstāve 
starp Ļauno (velnišķīgajiem Rie-
tu miem) un Labo “apgaroto” 
Krieviju.

Ļeņins savā Maskavas mauzo-
lejā un Trockis savā Meksikas 
kapā domīgi groza galvaskausus.

pensionāri invalīdi, kuŗiem ne - 
kas papildus nav jāmaksā. Tik 
tālu it kā viss būtu skaidrs, bet 
izrādās, ka daļai iedzīvotāju valsts 
apmaksāto pakalpojumu saņem-
šana ir atkarīga arī no samaksātā 
nodokļa lieluma.

Ja iedzīvotājs ir darba ņēmējs, 
tad, pat strādājot par minimālo 
algu uz ceturtdaļslodzi, viņš šos 
valsts apmaksātos veselības aprū-
pes pakalpojumus saņems. Ja cil-
vēks ir mikrouzņēmuma no  dok-
ļa (MUN) maksātājs, kuŗā, starp 
citu, ietilpst arī sociālais nodoklis, 
viņam šie pakalpojumi nepienā-
kas un vai nu ir jāpiemaksā no 
savas kabatas zināma summa, lai 
tos saņemtu, vai arī par visu jā -
maksā pašam. Tiek skaidrots, ka 
MUN sociālā nodokļa daļa ir 
pārāk maza un nav piesaistīta ve -
selības aprūpes financējumam. Tā -
dēļ priekšlikums palielināt MUN 
par vienu procentu un to piesai s-
tīt veselības aprūpes financēju-
mam tiek noraidīts. Nerunāsim 
par to, ka tas ir vismaz nožēlojami, 
jo izrādās, ka kritērijs ir ne tikai 
nodokļa maksāšana, bet arī no -
dokļa lielums, kas gan netiek ie -
vērots gadījumos, kad iedzīvotā-
jam ir darba ņēmēja statuss, mi -
nimālā alga un viņš nestrādā pil-
nu slodzi. Visvairāk pārsteidza, 
lai neteiktu – satrieca – veselības 
ministres Andas Čakšas skaid-
rojums, ka veselības aprūpes 
financējums un valsts nodokļu 
sistēma ir divas dažādas lietas, jo 
ir divas ministrijas un Veselības 
ministrijai nekas nav sakāms Fi -
nanču ministrijai, tā būtu iejauk-
šanās. Tātad veselības aprūpes fi -
nancējumam un valsts nodokļu 
polītikai nav nekādas saistības!? 
Tad kāpēc vajadzēja pieņemt 
šā  du likumu? Tomēr vēl vairāk 
pārsteidza otra Zaļo un zemnieku 
savienības ministre Dana Reiz-
niece-Ozola. Finanču ministre 

skaidri lika saprast, ka vienīgais 
normālais un godīgais veids, kā 
strādāt, ir darba devēja un darba 
ņēmēja attiecības. Viss pārējais 
gandrīz ir kaut kas nelegāls un 
aplams, tādēļ valsts apmaksātais 
veselības aprūpes grozs ne  pie-
nākas, pat ja cilvēks maksā no -
dokļus. Ministre Čakša acīm-
redzot aizmirsusi, ka ir 21. gad-
simts, ka arī Latvijā ir oficiāli at -
ļauti dažādi līgumu veidi, daudzi 
strādā projektos, ir atļauts mikro-
uzņēmuma nodoklis. Droši vien 
ir vērts paskaidrot, ka par mikro-
uzņēmuma nodokļa maksātā-
jiem lielākoties kļūst cilvēki, kuŗi 
nevar atrast darba devēju, kas 
pieņemtu viņus darbā, bet viņu 
darbu gan ir ar mieru izmantot. 
Latvijā darba devējs maksā gan 
ienākuma nodokli, gan arī daļu 
no sociālā nodokļa. Ja cilvēks ir 
individuālais saimnieciskās dar-
bī bas veicējs – tā to Latvijā sauc, 
tad viņam visi nodokļi jāmaksā 
vienam pašam, tāpat kā pašno-
dar binātajiem. Turklāt parasti 
mi  nētie cilvēki nenopelna tik 
daudz, lai vieni paši samaksātu 
visus nodokļus un varētu dzīvot 
no tā, kas paliek pāri. Tādēļ, ja 
cilvēks grib būt godīgs un mak -
sāt valstij nodokļus, viņš izvēlas 
mikrouzņēmuma nodokli, kuŗš 
ir 15 procenti no apgrozījuma. 
Vēl jāpaskaidro, ka mikrouz ņē-
muma nodokļa maksātājs ne -
drīkst mēnesī nopelnīt vairāk par 
720 eiro, lai nezaudētu šo statusu.

Starp citu, minimālā alga šogad 
Latvijā ir 430 eiro, un nav jābūt 
izcilam matēmatiķim, lai sapras-
tu, ka viens procents no 720 eiro 
ir vairāk par vienu procentu no 
430 eiro.

Jau sen pasaulē un Eiropā, to -
sta rp Latvijā, nav tikai darba ņē -
mēja un darba devēja klasiskie 
līgumi, jo ir mainījušās gan pro-
fesijas un darba veidi, gan arī 

tech noloģijas. Jā, ar mikrouzņē-
mumiem ir problēmas, kuŗas 
ministrija nesteidz risināt, bet 
acīmredzot nolēmusi tos klu si-
ņām iznīdēt. Droši vien nevienai 
no abām ministrēm pat neienāk 
prātā, ka pirmspensijas vecuma 
cilvēkus, tāpat kā daudzus radošo 
profesiju pārstāvjus, darbā tā 
vienkārši neņem. Ja viņi grib būt 
godīgi un maksāt valstij no  dok-
ļus, jo atraduši nodarbošanos, tad 
bieži vien nākas kļūt par MUN 
maksātājiem, jo, samaksājot visus 
nodokļus pilnā apmērā, var nāk-
ties iet ubagot. Tie, kuŗi laukos 
smagus darbus vairs padarīt ne -
var, citu darbu nav, bet invalīda 
statuss lāga nepienākas un kuŗi 
izlīdzas ar savu naturālo saim-
niecību un reizēm padara kādam 
kādu darbiņu, acīmredzot tiek 
uzskatīti par krāpniekiem, ku - 
ŗ iem par visu jāmaksā pašiem. 
Turklāt jaunā kārtība ir īpaši 
smaga tāpēc, ka nodokļa nemak-
sātājiem vai pārāk maza nodokļa 
maksātājiem nepienāksies arī 
kompensējamās zāles.

Koalīcijas partijas klusē, kā ūde-
ni mutē ieņēmušas pat tagad – 
pirms vēlēšanām. Tas liek domāt, 
ka ir kāda klusa vienošanās, ka šie 
veselības aprūpes financēšanas 
noteikumi tiek apstiprināti, par 
ko savukārt kaut kas tiek saņemts 
pretī. Varbūt atbalsts OIK refor-
mai? Varbūt aiz klusēšanas slēp-
jas vēl kādas norunas, par kuŗām 
cilvēki samaksās ar savu veselību 
un varbūt pat dzīvību?

Šī publikācija sagatavota ar Sa  bied-
rības integrā cijas fonda fi  nanciālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
lī  dzekļiem. 
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Nule apgādā VESTA-LK, serijā 
Laika grāmata iznākusi Elmāra 
Zemoviča otrā grāmata, kas tur-
pina autora pirmo pētījumu par 
Jūrmalas orķestriem. Paša auto ra 
ilggadējā pieredze orķestrī E. Ze -
movičam ļāvusi daudz pilnīgāk 
saprast daudzus faktus gan uz ska-
tuves, gan aizkulisēs. Laika pe -
riodā no 1910. līdz 1942. gadam 
ap  lūkoti trīs or  ķestri, kuŗi darbo-
jušies vēl pirms Pirmā pasaules 
kaŗa, gan arī Latvijas brīvvalsts 
lai kā, turklāt ne jau tās visvieg-
lākajā periodā. Autors apkopojis 
milzīgu mate riālu klāstu archīvos 
un biblio tēkās, izsekojot informā-
cijai gan drīz gadsimta laikā. Bū -
tībā vie nī gā liecība par šiem pa -
gāt nes notikumiem ir koncertu 
program mas, recenzijas, retāk – at -
miņas. Uz tām gan pārāk pa  ļau-
ties neva jadzētu, ko zinu no paša 
piere dzes. Tomēr mūsu galvaspil-
sētas mūzikas dzīves simfoniskais 
ap  skats būtu daudz pilnīgāks un 

Jauna informācija par Rīgas mūzikas dzīvi

visaptverošāks, ja tiktu aplūkots 
arī Radiofona orķestris, kuŗš to -
mēr neaprobežojās ar darbu stu-
dijā vien. Arī Nacionālās operas 
orķestris retumis (tagad vairs ne -
maz!) uzstājies arī koncertos. 

Kāpēc vispār tāda informācija 
ir vajadzīga? Mūsu starpā vairs 
nav šo notikumu liecinieku, kuŗi 
savas atmiņas varētu konfrontēt 
ar dokumentālām liecībām, un at -
 skaņotājmākslinieku sniegums 
atšķirībā no skaņražu veikuma 
izzūd līdz ar skanējuma beigām, 
arī neviens orķestris nav fiksēts 
skaņu ierakstos. 

Tomēr mūsu sentēvi (sievietes 
orķestros bija sastopamas ārkār-
tīgi reti) radīja pamatu, uz kuŗa 
varēja attīstīties vēlāko laiku sim-
foniskā māksla gan dzimtenē, 
gan emigrācijā, jo, Sarkanajai ar -
mijai ienākot mūsu valstī, daudzi 
mūziķi, nevēloties vēlreiz piedzī-
vot Baigā gada šausmas, devās 
bēgļu gaitās. Te, cita starpā, ir 

ideja pētījumam par latviešu at -
skaņotājmākslu emigrācijā, jo la -
bākie mūziķi tur varēja turpināt 
darbu speciālitātē. 

Dažus no aizvadītā gadsimta 
30. gadu mūziķiem man vēl lai-
mējies sastapt un iepazīt, un pat 
dzirdēt viņu sniegumu. Ne viens 
vien vēlāk darbojās kā peda - 
gogs, jo orķestrantu profesionā-
lais mūžs samērā īss, un viņu 
skolnieki un skolnieku skolnieki 
joprojām ir aktīvi Latvijas mū -
zikā. 

Pētījums arī izraisa asociācijas 
ar līdzīgu situāciju atjaunotās 
valsts pirmajā desmitgadē ar se -
višķo nabadzību, piemēram, lik-
vidējot Operetes orķestri, bet Fil-
harmonijas Kamerorķestrim nā -
cās izmisīgi cīnīties par savu ek -
sistenci, beigās šo cīņu zaudējot. 
Arī šajā laikā Rīgas publika nebija 
pārāk centīga koncertu apmek-
lētāja. Par laimi, tagad situācija ir 
krietni labāka. 

Grāmata sniedz vērtīgu infor-
māciju arī par to, ka Rīga pa  tie-
šām bija nozīmīgs Eiropas kul-
tūras centrs, nevis kā mums cen-
tās iestāstīt “komūnistu laikos”. 
Par šo nozīmīgumu liecina kaut 
vai viesmākslinieku vārdi. Tie  
jau toreiz bija starptautiski at  zīti 
mūziķi. Piemēram, O. Frīds,          
F. fon Veingartners, G. Šnēfogts – 
diriģenti; L. Auer, K. Flešs, C. 
Hanzena, F. Kreislers – vijol nie ki; 
V. Bakhauzs, J. Hofmans, A. Šnā-
belis, I. Fridmans – pianisti u. c. 

Te gan interesants fakts, ka 
iepriekšminētās spožās zvaig -
znes koncertēja lielākoties līdz 
Pirmajam pasaules kaŗam. 

Vēl svarīgāks ir koncertu reper-
tuāra atspoguļojums. Un te mūsu 

sentēvi bijuši krietni radikālāki 
par mums, jo visjaunākās mūzi-
kas īpatsvars ir bijis ļoti liels 
atšķirībā no mūsdienu Rīgas. 

Bet, iespējams, faktoloģiski vis-
no zīmīgākais ir ieskats latviešu 
mūzikas atskaņojumos. Pat man 
te atklājās tādi komponisti, ar 
kuŗiem nesaistās nekādas asociā-
cijas, un, iespējams, arī nākama-
jām paaudzēm tie būs tikai fakti, 
jo notis lielākoties gājušās bojā. 
Atspoguļoti mūsu komponistu    
J. Ivanova, P. Barisona, L. Vīgnera 
u. c. pirmie soļi orķestŗa rakstībā 
un vadībā, tā sniedzot pamatu 
kādreiz veidotai LATVIEŠU MŪ -
ZIKAS VĒSTUREI, jo, liekas, 
esam vienīgā Eiropas nācija, ku -
ŗai tādas līdz šim nav, kaut arī 
mākslas doktoru “vesels bars”. Šā 
rudens jubilārs E. Zemovičs nav 
doktors!

Ir, protams, atsevišķas nepil nī-
bas, no kurām visbūtiskākā tā  da 
rakstura darbiem ir uzvārdu 
sniegšana tikai latviskojumā, re -
tumis sniedzot arī, piemēram, 
vāciskotas, kas apgrūtina vai pa -
dara pat neiespējamas cittautu 
pēt nieku studijas. Protams, arī fo -
nē tiskās transkripcijas principus, 
kas, piemēram, laikā pirms Pir-
mā pasaules kaŗa būtiski atšķīrās 
no mūsdienām, piemēram, Fri-
deriks Diliuss (nevis Deliuss), 
Ļevs Pušņovs (nevis Leo Pišnovs) 
u.tml., bet tie ir sīkumi. 

Paldies E. Zemovičam un ap -
gādam par šo būtisko ieguldīju-
mu mūsu mūzikas kultūras izzi-
nāšanā!

No kreisās: mūzikologs Arvīds Bomiks, māksliniece Zane Neimane, redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa, 
pianists Ventis Zilberts un šo rindu autors

Mūziķis un mūzejnieks Elmārs Zemovičs

Mūzikologs Arnolds Klotiņš

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

Laikā, kas tautas atmiņā iezīmējies kā Latvijas brīvvalsts 

pirmās un skaistākās desmitgades, arī mūzikālā dzīve sita 

augstu vilni. Bez jelkādām integrācijas programmām cilvēki 

lieliski sapratās vienā kopīgā – mākslas – valodā…

Mūziķis un „mūzejnieks” Elmārs Zemovičs sarakstījis jau 

otro grāmatu par šo laiku Latvijas mūzikā – „Trīs Rīgas sim-

foniskie orķestri”. Pirmā grāmata „Simfoniskā koncertdzīve 

Jūrmalā līdz 1940. gadam” sniedz bagātīgu illustrātīvu un 

faktoloģisku ainu par to, cik krāšņa savulaik bijusi mūsu 

kūrortpilsēta un dzīve tajā…

Ja vēlaties iegādāties šīs grāmatas, sūtiet čeku

par katru grāmatu USD 35,–

Elmārs Zemovičs

TRĪS RĪGAS SIMFONISKIE ORĶESTRI
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Jūs esat kandidāts nr. 1 13. Sa -
eimas vēlēšanās Rīgas apgabalā 
no partijas Jaunā Vienotība, tā -
tad par jums nobalsos tie ār  zem-
ju tautieši, kas izraudzīju  šies tie-
ši jūsu pārstāvēto polītisko spē-
ku. Kā jūs pārliecināsiet cilvē-
kus, ka vispār obligāti jādodas 
balsot?  

Kopš valsts neatkarības atgūša-
nas ikreiz pirms vēlēšanām dzird 
sakām – šīs vēlēšanas būs izšķi ro-
šas, tieši šajās izšķirsies valstij bū -
tiski jautājumi. Brīžiem atskan arī 
trauksmains – “vilks jau aitās!” 
Īstenībā tik traģiski nav, bet – ir 
jāsaprot, ka esam situācijā, kad 
vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz ir jāapstip-
rina ar savu balsi, ka vēlamies, lai 
mūsu valsts turpinātu atrasties 
Eiropas Savienībā un NATO, ka 
mums svarīga mūsu drošība un 
neatkarība. Tāpēc arī esmu izvē-
lējies būt šajā polītiskajā partijā, 
kas konsekventi iestājas un prak-
tiski apliecina Latvijas ceļu Rie tu-
mu virzienā.

Atkal ir situācija, ka kaimiņ-
valsts Krievija ir ļoti agresīva – šī 
valsts turpina iejaukties citu valstu 
iekšpolītiskajos procesos, tostarp 
vēlēšanās, kā tas apstiprinājies at -
tiecībā, piemēram, uz ASV un 
Franciju. Turklāt Latvijā ir partija, 
kas raujas pie varas un ir absolūti 
prokremliska – tā ir Saskaņa. Un 
tai ir arī maza “satelitpartija” – Lat-
vijas Krievu savienība, un vēl ir   
arī ārkārtīgi neizprotama, no ļoti 
dažādu uzskatu pārstāvjiem sa    -
stā voša partija, kas neizslēdz sa -
dar bī bu ar Saskaņu – tā ir KPV 
(“Kam pieder valsts”) jeb t. s. “Kai-
miņa par tija”. Tā pieder pie tādām, 
ko sa  līdzinu ar jaunajiem boļše -
vi kiem: visu sagraut, visu noslau-
cīt, bet – kur ir jūsu konkrētie 
priekš likumi, kā mūsu valstij nā -
kotnē attīstīties? Šāds “maisījums” 
ir sprā dzienbīstams, tāpēc lieku 
pie sirds ikvienam vēlētājam – 
jūsu  ziņā ir izvēlēties, par ko at - 
dot savu balsi, un tā, protams, var 
būt partija, kas piedāvā kādu al -
ternatīvu, taču saprātīgu un kon-
krētu, kā, piemēram, Jaunā Kon-
servātīvā partija, un kuŗai ir bū -
tiska nostāja jautājumos, kas val-
stij ir svarīgi. 

Sociālajos tīklos jūs bijāt vēl 
skarbāks un tiešāks, brīdinot, kas 
var notikt, ja minētais “koktei-
lis” nāks pie varas – izveidosies 
“melnais caurums”, kas nemanā-
mi no iekšpuses graus Latvijas 
iekļaušanos ES un NATO.

Protams, neviens polītiskais spēks 
nekad atklāti neteiks, ka aicina, 
piemēram, izstāties no ES un to 
arī nedarīs, bet skarbā īstenība ir 
tā, ka mēs jau esam pieraduši būt 
ES un NATO un mums sāk lik -
ties, ka mūsu drošība ir pašsapro-
tama, ka par to vairs neesam at -
bildīgi paši vien, jo mums ir sa -
biedrotie, kas par to palīdz gādāt, 
kā NATO spēki Baltijas valstīs. 
Kādam tostarp pat liekas pieņe-
mami, ka varam atļauties kādu 
“eksperimentu”, piemēram, varam 
mēģināt izmantot Latviju par vie-
tu, kur “izspēlēt” ASV intereses 
pret Krieviju, un to, starp citu, 
esmu sadzirdējis no KPV vado-
šajiem polītiķiem. Tas nav pieļau-
jams, mums jābūt stingri kopā      
ar saviem sabiedrotajiem, ar ASV 

Par Latvijas gaitu Rietumu virzienā
Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Jaunā Vienotība)  

intervijā  Ligitai Kovtunai
un Ziemeļvalstīm. Tai brīdī, kad 
kāds iedomāsies, ka ES varētu no -
tikt diskusija, piemēram, par sank-
ciju pagarināšanu un teiks – Mīk-
stināsim!, jāsaprot – tā būs dubult-
nodevība, pirmām kārtām pret 
saviem tuvākajiem kaimiņiem – 
Igauniju un Lietuvu, arī Poliju,     
un mēs neiegūsim neko. Tā būs 
arī nodevība pret Ukrainu, Gru-
ziju un Moldovu – valstīm, kuŗas 
šobrīd būtībā notur pirmo aiz - 
 sar dzības līniju pret Krievijas ag -
resiju. Un tad mēs pamanīsim, ka 
esam nonākuši tādā “lepnā vien-
tulībā”, bet arī Krievija nekļūs par 
“lielo draugu”, jo tās interesēs ne -
būt nav ar mums “tirgoties”. Ik  -
reiz par kādu ekonomisku sadar-
bību vai citādu pretimnākšanu 
Krievija ir prasījusi “samaksāt” – 
vai tas būtu prasījums pēc krievu 
valodas pozīcijas nostiprināšanu, 
nu, vismaz kļūstot  par oficiālu sa -
ziņas valodu Latvijā, vai nolikt 
malā okupācijas faktu, vai iedot 
balsstiesības nepilsoņiem, vai “mīk -
stināt” attieksmi pret gāzesvada 
Nordstream-2 izbūvi Baltijas jūrā 
utt., u.tml. Tās būtu ļoti būtiskas 
piekāpšanās ar ļoti tālejošām ne -
gātīvām sekām. Līdz kādā brīdī, 
pavisam nemanot, nejutīsim, kur 
ir Latvijas valsts, kur guberņa... 

Latvijā ir tāds diezgan plaši 
pārstāvēts uzņēmēju viedoklis, 
ka, neraugoties ne uz kādām 
sank cijām pret Krieviju, mums 
ir jāturpina stiprināt ekono mis-
kās saites ar šo valsti, arī uztu rē-
šanās atļauju režīms. To pār stāv 
galvenokārt vecākās paaudzes 
uzņēmēji. Vai nav naīvi un bīs-
tami?

Protams, tas ir gan naīvi, gan 
bīstami! Bet mani šis viedoklis ne -
pārsteidz – tie ir cilvēki, kas jo -
projām dzīvo “veco laiku domā-
šanā”, proti,  –  pietiek aizbraukt uz 
Maskavu, paklanīties un sarunāt, 
un mūsu ekonomika saņems 
“stimulus” tirdzniecībā vai kādā 
citā, piemēram, transita sakaru 
jomā, nu, vismaz labāku cenu     
par degvielu. Šī domāšana ir dziļa,  
bet pieredze rāda, ka tās Eiropas 
valstis, kuŗas bijušas pielaidīgākas 
attiecībās ar Krieviju, kuŗu pār-
stāvji tikušies ar Krievijas prezi-
dentu, neko nav ieguvušas. Eiro-
pas likumi ir un paliek spēkā. No -
dot kādu principu un sagaidīt 
pretī dabūt kaut vai kādu pretim-
nākšanu ir tiešām naīvi. Turklāt – 
ir arī naīvi domāt, ka tas, kas no -
tiek “tālajā” Ukrainā vai Gruzijā, 
uz Latviju neattiecas! 1940. gadā 
mums bija liela un sāpīga vēstures 
mācība – nav iespējams nosēdēt 
uz diviem krēsliem! Normālas at -
tiecības ar Krieviju iespējamas 
vien tad, ja esam stingri šaipus 
žoga kopā ar saviem sabiedrota-
jiem gan reģionā, gan ārpus tā. 

Ārlietu ministrijā saskaramies 
arī ar to, par ko mūsu uzņēmēji 
nelabprāt runā, – viņi vēršas pēc 
palīdzības pēc tam, kad, veidojot 
biznesu kādā postpadomju valstī, 
kur likuma vara nav tik spēcīga kā 
radnieciskās saites, zaudējuši mil-
jonus vai visu biznesu. Tāda arī ir 
skarbā īstenība. Man, protams, 
nav nekas iebilstams, ja uzņēmēji 
šajās valstīs veido biznesa saites, 
taču to nedrīkst darīt tikai vienā 
virzienā. Mūsdienīgi domājošie 

uzņēmēji jau darbojas jaunos tir-
gos – valstīs, kur arī atvērtas Lat - 
v ijas vēstniecības – Dienvidkorejā, 
Apvienotajos Arabu Emiratos, In -
dijā, mostas interese par Latīņ-
ame riku un arī milzīgo Afrikas 
tirgu. Starp citu, bijušas divas Afri-
kas zemju – Ganas un Benidas – 
pārstāvju valstsvizītes Latvijā. Un 
mēs varam piedāvāt savas preces 
un pakalpojumus IT industrijā, 
tūrismā, farmācijas un pārtikas 
rūpniecībā. 

Ne tik sen Eiropas Savienības 
rezidējošās valsts Austrijas ār  lie-
tu ministre Kārina Kneisla uz 
savām kāzām bija ielūgusi un 
valsēja ar Krievijas prezidentu 
Putinu. Vai tas arī ir naīvums   
vai pielīšana?

Šī “valsēšana”, protams, tika pa -
manīta. Drīz būšu vizītē Austrijā, 
un varbūt man arī izdosies uzzi-
nāt, ko ministre dejas laikā čuk-
stēja Putinam ausī...            

Savlaik Amerikas pirmā lēdija 
Nensija Reigana (Nancy Reagan) 
valstsvizītes laikā 1984. gadā PSRS 
ārlietu ministram Andre jam Gro  -
miko čukstēja ausī: “Peace...”

Kamēr vien šādi čuksti, dejas un 
uzaicinājumi, ieskaitot Austrijas 
gadījumu, netraucēs vienotai un 
stingrai ES ārpolītikai, tie paliks 
vēsturē kā nedaudz amizantas si -
tuācijas. Ja tādām sekos mēģinā-
jumi ietekmēt valstu nostāju, jā -
rēķinās, ka kāda valsts var zaudēt 
citu valstu atbalstu. Tāpēc, visiem 
sēžoties pie kopīga sarunu galda, 
jārod citu valstu atbalsts. Brīdī, 
kad mēs cits citu saprotam un at -
balstām, mēs esam patiesi spēcīgi.

Nesen notika arī divu vīru sa -
runa Helsinkos jeb Helsinku sa -
mits, kuŗā tikās Tramps ar Pu -
tinu. Diezgan noslēpumaina tik-
šanās, taču kā intervijā teica 
Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis, tā nedaudz apvīta ar 

histēriskumu un Latvijai nav 
pa mata bažām.

Pilnīgi piekrītu! Bija daudz trok - 
š ņa pirms un pēc, bet bažām pa -
tiešām nav pamata. Ārlietu mi  nis -
t rija gan attiecībā uz gaidā ma jām 
sarunām, gan pēc tām saņē ma pre-
cīzu informāciju no ASV puses, 
man personīgi bija saruna ar ASV 
valsts sekretāru Eiropas jautāju -
mos Vesu Mičelu, kuŗš arī savā de -
talizētajā atstāstā apstip rināja, ka 
Latvijas, Baltijas bažām nav pama-
ta, ka ASV drošības ga  rantijas nav 
“tirgus objekts” un NATO solījumi 
tiks īstenoti. Tam apliecinājums ir 
arī ASV budžetā paredzētais fi -
nan ciālais atbalsts, arī pāreja no 
gaisa telpas patru lē šanas uz pret-
gaisa aizsardzības misiju. Tas mums 
ir ļoti svarīgi. Turklāt, ja izdotos uz -
labot ASV  un Krievijas attiecī bas, 
kaut vai tikai bruņojuma kontroles 
jautā jumos, Latvijai tas ir ļoti, ļoti 
labi. Īsi sakot, divu vīru saruna 
Helsin kos ir jāuztver ar vēsu prātu 
un ar cerību, ka nekādu soļu attie-
cībā  uz pasaules, ne Eiropas ietek-
mes zonu sadalīšanu nebūs.

Vai jāsaprot, ka tas saistās arī 
ar pēctecību jeb turpināšanu 
Latvijas ārpolītikā, kas līdz šim 
bijusi varas partijas – Vienotības 
kompetencē?

Pavisam noteikti, jo tas ir pro-
cess, nekad nebūs tāds brīdis, kad 
varēsim teikt – Latvija ir drošībā! 
Mainās vide, draudi un riski, tā  -
pēc ļoti svarīgi ir turpināt cieši    
sa  darboties ar sabiedrotajiem. Jā -
strādā ciešā sazobē ar Igauniju un 
Lietuvu, jāstrādā, lai lēmumiem 
drošības jomā būtu ilglaicīgs rak-
sturs. Manis pārstāvētā Jaunā Vie-
no tība savā programmā paredzē-
jusi, ka valsts aizsardzības budžets 
jāpalielina līdz 2,5% no IKP (bet 
ne vairāk!), vienlaikus paredzot 
konkrētus soļus valsts pašaiz sar-
dzī bas stiprināšanai. 

Kas tad ir Jaunās Vienotības  
spēks?

Skoloti cilvēki ar pieredzi polīti-
kā, tostarp starptautiskajā polītikā. 
Mūsu rindās ir pieredzējušie Eiro-
parlamenta deputāti Valdis Dom-
brovskis, Krišjānis Kariņš, Inese 
Vaidere, ir jauni, zinoši cilvēki ar 
valodu un kultūru zināšanām – 
Inese Lībiņa-Egnere, Zanda Kal-
niņa-Lukaševica un Evika Siliņa. 
Ir spēcīgas apvienības Latvijas re -
ģionos. Mūsu izglītības ministrs 
Kārlis Šadurskis ir panācis skolu 
pāreju uz mācībām valsts valodā. 
Protams, Jaunajai Vienotībai šīs 
vēlēšanas būs nopietns eksāmens – 
tas ir varas partiju “lāsts” – attais-
noties par kļūdām, kādas pieļau-
tas, jo šīs partijas  ir uzmanības 
cent rā. Jā, mēs esam izgājuši at -
tīrīšanās un atjaunošanās ceļu, un 
tā notiek ikvienā nobriedušā de -
mokratijā. Lai gan biežāk notiek tā, 
ka aiziet cilvēki un sagrūst partija. 
Ar mums tā nenotika – aiz gāja 
pretrunīgas personības, bet partija 
palika un turpina pastāvēt. Ceru, 
ka vēlētāji balsojot novērtēs mūsu 
konsekvento gaitu gan at  tiecībā uz 
latviešu valodas kā valsts valodas 
nostiprināšanu, gan ārlie tu darbā, 
galvenokārt attiecībā uz valsts dro-
šību, gan mūsu princi pu – celt, 
nevis graut to, kas jau panākts. 

Jebkuŗā gadījumā aicinu – no -
do dot savu balsi, labi apsvērt, 
kāpēc to daru.        

Šī publikācija sagatavota ar Sa -
biedrības integrā cijas fonda fi -
nanciālu atbalstu no Latvijas 
valsts budžeta lī  dzekļiem. 

Edgars Rinkēvičs: “Protams, neviens polītiskais spēks nekad atklāti neteiks, 
ka aicina, pie mē ram, izstāties no ES un to arī nedarīs, bet skarbā īstenība ir 
tā, ka mēs jau esam pieraduši būt ES un NATO un mums sāk likties, ka mūsu 
drošība ir pašsaprotama, ka par to vairs neesam atbildīgi paši vien, jo mums 
ir sabiedrotie, kas par to palīdz gādāt, kā NATO spēki Baltijas valstīs.
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IVARS GALIŅŠ

Tieši pirms 70 gadiem tika lik-
vidēta Neitingenas latviešu no  met -
ne. Līdz ar to darbību izbeidza arī 
Neitingenas Latviešu ģimnazija. 
Neitingena atradās Bavārijā, netā-
lu no Austrijas robežas, Donavas 
pietekas Innas krastā. Tā bija pus-
otru kilometru no svētceļnieku 
pilsētas Altetingas. Nometnei bija 
ierādīts klosteris Sankt Paulus Stift. 
Daļa aprūpes bija klostera māsu 
ziņā. No sākuma viņas gatavoja 
ēdienus, ko vēlāk pārņēma paši no -
metnieki, bet līdz nometnes bei-
gām Klosteŗa māsas apgādāja ar 
savu tīru gultasveļu un dvieļiem. 
Klostera istabās bija izslēdzami 
skaļruņi, raidītājs atradās pirmajā 
stāvā. Katru rītu atskanēja Teo-
dora Rasuma balss, apsveicot jubi-
lārus un sniedzot īsziņas par gai-
dāmajiem notikumiem. Nomet-
nes ēkām bija doti Latvijas apga-
balu vārdi. Lielākā bija Latgales 
ēka. Ar nelielām pārmaiņām no -
metnē uzturējās aptuveni 600 lat-
viešu un 10 igauņi. Puse latviešu 
nāca no Latgales. Nometnes priekš-
nieka vēlēšanas izšķīra pāris ģi -
me ņu. Ar Latgales pārsvaru tika 

TRIMDINIEKI KLOSTERĪ PIE MŪĶENĒM
Neitingenas latviešu nometne un ģimnazija

ievēlēts prof. Leonards Latkovskis, 
ar pārējo pārsvaru – advokāts Val-
demārs Lambergs. Tas arī bija vie-
nīgais veids, kā izpaudās novadu 
atsķirības. 

Neitingenas ģimnazijas sākums 
ir Altetingā, tās ielejā esošajā na -
cistu sporta namā. Nams tika pār-
dēvēts par Piesauli. 1945. gada    
va  sarā tika dibināta pamatskola 
un nedaudz vēlāk – ģimnazija. 
Abām iestādēm tika dots Piesau-
les vārds. Dibinātājs bija Aglonas 
ģim nazijas direktors un matēmā-
tikas skolotājs Pēteris Priževoits, 
ierosinātāji māc. Alberts Galiņš 
un Ludzas ģimnazijas skolotājs Jā -
nis Mūrnieks. Pārceļoties uz no -
met ni, gimnazija mainīja vārdu. 
Par ģimnazijas direktoru kļuva bi -
jušais Kārsavas ģimnazijas direk-
tors Leonards Latkovskis. Skolo-
tāju saimei pievienojās latviešu 
valodas skolotāja Zelma Krūmiņa 
(Elga Kore), Antonija Postiljone, 
latīņu valodas skolotājs Jānis Po s  -
tiljons, Leonards Latkovskis, ma -
tēmātikas skolotāji Pēteris Priže-
voits, Jānis Avotiņš, vācu valodas – 
Nanija Paukule, angļu valodas – 

Anna Megne, Leonards Latkov-
skis, dabas zinātnes un ģeografi -
jas – Vladislavs Bojārs, ķīmijas – 
Emilija Zariņa, mākslas vēstures – 
Lauma Sloka, Anna Koffska, vin-
grošanas – Aleksandrs Bojārs, dzie-
dāšanas – Antons Rupainis, tau-
tasdejas – Johanna Rinka. Ģim na-
zijai iznāca savs žurnāls “Ko  klē-
tājs’’, tās redaktors bija Ivars Ga -
liņš. Grafisko ietērpu un vinjetes 
zīmēja Juris Sekste un Jānis Kova-
lis. Par reklāmu un saimniecību 
gādāja Ģirts Krūmiņš. Viņa no -
pelns – žurnālam bija neparasti 
liels skaits lasītāju. Juris Sekste 
Ame rikā kļuva par Boeing lidma-
šīnu iekštelpu plānotāju. Ģirts 
Krūmiņš ieguva advokāta un MBA 
gradus. Bija Kolorado enerģijas 
kompanijas direktors. 1949. gada 
29. martā Neitingenas ģimnazija 
pieredzēja savu pirmo un vienīgo 
izlaidumu. Beidzēju klasē bija 
Irma Bērziņa, Mērija Burģis, Že -
nija Dibāņina, Gaida Dravniece, 
Ausma Petrušēvica, Skaidrīte Po -
ga, Vita Ramane, Vera Roma nov-
ska, Velta Salmiņa, Valentīna Tro-
pa, Edgars Dravnieks, Ilmārs 

Neitingenas ģimnazijas abiturienti ar skolotājiem. No kreisās: Nanija Paukule, klases audzinātāja 
Emilija Zariņa, direktors Leonards Latkovskis, māc. Alberts Galiņš, Anna Koffska, otrā rindā pirmais 
nezināms, Pēteris Priževoits, Zelma Krūmiņa, Jānis Avotiņš, Antonija Postiljone, nezināms. Absol-
venti Valentīna Tropa,  Vita Ramane, Velta Salmiņa, Skaidrīte Poga, Jānis Rumba, Vera Romanovska, 
Ženija Dibāņina, Edgars Dravnieks, Juris Sekste, Ivars Galiņš. Ģimnazijai tas bija pirmais un 
vienīgais izlaidums // Foto restaurējis Vilis Treimanis

Gailis, Ivars Galiņš, Jānis Kovalis, 
Jānis Rumba un Juris Sekste. Di  p  -
lomus saņēma Ženija Dibāņina, 
Skaidrīte Poga, Vita Ramane, Vera 
Romanovska, Velta Salmiņa, Va -
len tīna Tropa, Edgars Dravnieks, 
Ivars Galiņš, Jānis Rumba, Juris 
Sekste. Diplomus atzina Ameri -
kas universitātes, pat dažos gadī - 
ju mos piešķirot extra kreditus. No -
metnes sarīkojumos aktīva lo  ma 
bija arī ģimnazistiem – gan teātŗa 
izrādēs, korī vai tautas deju 
ansamblī. Populārs bija runas ko -
ris, ko vadīja režisors Jānis Krū-
miņš. Repertuārā bija arī “Dievs, 
Tava zeme deg”. Nometnē viesojās 
visi tā laika slavenie mākslinieki 
un teātri, ieskaitot Ādolfu Kakti-
ņu, Arturu Priednieku Kavaru, 
Jāni Niedru, Emīlu Mauriņu, Her-
tu Lūsi, Kseniju Branti, Jāni Me -
diņu, slaveno baletdejotāju Osval-
du Lēmani, Tatjanu Vesteni, Edīti 
Pfeiferi, Eiženu Leščevski, Juri 
Gotšalku, Irēni Apini. Pēdējie divi 
bija solisti Amerikas slavenajā Ņ u-
 jorkas Music Hall. Tad vēl sla ve -
nās teātra trupas un instrumen-
tālisti. Koncertēja arī vietējie māk-
slinieki Marija Lamberga, Os -
valds Indzers, Norberts Trepše, 
Daina Fo  gelmane. Marija Lam-
ber ga (Urnēžus) varēja pati spēlēt 
klavieŗu pavadījumus, arī ērģeles. 
Viņa bija arī vīru koŗa diriģente. 

Absolventa Jura Sekstes zīmējums.  Neitingenas klostera siluets

Klosteŗa galvenā ēka, kur atradās Neitingenas latviešu nometne 
un ģimnazija

Kāds balamute bija viņas diriģē-
šanu nodēvējis kā baletu vīru koŗa 
pavadījumā. Nometnei bija jāsa-
duras ar krāpšanu no amerikāņu 
puses. Paredzētās jaunās drēbes 
tika nomainītas ar lietotām Good-
will, vagoniem amerikāņu cigare-
šu ar turku cigaretēm, kam bija 
daudz mazāka vērtība. Arī sporta 
piederumu saraksti nesakrita ar 
saņemtajiem. Visi vainīgie palika 
nesodīti. Nometnē īpaša persona 
bija rakstnieks Jānis Klīdzējs. Gan-
drīz visi bija lasījuši viņa grāmatu 
“Jaunieši”, ko Amerikā dēvētu par 
“bestselleru”. Viņš aktīvi maz pie-
dalījās, bet bieži bija redzams klo s-
teŗa gaiteņos. Nekad nepagāja 
garām nesveicinājis vai neapru-
nājies. Puiši “meta” skatienus uz 
viņa kundzi Emīliju – bezcerīgi. 
Savdabīga personība bija izdevējs 
Vladislavs Lōcis. Viņš kādam kri-
tizētājam bija teicis, ka pats rok-
steišu, pats druokoušu, pats loseišu. 
Viņam tagad uzstādīts pieminek-
lis Rēzeknē. Slavenākā persona, 
kas nākusi no Neitingenas nomet-
nes, ir Aristids Lambergs. Viņš di -
vas reizes ievēlēts par ALA priekš-
sēdi Amerikā un divas reizes 
Latvijas Saeimā. Pirms gadiem, 
ap  ciemojot veco nometnes vietu, 
izstaigāju senās vietas. Neviens 
man neko nejautāja un arī es ne. 
Ar pagātni grūti sarunāties.
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Saviem turpmākajiem stāstiem 
par ceļojuma iespaidiem kopā ar 
Sibirijas bērniem un filmēšanas gru-
pu nolēmu likt šo virsrakstu. Tas 
emociju un pieredzējumu mur s-
kulis, kas biežāk lika atminēties 
krievu dzej nieka Tjutčeva vārdus 
par to, ka Krieviju ar prātu nesa-
prast, iero do ties Vladivostokā un 
vēlāk Kam čatkā, bija jau no  rimis, 
turklāt – te tiešām pavērās gaišāks 
skats uz dzīvi. Vispirms jau pati 
Vladivo stoka – milzu pilsēta ar 
krāšņu ainavu, brīžiem atsauc at -
miņā Sanfran cisko kalnus un le -

LIGITA KOVTUNA
CITĀDĀ KRIEVIJA

jas, ļauj it kā brīvāk uzelpot, vis-
apkārt redzot plašu un varenu 
dabas ainu un ūdeņus. Vladivo-
stokā ir arī Zelta tilts – 707 metus 
gaŗš, kas esot viens no pieciem 
pasaules lielākajiem tiltiem. Un  
arī sava China town, kas saucas 
Millionka, un tagad tikai glabā 
atmiņas par ķīniešu bodī tēm, 
restorāniem, teātŗiem utt. Savu 
“veco dzīvi” šie kvartāli iz  beiguši 
1937. gadā. 

Uz ielām – liela cilvēku daudz-
veidība, automašīnas gan ar stūri 
kreisajā, gan labajā pusē.Jūtams, 
ka cilvēki dzīvo daudzmaz lab-
klājīgi. Gīde to vairākkārt arī lab-

prāt uzsver. Pārbraucot vanšu til-
tu, kas saucas Krievu tilts un va -
karos krāsojas Krievijas karoga 
krāsās un ko viņi paši dēvē par 
augstāko pasaulē – 70 metri virs 
jūras līmeņa, ar pilonu augstumu 
324 metri, – nonākam pie Operas 
nama, kas ir Pēterburgas Marijas 
teātŗa filiāle, saukta Piejūras ska-
tuve. Tovakar bija operas izrāde, 
un sapostu cilvēku pūlis devās 
turp. Viss gluži tāpat kā pasaules 
lielpilsētās. Gīde ar patiesu lep-
numu mūs aizveda uz Vladivo-
stokas reģionālo universitāti, kas 
aizņem milzu territoriju – aptu-
veni 120 hektarus, apmāca 33 
tūkstošus studentu 468 (!) spe-
ciālitātēs. Un tad – bāc! – tālāk par  
pie ieejas novietoto territorijas 
she mu uz lielas planšetes mēs 
netiekam, precīzāk – mūs tur ne -
laiž. Bargi apsargi mūs cītīgi vēro, 
gīde stāsta, stāsta, bet es atminos, 
kā pirms vairākiem gadiem prof. 
Kristapa Zariņa pavadībā staigāju 
krustu šķērsu pa Stenforda uni-
versitātes plašumiem un vēl foto-
grafējāmies pie Rodēna skulp tū-

rām kādā no iekšpagalmiem. Ne 
mūs  kāds uzmanīja, ne liedza. Bet 
kad gīde pastāsta, ka šobrīd no -
risinoties nopietnas sarunas par 
to, ka visiem (!) šā milzu izglītī - 
bas tempļa beidzējiem valstij (!) 
vaja dzētu nodrošināt darbavietas, 
at  kal saprotam – plašajiem pasau-
les vējiem te pūš  liels pretvējš...

Mūsu Vladivostokas apmeklē-
juma maršrutā bija divas svarīgas 
vietas – Piemiņas parks pilsētas 
centrā ar memoriālu represijās 
cietušajiem. Te noturējām svēt brī-
di, pieminējām visus zināmos un 
nezināmos bezvainas cietušos, 
kuŗu vidū arī latvieši. 

Otra īpašā pieturvieta – piemi-
neklis Aleksandram Solžeņici -
nam Sportivnaja krastmalā, kas ir 
Vladivostokas iedzīvotāju iemīļo-
tā pastaigu vieta, īpaši saulrieta 
stundās. 1994. gada 27. maijā šeit 
pēc ilgās trimdas (kopš 1970. ga -
da) Amerikā atgriezās izcilais krie-
vu domātājs, publicists, rakst-
nieks, Nobela prēmijas laureāts 
Solžeņicins. Šā gada 11. decembrī  
viņam apritēs simt gadu jubileja. 
Solžeņi cins nomira pirms desmit 
ga  diem, 2008. gada augustā, bet 

pēc atgriešanās Krievijā abi ar 
sievu aktīvi darbojās sabiedriskajā 
laukā, ar savu autoritāti neļaujot 
pieklust balsīm par noziegumiem 
pret cilvēci. 1990. gada augustā ar 
Gorbačova rīkojumu Solžeņici-
nam tika atgriezta pavalstniecība, 
bet vēl pēc mēneša – piešķirta 
Krievijas Valsts prēmija par “Gu -
laga archipelagu”. No tās Solže ņi-
cins atteicās, paziņojot: “Tā ir grā-
mata par miljoniem cilvēku cie-
šanām, un es nedrīkstu par to sev 
pievākt godu...”

Pieminēšanas vērts ir fakts, ka 
Helmars Rudzītis jau 1974. gadā 
izdeva “Gulaga archipelaga” pir-
mo grā matu latviešu valodā, ko 
iztulkoja mūsu  Franks Gordons, 
tolaik jau būdams prom no Pa -
domijas savā Tēvu zemē Izraēlā 
un nule sameklējis kontaktus ar 
tautiešiem ārzemēs. 

Plašu rakstu  par A. Solžeņicinu 
mēs varējām izlasīt arī krievu avī -
zē Vozrošdenije nadeždi (“Cerības 
atdzimšana”), ko Maska vā izdod 
un pa visu Krieviju, iz  plata “Reabi-
litēto asociācija Krie vi jā”. Lūk, tāda 
citādā Krievija. 

(Turpinājums  nākamajā nr.)Vladivostokas skats   

Piemineklis Aleksandram Solžeņicinam           

Pie pieminekļa represētajiem Vladivostokā
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 33) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Purapuķe. 

8. Tetrodes. 10. Struve.    
11. Ekeri. 13. Klejot. 14. 
Tots. 15. Elpa. 16. Tiesas. 
18. Skepse. 20. Alata. 23. 
Sams. 25. Roma. 27. Aizas. 
28. Kastete. 29. Arnis. 30. 
Baits. 33. Pienene. 34. Ski-
ti. 36. Aina. 37. Sils. 38. 

Tenis. 40. Kabata. 43. Stiķis. 45. 
Mūsa. 47. Akti. 48. Asuāna. 49. 
Abaka. 50. Riksis. 51. Skaidrot. 
52. Ironiska.  

Stateniski. 1. Grauds. 2. Spiets. 
3. Penks. 4. Store. 5. Krokas. 6. 
Adrese. 7. Patrioti. 9. Sponsori. 11. 
Etna. 12. Ilva. 17. Abas. 19. Kama. 
21. Lestene. 22. Treneri. 23. “Santa”. 
24. Skipa. 25. Renes. 26. Ari ks. 31. 
Atbalsts. 32. Sist. 34. Slāt. 35. 
Tunisija. 38. Tisa. 39. Saka. 41. 
Agāmas. 42. Amanda. 43. Sirēna. 
44. Inkaso. 46. Abats. 47. Aktis.

Līmeniski. 7. Pilsēta ASV zie-
meļaustrumos. 8. Spožākā zvaig-
zne Skorpiona zvaigznājā. 10. Pil-
sēta Vācijas rietumos. 11. Kvar ca 
paveids. 12. Kaŗa nosodītājs. 16. 
Ka  toļu klosteŗu priekšnieces.    
19. Liela ķirzaka. 20. Svinīgs li -
risks dzejolis. 21. Latviešu literā-
tūras un mākslas kritiķis (1877-
1908). 22. Siļķu dzimtas zivis. 23. 
Augsts stāvspogulis. 24. Igauņu 
rakstnieks (1922-1971). 25. Pil-
sēta Bulgārijā, pie Melnās jūras. 
28. Pilsēta Somijas dienvidrie-

tumos. 30. Kritis, satrunējis koks. 
31. Episkās literātūras paveids. 
32. Valsts Eiropā. 36. Šablonisks, 
neoriģināls. 40. Agrāk naudas 
vie nības Italijā. 41. Āmurs ar asu 
galu. 42. Gaudulīgs, žēlabains. 
43. Šokolādes konfekšu šķirne.

Stateniski. 1. Franču rakst-
nieks (1828-1905). 2. Trīs likteņa 
dievietes sengrieķu mītoloģijā.   
3. Algoti laukstrādnieki. 4. Juri-
dis ka dokumenta iedaļas. 5. Spor-
ta sacensību sākuma moments. 
6. Pilsētas transporta veids. 7.  Ar 

likumu aizsargātas iespē-
jas. 9. Dār za puķes. 13. Re  ā-
li notikumi. 14. Leņķu mē -
rīšanas in  stru ments. 15. 
Val sts Dien vidāzijā. 17. Se  na 
pilsēta Sīrijā. 18. Pamu di-
nošs ie  mesls. 26. Ala ar 
klinšu glez nojumiem Spā-
nijā. 27. Vēsturisks novads 
Grie ķijas vidienē. 29. Tak-
tiskas. 33. Mechanisms 
sma gu priekšmetu celša-
nai. 34. Joks, triks. 35. Akū-
ta in  fekcijas slimība. 37. 
Ko  mē dijas paveids. 38. Ap -
dzī vo ta vieta Brocēnu no -
vadā. 39. Veidojums, kas 
attīstās dažu gliemeņu ķer -
meņos.  

1 2 3 4 5 6
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10 11
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23 24
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31 32
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35 36 37 38 39

40 41

42 43

Latvijā no 14. līdz 16. septembrim notiek Eiropas kultūras man-
tojuma dienas “Latvijas valsts izveidošana un attīstība”. Valkas no -
vadpētniecības mūzejā ekspozīcija “Valka – Latvijas neatkarības šūpu-
lis”. Oskara Kalpaka mūzejā un piemiņas vietā “Airītes” Saldus novada 
Zirņu pagastā 15. septembrī plkst. 14 bērniem “Stāsti par Latviju”. In -
formācija par visiem pasākumiem: mantojums2018.lv .

Alūksnes Kultūras centrā līdz 29. septembrim aplūkojama Tuku -
ma mūzeja izstāde “Ak, svētā Lestene!”, kas stāsta, ka Lestenes ev. lut. 
baznīca savā 300 gadu ilgajā pastāvēšanas vēsturē iemantojusi izcila 
architektūras un dekoratīvās mākslas pieminekļa slavu. 

Vecumnieku novadā sācies pirmais mācību gads jaunajā privātajā 
izglītības iestādē – Bārbeles zēnu skolā, kuŗā mācās puikas no 1. līdz    
4. klasei. Tās labais gariņš ir baltā suņu meitene Roze.  – Mazajam prin-
cim arī bija sava Roze, – tā skolas direktore Ilona Blūma. Skolēni pirmajā 
dienā kopā ar vecākiem iestādīja ābeli, meklēja dārzā paslēptos burtus 
un mielojās ar pankūkām. 

Latvijas 135 skolām piešķirts “Eco – Schools” zaļais karogs, bet 56 
skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Starptautis-
kā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties, jo to saņem tikai 
tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktīvitātes 
vides jomā. Ekoskolu programma ir plašākā Latvijā, kas aptver izglītī -
bas iestādes – no pirmskolas līdz augstskolām.

Īslīces SOS bērnu ciematā 7. septembrī atklāja Latvijas SOS bērnu 
cie matu veidoto Zemgales ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru 
“AIRI vecākiem”. Centri Zemgalē, Rīgā un Vidzemē būs atbalsts ikvie-
nai ģimenei, kuŗa vēlas vai jau ir uzņēmusies rūpes par audžubērniem, 
informē Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.

Izveidots jauns tūrisma maršruts “Zemgales saimnieki aicina 
ciemos”, kuŗā iekļautas 10 saimniecības Auces, Tērvetes, Dobeles, Jel ga-
vas, Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadā, kur iespējams iepa-
zīties ar bitenieku, čili piparu audzētāju, maiznieku un citiem amatu 
pratējiem. Tas izveidots, īstenojot projektu “Vietējo ražotāju konkurēt-
spējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsācis meža dzīvnieku 
vakcināciju pret trakumsērgu valsts austrumu pierobežā. Mazās aviā-
cijas lidmašīnas izmetīs mežos un pļavās vakcīnas, kas izskatās kā 
brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Trakumsērga 
ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku veselību un dzīvību 
ap  draudoša infekcijas slimība. To izraisa galvenokārt  lapsas un jenot-
suņi. PVD aicina veikt suņu un kaķu vakcināciju pret trakumsērgu.

Gulbenes novadā,  bijušajā Druvienas pamatskolā, durvis vēris 
“Latviskās dzīvesziņas centrs”. Jau skolas laikā tika veltīta būtiska 
uzmanība latvisko tradiciju kopšanai un  amatniecībai, tāpēc izveidoju-
sies materiālā bāze. Ir piemērotas telpas semināru, konferenču un 
nometņu rīkošanai. Informācija: 22441715 (Baiba),  29465217 (Velga) 
vai www.druvienasskola.lv. 

Īsziņas sagatavojusi  Valija Berkina

Jūtos drusku kā pētnieciskais 
žurnālists. Man ļoti gribējās uz -
zināt, kas īsti būs kapsulā, ko     
13. septembrī guldīs Nākotnes 
namā tur, kur beidzas vecais 
nams un sākas jaunā piebūve. 
Zīmīga vieta. Bija skaidrs, ka tur 
būs vēstījumi un Nākotnes nama 
ziedotāju saraksts, bet ko gan 
vēstīs vēstījumi? Un kam? Man 
palaimējās valdes priekšsēža pa -
pīrgrozā atrast lapu, kas, liekas, 
varētu būt viņa vēstījums vai vis-
maz uzmetums. Lai jums ne   -
būtu jāgaida, kad tālā nākotnē 
kāds kapsulu atvērs, te ir tas, ko 
atradu un ar ko dalos.

Mēs nezinām, kad kapsula at -
kal nonāks cilvēka rokās. Varam 
tikai cerēt, ka tas nenotiks drīz, ka 
laiks būs labvēlīgs un piešķirs ilgu 
mūžu šim namam un Mū  zejam, 
kurš te mājoja, mājo un mājos. 

Gribam ticēt, ka nākotnes cil-
vēks, kurš kapsulu atvērs, varēs 
tās saturu lasīt bez tulka. Gribam 
ticēt, ka vēl būs Latvijas valsts, 
nācija un latviešu tauta, kuras 
likteņus 20. gadsimtā atcerējās, 
pieminēja un atgādināja Mūzejs 
šai namā. Gribam ticēt, ka nā -
kotnes cilvēks Latvijā būs sasnie-
dzis to, pēc kā mēs vēl tikai tieca-
mies, un atskatīsies uz mums ar 
sapratni un iecietību. 

Kapsula ieguļas šī Latvijas valsts 
celtā nama pamatos Latvijas 

33. Vēstījums nākotnes cilvēkam
Simtgadē, 2018. gada 13. sep-
tembrī. Mēs to saucam par Lat-
vijas Okupācijas mūzeja Nākot-
nes namu. To jau 2001. gadā ie -
cerēja architekts Gunārs Bir kerts, 
kurš pastāvošajai tumšajai vara 
plākšņu klātajai ēkai pie    vie noja 
balta Somijas granīta segtu pie-
būvi ar noslēdzošu stikla sie nu. 
Nākotnes nams bija laika me  ta -
fora. Birkerta vārdiem: no tum šās 
pagātnes uz gaišo ta  gadni, uz ap -
skaidroto nākotni. Tas bija viņa 
un mūsu vēlējums Latvijai, kurš 
nu no vīzijas beidzot pārtop 
reālitātē.

Vecā, tumšā ēka bija tumšās 
pa  gātnes simbols. Tā atsauca at -
miņā Mūzejā attēloto laiku no 
1940. līdz 1991. gadam, kad 
1918. gadā Latvijas nācijas dibi-
nāto valsti trīs reizes okupēja, pa -
kļāva un apspieda divas totali-
tāras varas – komūnistiskā Pa -
domju Savienība, nacionālso ciā-
listiskā Vācija un atkal Pa  domju 
Savienība. Abas varas un to 
savstarpējais totālais karš iz  nīci-
nāja Latvijas valsti, nolaupīja nā -
cijas suverēnitāti, tautu pazemo-
ja, izkliedēja, verdzināja, slepka-
voja un noveda pie izdzīvo šanas 
galējās robežas. Mūzejs to atceras, 
piemin un atgādina.

Tumšā ēka bija vara sarkana, 
kad to atklāja Ļeņina 100. dzim-
šanas dienā 1970. gadā, lai slavi-

nātu latviešu sarkanos strēlnie-
kus, kuŗi Ļeņinam savulaik palī-
dzēja nostiprināt valsts apvērsu-
mu Krievijā. Rīgas centrā tā ap -
lie cināja komūnistu varu. Tai 
pašā laikā patiesā strēlnieku un 
Latvijas valsts un nācijas vēsture 
bija tumsā tīta. Totalitāro varu 

noziegumi – noklusēti, noslēpti, 
pārklāti propagandas meliem. 
Upurus pieminēt nedrīkstēja. Vēl 
mazāk – cīnītājus un varo ņus. 
Taču tauta nebija zaudējusi ilgas 
pēc savas valsts. Tā pretojās 
ieročiem rokās, ar dūri kabatā, ar 
klusu lūgšanu. Valsts turpināja 
eksistēt tautas apziņā – Latvijā, 
pasaules trimdā, Sibirijas Gula -
gā – un beigās tā to izcīnīja bez 
vardarbības – dziedot. Sākās t a -
gadne.

Sarkanā vara bija kritusi, un 
varš bija nosūbējis, kad tukšajā, 
tumšajā ēkā 1993. gadā gaismu 
sāka ienest Latvijas Okupācijas 
mūzejs, skaidrojot atgādinot abu 
okupācijas varu vardarbību un 
noziegumus pret Latvijas valsti, 
tautu un zemi. Latvija bija atkal 
brīva. Taču tai vēl bija jāpārvar 
okupācijas atstātās fiziskās un 
garīgās sekas un jāatjauno tiesis-
ka, taisnīga valsts, kas bija daudz 
grūtāks uzdevums. Tagad, Latvi-
jas Simtgadē, ir vēl daudz darā-
mā, lai valsts un tauta atbrīvotos 
no okupācijas atstātajiem sār - 
ņ iem. Un pasaulē vēl arvien pa -
stāv draudi Latvijas valstij, tautai 
un zemei. Arī Nākotnes namā bla -
kus melnajai sienai baltajā gra-

nītā ir melni graudiņi – atmiņa 
un brīdinājums.

Un nākotne? Vai tā veidosies 
apskaidrota kā stikla siena Bir-
kerta vīzijā un topošajā namā? 
Kā mēs no sirds vēlamies? Vai 
nākotnes cilvēks Latvijā būs pil-
nībā atguvis savu latvisko un 
valstisko pārliecību un pašap zi-
ņu? Vai tā būs viņam kļuvusi tik 
pašsaprotama, ka viņš varēs būt 
latvietis jebkurā vietā pasau lē un 
tai pašā laikā gādāt par sa vu 
zemi, tautu un valsti, lai tā neiz-
zustu, bet vienmēr būtu viņa 
mājas un pasaules centrs?

Mēs ticam, citādi nevaram: cil-
vēks, kas šo kapsulu atvērs, sniegs 
atbildes. Un ticam, viņš teiks: Jū  su 
cerības nebija veltas. Nākot nes 
nams un Mūzejs ir da  rī jis savu. 
Nākotne ir piepildī jusies. 

Neesmu ne tuvu kāds svētais 
gars, bet kaut kā tomēr gribas 
visu vārdā teikt – āmen! 

Kad iznāks šis laikraksta 
numurs, kapsula jau būs iemū-
rēta Nākotnes nama pamatos. 
Par ceremoniju varat lasīt šeit: 
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
aktualitates/ . 



LAIKS 172018. ga da 15. septembris – 21. septembris

EDGARS LEGZDIŅŠ,
DV VV Futbola kluba treneris

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 30. septembrī

dievkalpojums 10:30 no rīta; sekos

PĻAUJAS SVĒTKU SARĪKOJUMS

Latvijas Dziesmu svētku noslēguma koncerta 

“Zvaigžņu ceļā” izvilkumu izrāde
Siltas pusdienas, kafi ja un izloze “Uz kārā zoba”

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Latvijas Kausa izcīņa Gaŗezerā
Helmara Rudzīša nodibinātā 

Latvijas Kausa izcīņa futbolā 
Amerikā, Gaŗezerā, notiek kopš 
1956. gada. Helmars Rudzītis 
(1903-2001) ir plaši pazīstams 
latviešu kultūras darbinieks, grā -
matizdevējs. Nodibinājis grā-
matu apgādu Grāmatu Draugs, 
skaņuplašu uzņēmumu Bellacord 
Electro, 1944.gadā emigrējis uz 

Ameriku, kur nodibinājis laik-
rakstu Laiks, kas iznāk kopš 
1949. gada. Liels sporta draugs. 

Latvijas Kausa izcīņa notika 62. 
reizi. Sacensībās piedalās  Ziemeļ-
amerikas latviešu futbola klubu 
komandas no Ņujorkas, Toronto, 
Čikāgas, Klīvlandes, Ņudžersijas 
un Vidējām valstīm (DV VV). 
DV VV futbola klubs Latvijas 

Kausa izcīņā uzvarējis 14 reizes 
Tas ir visvairāk, salīdzinot ar ci -
tiem klubiem. Klubu 1982. gadā 
nodibināja Alberts Legzdiņš. 

Šogad sacensības risinājās Ērika 
Pētersona laukumā. Daugavas Va -
nagu Vidējo valstu vienība ar 3:1 
pārspēja Ņudžersijas Kursu. Pir -
majā puslaikā DV VV veidoja 
uzbrukumu, Dāvja Berkolda si -
tienu ar galvu centās kavēt Ņu -
džersijas vienības aizsargs, bet 
tas neizdevās, un rezultāts kļuva 
1:0. Ņudžersija metās uzbru ku mā 
un bieži nonāca DV VV vārtu 
tuvumā, taču Kalvis Melbārdis 
droši sargāja vārtus un vairākas 
reizes glāba savu komandu no 
vārtu zaudējuma. Tomēr 43. mi -
nūtē aizsargi un Kalvis kļūdījās, 
un Ņudžersijas uzbrucējs Grants 
Blumbergs „iešāva” skaistus vār-
tus.  Pirmais puslaiks beidzās 1:1.

Pēc pārtraukuma DV VV vie -
nība izdarīja vairākas spēlētāju 
maiņas, dodot iespēju vairāk fut-
bolistiem parādīt savu meistarību 
dažādās pozicijās. Vērojām labas 
piespēles, kā rezultātā bija panā-
kumi. Aleks Berkolds nostabi li-
zēja centrālo poziciju, un uzbru-
cējs Lūkas Grīviņš izcēlās ar di -

Labākā spēlētāja balvu ieguva 
Viktors Kalniņš un Lūkas Grī-
viņš, –  abi jaunākie Vidējo valstu 
futbolisti. Viņi parādīja, ka, ja fut-
bolu spēlē no sirds, tad  au  gums 
un vecums neko nenozīmē. Abas 
komandas – DV VV un Kursa ar 
savu spēli parādīja, ka latviešu 
futbols Amerikā šobrīd ir aug-
stākā līmenī nekā agrāk.

Latvijas Kausa izcīņas uzvarētāji futbolā – DV VV vienība. No 
kreisās:  V. Kalniņš, E. Legzdiņš, D. Berkolds, A. Berkolds, M. 
Grīviņš, L. Grīviņš, K. Putelis, A. Grants, N. Bērziņš, D. Kārkliņš, 
M. Reineks, M. Reineks, A. Albertiņš, K. Melbārdis, C. Smith. 
Treneri – E. Legzdiņš, E. Reineks, Treneŗu palīdze – Rubīte 
Legzdiņa

Visi Latvijas Kausa izcīņas dalībnieki

Kad sacensība beigusies un Kauss rokā…

viem precīziem raidījumiem preti-
nieku vārtos. Tas notika, patei-
coties Matisa Reineka un Aleksa 
Berkolda precīzajām piespēlēm 
Lūkasam. Otro vārtu guvumā 
palīdzēja  DV VV kapteinis, K. 
Putelis, kas ar savu darbību lielā 
mērā sajauca Ņudžersijas aizsar-
dzību un palīdzeja Grīviņam gūt 
vārtus. Dāvis Berkolds vairākas 
reizes atvairīja spēcīgus pretinie ku 
sitienus. D. Kārkliņš ar  uzmun-
drinājumiem partneriem  stabili-
zēja DV VV komandas aizsar-
dzību. N. Bēr ziņš cīnījās par katru 
bumbu un viņa enerģiskā dar-
bība palīdzēja DV VV vienībai 
kontrolēt spēli tiklab aizsardzībā, 
kā arī uzbrukumā. 

SIA Kalnkoks par augstām cenām pērk meža īpašumus un cir-
smas. Tālr.: +371 2780-0573

PĒRK
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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

Toronto pensionāri sāk jaunu sezonu

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA 02445
28.septembrī 19:00 ’’Sasauk-

simies Simtgadē’’ koncertēs pa -
saulslavenā operdziedātāja Maija 
Kovaļevska ar izcilo pianisti 
Dzintru Erlihu. Kokteiļu stunda 
18:00. Ieeja $ 25. Turneju rīko 
LNOG sadarbībā ar ALTS. Info: 
617-835-1979.

6.oktobrī 7:00-20:00 notiks 
Lat vijas 13. Saeimas vēlēšanas!

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St).
GAŖEZERS (MI)
Latviešu Centrs (57732 Lone 

Tree Rd, Three Rivers, MI 49093).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis IN 
46260).

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Latviešu apvienotās 

draudzes nams (1385 Andrews 
Ave, Lakewood OH 44107).

6.oktobrī notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas!

ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu Bie rības 

īpašums ’’Priedaine” (1017 State 
Route 33, Freehold NJ 07728).

6.oktobrī 7:00- 20:00 notiks 
13. Saeimas vēlēšanas!

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705). 

24.septembrī 18:00 koncertēs 
mecosoprāns Elīna Garanča un 
tenors Roberto Alagna. Elīna 
Ga  ranča, 1., 5., 9., 13., 16., un 

20.oktobrī.
26.septembrī 19:30 tenors 

Aleksandrs Antoņenko atgrie-
žas MetOpera Dž.Verdi operā 
„Aīda”.   

Aleksandrs Antoņenko dzie-
dās arī 29. septembrī, 2., 6., 11., 
15., 18. oktobrī, pēc tam atkal 
2019.gada 28.februārī, 4., 7.martā. 

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

30.septembrī 10:30 Dievk. 
Sekos Pļaujas svētku sarīkojums 
ar Latvijas Dziesmu svētku 
Noslēguma koncerta ’’Zvaigžņu 
ceļā’’ fragmentu izrādi. Sekos 
siltas pusdienas, kafija un ’’Uz 
kārā zoba’’ izloze. Laipni ielūdz 
Salas novada Dāmu komiteja!

6.oktobrī 7:00 – 20:00 notiks 
13. Saeimas vēlēšanas!

Sasauksimies Simtgadē ar 
Maiju Kovaļevsku!

(Kaye Playhouse 68th St, starp 
Park un Lexington Avēnijām).

7. oktobrī 16:00 koncertēs 
mūsu šarmantā un pasaulslavenā 
operdziedātāja Maija kopā ar 
izcilo pianisti Dzintru Erlihu.

Piedāvājam iegādāties ieejas 
karti līdz 27.augustam. Atlikušās 
biļetes tiks atdotas atpakaļ kasē 
un tiks pārdotas ar pievienotām 
apkalpes maksām.

Vēl ir izvēle: VIP $150,Patronu 
$100, $60, $35, $20.

Lūdzu, atsūtiet savu e-pasta 
adresi, pilnu vārdu un tālr.# uz : 
aijap@yahoo.com. Visi maksā-
jumi jākārto ar LNOĢ. Pēc sa -
maksas saņemsiet elektronisku 
ieejas karti vai pieprasiet pie 
kases Will Call. Aija Pelše, 1-516-
319-9491. 

Čeki rakstāmi uz ’’Latvian 
National Opera Guild’’ vārda un 
nosūtāmi:

 LNOG c/o A.Padegs, 2 Merry 
Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603.

18.-21.oktobrī Scandinavia 
House (58 Park Ave, New York 
City notiks Baltijas Valstu filmu 

festivāls. Info: www.balticfilm-
festival.com 

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125). www.seattle-
latviancenter.com

18.septembrī 19:30 Baltiešu 
filmu vakars – igauņu filma ’’Vīrs, 
kuŗš izskatās pēc manis’’.

23.septembrī 13:00 Prof. Gun-
tis Šmidchens runās par savu 
grāmatu ’’Dziesmu vara’’.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu bied-

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

2.oktobrī 10:00 Biedrības val-
des sēde.

6.oktobrī 7:00 – 20:00 Latvijas 
Republikas 13. Saeimas vēlē-
šanas!

Nobalsot vēlēšanās varēs Lat-
vijas pilsoņi no 18 gadu vecuma 
ar derīgu Latvijas pilsoņa pasi. 
Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir 
iekļauti Rīgas vēlēšanu apga-
balā, un tāpēc vēlētāji ārvalstīs 
varēs balsot par Rīgas vēlēšanu 
apgabalā reģistrētajiem deputātu 
kandidātu sarakstiem. 

Lai zinātu, par ko balsot, Cen-
trālās vēlēšanu komisijas un 
Latvijas vēstniecības ASV mājas-
lapās ir pieejama informācija par 
polītiskajām partijām, to priekš-
vēlēšanu programmām, kā arī 
par 13. Saeimas vēlēšanu de  pu-
tātu kandidātiem.

Pildīsim savu Latvijas pilsoņa 
pienākumu – dosimies balsot!

13.oktobrī 10:00 Daugavas 
Va  nagu apvienības Floridā 
rīkotais gadskārtējais pikniks. 
(War Veterans Memorial Park, 
9600 Bay Pines Blvd. N., nojume 
#4). Līdzi jāņem priecīgs prāts 
un groziņi kopējam azaidam. Par 
ceptām desiņām, sutinātiem skā-
 bētiem kāpostiem un vēsu 
dzērienu gādās Vanadzes un 
Vanagi.

20.oktobrī 16:00 Rudens 
balle, kuŗā mēs visi atmi nēsi-
mies jaukus, mīļus notikumus 
šajā Biedrības namā, kā arī 
skatīsimies vēsturiskus video ie-
rak stus par bijušajiem laikiem. 
Mūsu saimniece Mārīte Rubīns 
pēdējo reizi šajā namā klās savu 
izcilo bufetes galdu un gādās arī 
par trim vareniem groziem 
izlozei. 

Vakara noslēgumā – balle – 
izdejosimies, cik katram spēka, 
mūsu vecajā, labajā namā!

Ieejas ziedojums, sākot no $20.
18.novembrī 14:00 Latvijas 

Valsts dibināšanas 100. gada-
dienai veltīts svinīgs pasākums 
’’Sv.Petersburgas latvieši – 
Latvijai’’.

Koncertu sniegs vietējie māk-
slinieki un deju kopa no Čikā gas 
’’Mantinieki’’. 

Pēc svinīgās daļas un koncerta 
uz Latvijas panākumiem un 
veiksmi varēs iedzert glāzi vīna 
un baudīt vieglas uzkodas, kā arī 
mūsu saimnieču ceptos jubilejas 
kliņģerus. 

Noslēgumā – dejas. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $ 10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Info: 514-
992-9700. www.tervete.org 

7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
Dievk.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 617-
232- 5994, e-pasts: bostonastrim-

dasdraudze@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. Vasarā 
Bostonā Dievk. notiek 10:00. 
Piesaulē 11:00. Vasaras periodā 
māc. Igora Safina runas stundas 
nenotiek, bet Bībeles stundas 
turpināsies visu vasaru. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdra-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, 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 Frei-
manis. 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, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00- 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 23.septembrī Dievk. 
7.oktobrī Dievk. 21.oktobrī 
Dievk. 18.novembrī Dievk. 
25.no  vembrī Dievk. 

“Tā pagāja vasara zaigā…” 
Toronto pensionāriem, pulcē jo ties 
uz sezonas pirmo saietu 6. sep -
tembrī, nebija iemesla nožēlot šīs 
vasaras aiziešanu. Tā bija nežē-
līga, ar svelmainām dienām, kam 
sekoja pērkoņnegaisi ar lietus gā-
zēm, appludinot ielas un pagrabus, 
ar vētrām, kas izlauza sen iesak-
ņojušos kokus ar visām saknēm, 
nodarot daudz posta. Ap to arī 

grozījās pirmās sarunas, apjau-
tājoties, kā šī vasara pārciesta.

Valdes priekšsēdis Auseklis Zaķis 
savu informācijas ziņojumu sāka 
ar priecīgu vēsti: no Ritas Skras-
tiņas saņemts $1000 ziedojums 
programmu vajadzībām. Liels pal-
dies! Atgādinājums par kapusvēt-
kiem svētdien, 8. septembrī. Piekt-
dien, 14. septembrī plkst 19.00 
Centrā Latvijas žurnālists Pauls 

Raudseps no žurnāla Ir sniegs 
informāciju par partiju polītis kām 
platformām priekšvēlēšanu laikā 
Latvijā. Nākamā dienā, 15. sep-
tembrī, Centrā būs mantu tirgus. 
Ziedojiet nevajadzīgās mantas!

Sarīkojumu vadītāja Liene Mar -
tinsone apsveica visus sezonas 
pirmajā saietā, ar sevišķu apsvei-
kumu ciemiņiem no Anglijas. 
Viņa vēl papildināja Ausekļa ziņas, 

piemetinot, ka nākamā saietā re  fe-
renete būs Toronto policijas 54. divī-
zijas pārstāve Ingrid Hannah, kas pa -
stāstīs, kā sargāties no blē  žiem, zag-
ļiem un krāpniekiem ikdienas vidē.

Dziesmusvētki Latvijā nu ir 
nodziedāti, bet tie bija tik vareni, 
ka to atskaņas viļnojas pāri ro  be-
žām un okeaniem. Uz Toronto 
šīs atskaņas atveda mums labi 
pazīstamās mūziķes Sandra Maija 
(Maia) Ķuze, kuŗas soprānu, kā 
parasti, pavadīja pianiste Helēna 
Gintere, tradicionāli atklājot pen -
sionāru ziemas sezonu. To, ka esam 
dziedātāju tauta latvieši, visi kopā 
apliecinājām “Dziedot dzimu, dzie-
 dot augu”. Tad bija kārta Dziesmu 
svētku atskaņām. Pirmā bija 
“Tumša nakte, zaļa zāle” Helēnas 
Ginteres apdarē, tad Raimonda 
Paula “Šī Dieva zeme” un Zig  mara 
Liepiņa “Zibsnī zvaigznes”, kuŗai 
sekoja kopdziesma “Strauja, strauja 
upe tecēj’”. Dažām dziesmām 
Sandra pievienoja arī savu kokles 
pavadījumu Helēnas klavieŗēm.

Latvijā populārā mūziķa Re  nāra 
Kaupera “Mana dziesma” mums 
nebija pazīstama, bet Latvijā to 
visi zina. Tāpat nebija pazīstama 
Iļģu buŗamdziesma “Mīl katrs baltu 
maizes riku”. Sekoja trīs tautas-

dziesmas Helenas Ginteres ap -
darē: “Divējādi saule teka”, “Kur mēs 
mīļi dzīvojām”, un “Jūriņ’ prasa 
smalku tīklu”. Šī pēdējā bija ļoti 
atšķirīga no mums pierastās me -
lodijas. To dziedājuši izsūtīto pēc-
nācēji Omskā, Sibirijā, ļoti straujā 
tempā ar vēl straujāku piedzie-
dājumu “Pāri viļņiem…”

Dziesmu starpbrīžos abas māk-
  slinieces pārmaiņus stāstīja par 
saviem iespaidiem un novēro ju-
miem Dziesmu svētku laikā. Tur 
ir bijuši daudzi un dažādi pasā-
kumi ar dzejiskiem nosaukumiem. 
Šīsdienas dziesmas bija izvēlētas no 
dažādiem koncertiem. Arī ārzemju 
koŗiem bijis atsevišķs koncerts. 
Kanada bijusi labi pārstāvēta.

Stāstījumiem sekoja kopdziesma 
“Mazs bij’ tēva novadiņis”, tad Ērika 
Ešenvalda “Dvēseles dziesma” 
un Imanta Kalniņa “Jau ziediem 
rotātas pļavas”.

Liene, kā parasti, gāja izlūgties 
piedevas. Tās bija “Jūriņ’ prasa 
smalku tīklu” atkārtojums, varbūt 
cerībā, ka arī mēs to varēsim 
iemācīties…

Un tā sākās atkal jauns no  dar-
bību gads. Paldies abām māk sli-
niecēm par tā skaisto ievadīšanu.

da 
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Par viņu sēro 

SIEVA AUSMA

MEITA LITA AR JACE

DĒLI LARIS UN ARNIS AR LAILU

MAZBĒRNI LŪKAS, DĀVIS UN LIJA

Mīlestībā piemin

SIEVA CAROLE, DĒLS CHRISTOPHER AR BARBARA UN RYAN

MĀSA MIRDZA DRENGERS, DĒLS ANDREW AR DEANNA UN LOEY

MĀSA AUSTRA VEIDINS UN JURIS, MEITA KATRĪNA AR NATE

RADI UN DRAUGI KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Pēc visa, visa,
Kas reiz dega – dzisa
Būs aiziešana mana, Tava…
Viena klusa pārtapšana.
(Māra Kalēja)

Dievs ir mūsu patvērums
un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. 
(Ps.46:2)

Pēkšņi mūžībā ir aizgājis

ALBERTS VĪGANTS
Dzimis 1931. gada 25. septembrī Krievijā,

miris 2018. gada 11. augustā Barringtonā, IL

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais brālis, vīrs, tēvs, vectēvs un onkulis

GEORGE JURIS PĒRKONS
Dzimis 1933. gada 3. decembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 15. augustā Dartmouth N-S. Canada

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Dievk. 
notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Ru -
benis. 16.septembrī laju vadīts 
Dievk. 30.septembrī Dievk.

• 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 Zig rida 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 16.septembrī Dievk. Dievk. 
ar Sv.vak. Vilmingtonā plkst. 
15:00 Good Shepherd baznīcā 
(1530 Foulk Road-Rt.261). Pēc 
Dievk. kafijas galds. 23.sep tem -
brī Dievk. 30.septem brī Dievk. 
ar Sv.vak. Bazārs – pusdienas. 
7.oktobrī Pļaujas svētku Dievk. 
14.oktobrī angļu val. Dievk. ar 
Sv.vak. 20.oktobrī 12:00 125.gada 
Jubilejas svētku Dievk. Pieda-
līsies archib. Lauma Zušēvica, 
prāv. Gunārs Lazdiņš un prāv. 
Anita Vārsberga-Pāža. 21.ok  tobrī 
Rīta svētbrīdis – Austrumu apga-
bala konferences ietvaros. Laiks 
tiks izziņots.

• Grand Rapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-

975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var 
skatīt: https://tinyurl.com/Kal-
LatCh. 16.septembrī Dievk. 
angļu val. 23.sptembrī Dievk. ar 
dievg. 30.septembrī Dievk. 
7.ok  tobrī Pļaujas svētku Dievk. 
ar dievg. 14.oktobrī laju vadīts 
Dievk. 21.oktobrī Dievk. angļu 
val. 28.oktobrī Dievk. ar dievg. 
4.novembrī Dievk. 11.novembrī 
Dievk. angļu val. 18.novembrī 
Latvijas Valsts Simtgades svētku 
Dievk. ar dievg. Svētku akts. 
25.novembrī Dievk. ar dievg. 
2.decembrī Dievk. 9.decembrī 
Dievk. ar dievg. Skolas Eglīte. 
16.decembrī Dievk. angļu val.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
drik sons, 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 Vilinskis, 
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. notiek svēt -
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.

ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:00. Pēc Dievk. sa -
draudzība. 16.septembrī Dievk. 
Sadraudzība par Saeimas vēlē-
šanām. 20.septembrī 11:00 Bī -
beles stunda. 23.septembrī Dievk. 
Sadraudzība ar ģenerālleitnanta 
R.Graubes uzrunu. 25.sep      tem-
brī 19:00 Bībeles stunda. 30.sep-
tembrī Dievk.; sadraudzība un 
LU gada svētku akts. 7.oktobrī 
Pļaujas svētku Dievk. ar sv.vak.; 
bērnu uzruna, sv.skola. mielasts. 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.dr dze.
org Dievk. vada dr. pr. Jānis 
Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:30. 23.septembrī 14:00 
Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
heran church@gmail.com. Dievk. 
notiek 13:30. 23.septembrī 
Dievk. 

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

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

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

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 10003). 
Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

Syracuse St.Stephen Lutheran 

Church (873 DeWitt Str, Syracuse 
Ny 13203).

16.septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk.
22.septembrī 13:30 Syracuse 

baznīcā Dievk.Diak. Linda Snie-
dze Taggart. Sekos Ainas Sen-
deres piemiņas un atvadu brīdis 
ar kafijas galdu. Info: Pēteris 
Zariņš, tālr: 315-682-5615.

23.septembrī 12:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Dievk.
29.septembrī 14:00 

Manhatenā, Seafarers Dievk.
30.septembrī 10:00 Jonkeru 

bazzn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. ar 

dievg. Seko Pļaujas svētki.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
23.septembrī 14:00 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš 
Rubenis. Dievk. notiek 12:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 29.sep-
tembrī Dievk. ar dievg. 17.no -
vembrī Latvijas Valsts dibinā-
šanas 100 gadu atceres Dievk. 
Svētku programma sarīkojumu 
telpās. Pusdienas. Ieeja par zie-
dojumiem. 22.decembrī Ziem-
svētku Dievk. ar dievg. 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. Kal niņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 16.sep -
tembrī Dievk. angļu val. ar dievg. 
Kristības. 23.septembrī Dievk. 
Pēc Dievk. Bībeles stunda. 7.ok -
tobrī Pļaujas svētku Dievk. ar 
dievg. Pēc Dievk. Pļaujas svētku 
mielasts un programma latviešu 
nama zālē. Lūdzu, pieteikties pie 
Maijas Atvaras (maija@atvars.
com), tālr: 425-228-0750 vai Intas 
Wiest (intawiest@gmail.com), tālr: 
425-678-8774. 14.ok  tobrī Dievk. 
angļu val. ar dievg. Bībeles stun-
da. 21.oktobrī Dievk. ar dievg., 
atzīmējot Reformācijas svētkus. 
28.oktobrī laju vadīts Dievk.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 16.septembrī 14:00 
Dievk. Dziesmu grām.

• 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, 
plkst. 14:00. Bībeles stundas 
notiek Biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Baznīcā Dievkal-
pojumi tiks noturēti vienīgi 
Lielajā Piektdienā un Ziem-
svētkos. 16.septembrī Dievk. 
23.septembrī Bībeles stunda. 
30.septembrī Bībeles stunda. 
5.oktobrī 11:00 draudzes valdes 
sēde. 7.oktobrī 11:00 Pļaujas 
svētku svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Visi mīļi gaidīti! 
14.oktobrī Bībeles stunda. 
21.oktobrī Dievk. 28.oktobrī 
Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:30 ceturtdienās. 23.septembrī 
14:00 Dievk. Māc. Jānis Mateus.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.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. 

• 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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. Dievk. notiek 10:00. 
Kafijas galds. 16.septembrī Sv. vak. 
Dievk. Kafijas galds. Iesvētes 
mācība. 12:30 skolas vecāku un 
skolotāju sēde. 19.septembrī 
19;30 Vašingtonas koŗa mēģi-
nājums. 22.septembrī 17:00 
OKTOBERFEST! 23.septembrī 
Sv. vak. Dievk. Pie kafijas galda 
sveiksim vasaras un septembŗa 
jubilārus, kā arī dalīsimies va -
saras piedzīvojumos – vai tu biji 
Latvijā šovasar? Elektroniski 
atsūti uz kanceleju (dedraudze@
gmail.com) 1 vai 2 fotogrāfijas 
(līdz 20.sept.) un esi gatavs 
svētdienā pastāstīt dažos teiku-
mos par attēlos redzamo. Ja ir 
jautājumi, sazinieties ar māc. 
Anitu. 30.septembrī Sv.vak. Dievk. 
Iesvētes mācība. 15:00 Maijas 
Kovaļevskas koncerts (LOV)*

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Viesu māc. Igors Safins. 15.sep -
tembrī 11:00 Dievk. ar dievg.

• 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 redak-

ciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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Viens pret trim

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

Sevastovas  prieks 
par paveikto

Latvijas sieviešu tenisa otrā ra  -
kete Anastasija Sevastova pirmo 
reizi karjērā sasniedza Grand 
Slam turnīra pusfinālu, ASV at  -
klāto meistarsacīkšu ceturt daļ-
fināla spēlē uzvarot pērnā gada šī 
turnīra uzvarētāju Sloeinu Stī-
vensu – 6:2, 6:3.

Latvijas tenisiste, kura pasaules 
rangā ir 18. vietā, bet turnīrā 
izlikta ar 19. numuru, uzvarēja šī 
brīža planētas trešo raketi. Pus-
finālā Sevastova pret slaveno Se -
renu Viljamsu neatrada nekādus 
pretlīdzekļus un bezcerīgi  zau-
dēja – 3:6, 0:6. Anastasija gan uz -
 varēja pirmos divus geimus, taču 
Viljamsa bija agresīvāka, spē cī-
gāka, precīzāka. Pēc spēles Sevas-
tova sacīja: „Kad Viljamsa ir va  -
dībā, pret viņu grūti spēlēt. 
Domāju, ka servju uzņemšanā 
esmu savā līmenī, taču ja preti-
niece servē tik spēcīgi, tad ir 
grūti ko izdarīt. Lepojos ar to, ko 
paveicu, uzvarot divas ranga 
pirmā desmitnieka spēlētājas. 
Ta  gad esmu arī pārliecinātāka 
par sevi.”  ASV Open  pusfināla sa -
 sniegšana nepalīdzēja Sevastovai 
pakāpties augstāk par pašreiz ie -
ņemto 18. vietu Sieviešu tenisa 
profesionāļu asociācijas (WTA) 
rangā.

Latvijas futbola 
izlase UEFA

Nāciju līgā
Latvijas futbola izlase savā pir -

majā spēlē jaunizveidotajā UEFA 
Nācijas līgas turnīra D līgas pi   r-
mās grupas spēlē savā laukumā 
spēlēja neizšķirti 0:0 ar Andoras 
valstsvienību. Latvijas futbolisti 
vairāk kontrolēja bumbu, taču 
sitienu pa vārtiem bija maz

Nākamā spēle Latvijas izlasei 
bija Gruzijā. Mūsu futbolisti 
zaudēja ar 0:1. Vienīgos vārtus 
gruzīni  guva ar 11 metru soda 
sitiena palīdzību. Spēlētājiem pa -
matīgi spēli traucēja  zemā lau-
kuma kvalitāte – uz dubļainā 
zāliena futbolisti slīdēja kā hoke-
ja laukumā.

Pārbauda ieroču 
asumu...

Gatavojoties Pasaules kausa 
kvalifikācijas spēlēm basket-
bolā, Latvijas vīriešu vienība 
aizvadījusi divas pārbaudes spē-
les pret Somijas komandu. Abās 

sacensībās piedzīvoti zaudējumi 
–73:80 un 84:86. Rīgas spēlē 
mūsu basketbolisti nokļuva iedzi-
nējos ar 15 punktu starpību. 
Beigās gan bija pat iespēja „iz -
raut” uzvaru, taču  Jāņa Strēlnieka 
pēdējo sekunžu tālmetiens ne -
sasniedza mērķi.      

Mūsu basketbolistu spēli Rīgā 
atbalstīja arī Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) kluba Ņu -
jorkas Knicks zvaigzne Kristaps 
Porziņģis uz komandas soliņa. 
Spēles laikā tika izspēlētas divas 
biļetes uz NBA nākamās sezonas 
spēli Londonā, kas risināsies 17. 
janvārī starp Knicks un Vašing-
tonas Wizards vienībām.

Latvija – Lietuva 
97:80

Latvijas basketbola valstsvie-
nība pēdējā pārbaudes spēlē 
pirms Pasaules kausa kvalifikā-
cijas turnīra spēlēm izbraukumā 
Viļņā ar rezultātu 97:80 uzvarēja 
Lietuvas izlasi. Abās komandās 
nebija vairāku pamatsastāva spē-
lētāju, lietuvieši bija pieteikuši 
tikai 10. Arī Lietuvas izlasei šo -
ruden nepalīdz tās lielākās šā 
brīža zvaigznes  ‒ Jons Valančūns 
un Domants Sabonis. Latvijas 
izlasei jāiztiek bez Anžeja Pa  seč-
ņika, Žaņa Peinera, Daira Ber-
tāna un Rolanda Šmita. Ko  man dā 
nebūs Nacionālajā basketbola 
asociācijā (NBA) spēlējošie Dā  vis 
Bertāns un Kristaps Porziņģis, kā 
arī kandidātu sarakstā nav šogad 
NBA draftētā Rodiona Kuruca. 
No savainojuma pašlaik turpina 
atlabt arī VEF Rīga uzbrucējs 
Mareks Mejeris. 

 Labākie punktu guvēji Latvijas 
vienībā bija: Meiers, Timma un 
Lomažs – pa  18, Strēlnieks un 
Šķēle – pa 10, Vecvagars – 8, 
Gražulis – 7, Siliņš un Ate – pa 3, 

Zaķis – 2. Vēl spēlēja  Blūms un 
Ausējs. Līdz ar to Latvija aiz -
vadījusi visas pārbaudes spēles 
sagatavošanās posmā, un 14. sep -
tembrī  Arēnā Rīga Pasaules 
kausa kvalifikācijas turnīra otrās 
kārtas pirmajā spēlē uzņems 
Eiropas čempioni Slovēniju.

***
Latvijas sieviešu basketbola 

izlase, turpinot gatavošanos Pa -
saules kausa izcīņai, Parīzē trīs 
komandu pārbaudes turnīra spēlē 
piedzīvoja neveiksmi. Galvenā 
trenera Mārtiņa Zībarta vadītā 
Latvijas izlase ar 64:74 (14:22, 
23:21, 11:12, 16:19) zaudēja Fran-
cijas valstsvienībai.

Ar bumbu Latvijas izlases spēlētāja Elīna Dikeulaka

Gunārs Gribuška (no kreisās), 
Zoja Golubeva un Jeļena 
Česnokova // FOTO: Latvijas 
Dambretes federācija

Latvijas bobsleja izlases tre ne-
ris Sandis Prūsis meklē spē  cīgas 
un talantīgas  meitenes bobsle-
jistes // FOTO: Sporta centrs

Latvijas valstsvienības rindās 
rezultatīvākā spēlētāja ar 16 
punktiem bija Elīna Dikeulaka, 
10 desmit punktus pievienoja 
Kitija Laksa, bet katra pa de  vi-
ņiem punktiem guva Kristīne 
Vītola un Aija Putniņa. Nākamajā 
spēlē Latvijas basketbolistes ar 
rezultātu 70:77 (12:18, 15:12, 
24:20, 19:27) zaudēja Austrālijas 
vienībai, kuŗa ir vairāku olimpis-
ko spēļu un Pasaules kausa izcīņu 
medaļniece.

Hokejs
Rīgas Dinamo hokeja koman-

da Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) meistarsacīkstēs ar 3:0 pār-
  spēja Novosibirskas Sibirj vie  nī-
bu. Kristeram Gudļevskim izde-
vās jau trešajā sezonas spēlē sa -
sniegt „sauso“ spēli, atvairot visus 
pretinieku metienus. Vien  pad-
smitās sezonas otrajā mājas spēlē 
Dinamo ar rezultātu 2:3 (0:0, 1:2, 
1:0, 0:1) pagarinājumā zaudēja 
Čerepovecas Severstaļ vienībai, 
kuŗas labā vārtus guva Latvijas 
izlases aizsargs Artūrs Kulda.

Plūdmales
volejbols

Latvijas plūdmales volejboliste 
Tīna Laura Graudiņa atzīta par 
šīs sezonas Pasaules tūres labāko 
debitanti, šos laurus dalot uz 
pusēm ar Krievijas pārstāvi 
Svetlanu Holominu. Graudiņa 
duetā ar Anastasiju Kravčenoku 
labāko turnīru Pasaules tūrē 
aizvadīja jūlija sākumā, kad četru 
zvaigžņu sacensībās Portugalē 
ieņēma dalītu devīto vietu. Tāpat 
viņas devītajā pozīcijā bija maijā 
trīs zvaigžņu posmā Šveicē.

Abas Latvijas sportistes šovasar 
Majoros arī ieņēma otro vietu 
Eiropas U-22 čempionātā. Pa -
saules tūres sacensībās Graudiņa 

un Kravčenokas izcīnīja 18 uz -
varas 33 spēlēs, šobrīd Pasaules 
rangā ieņemot 28.vietu.

Dambrete
Eiropas dambretes čempionātā 

jauniešiem, kas norisinājās Lie -
tuvas galvaspilsētā Viļņā, Latvija 

uzrādījusi izcilu sniegumu, gūs-
tot augstus panākumus – 100 
lauciņu dambretē jau iegūtas 
divas zelta medaļas. Eiropas 20. 
čempionātā 100 lau  ciņu dam-
bretē jauniešiem šogad piedalījās 
vairāk nekā 250 jaunie dambre-
tisti no 16 valstīm, no tiem 25 
dambretisti no Latvijas. Pamat-
turnīrā U-19 grupā mei  tenēm 
par Eiropas čempioni kļuva 
pārstāve no Latvijas – sevi jau 
iepriekš daudzkārt pierādījusī 
dambretiste Jeļena Česnokova 
no Rīgas, savukārt U-16 grupā 
sensacionāli par Eiropas čem-
pionu kļuva Gunārs Gribuška 
no Ogres. 

Abu jauno, talantīgo jauniešu 
un šā gada čempionu trenere ir 
sešpadsmitkārtējā pasaules čem-
   pione, rīdziniece Zoja Golu-
beva.

Kur atrast dāmas 
bobslejistes?

Starptautiskā olimpiskās komi-
teja paziņojusi, ka jau 2022. gada 
Pekinas Ziemas olimpisko spēļu 
programmā būs arī sieviešu 
mo nobobsleja sacensības. Atlicis 
mazāk par četriem gadiem, bet, 
kā liecina Oskara Melbārža 
ekipāžas zelts Soču Olimpiskajās 
spēlēs, tas ir pietiekams laika 

periods, lai izauklētu olimpiskos 
čempionus. Tādēļ 8. septembrī uz 
atlasi tika aicinātas arī mei tenes.

Sandis Prūsis: „Es aptuveni 
zinu situāciju Latvijas sportā. 
Cilvēku resursu mums nav. Ja 
gadīsies labs materiāls, tad ir 
vērts strādāt, bet, kur gan to 
ņemt? Septiņcīņa? Bet, cik sep -
tiņcīņnieces jūs zināt? Laura 
Ikauniece-Admidiņa. Vēl bija Tīna 
Graudiņa, kuŗa tagad ir plūd-
males volejbolā. Es būtu gatavs 
vadīt, bet tam jau būtu nepie-
ciešama jauna struktūra, vaja-
dzētu piesaistīt papildus treneri. 
Ja būs perspektīva komanda, tad 
to var darīt. Būs jāvadās pēc 
reālās situācijas.“

Baiba Broka 
kandidēja uz

IBU vadīšanu
Pieredzes bagātais Krievijas 

bijušais sporta vadītājs Valērijs 
Sisojevs  uzskata, ka Latvijas pār-
 stāve Baiba Broka varētu būtu 
pietiekami laba, lai vadītu Starp-
tautisko biatlona federāciju (IBU).

Intervijā plašsaziņas līdzekļiem 
viņš teica, ka priekšvēlēšanu cīņā 
no sportā labi zināmā Ūles 
Dālina puses bijis nesolīdi izteik-
ties par konkurenti Baibu Broku, 
ka viņai ir kādas saites ar Krieviju 
un viņas kandidātūru atbalstījusi 
mūsu valsts. It kā  baidās no lat-
vietes un uzskatīja Broku  par 
nopietnu konkurenti. 

Latvijas Biatlona federācijas 
(LBF) prezidente Baiba Broka 
zaudējusi zviedram Ollem Dāli-
nam vēlēšanās par Starptautiskās 
Biatlona savienības (IBU) prezi-
denta amatu. Vēlēšanās piedalījās 
51 IBU kongresa delegāts, un 
Broka ieguva 12 balsis. Dālins 
saņēma 39 delegātu atbalstu; viņš 
šajā amatā ievēlēts uz četriem 
gadiem.

***
Starptautiskās biatlona savie nī-

bas kongresā lemts par jaunas 
disciplīnas ieviešanu sacensību 
kalendārā. Pirmo reizi distancē 
ar kopēju startu dosies 60 dalīb-
nieki, kas gan neaizstās ierasto 
masu startu ar uz pusi mazāku 
sportistu sarakstu. Jaunā 60 dalīb-
nieku distance ar kopēju startu 
pirmo reizi tiks izmēģināta Italijā 
martā. Tā kā šautuvē ir vieta tikai 
30 dalībniekiem, tad puse da -
lībnieku ugunslīnijā dosies pēc 
2,5 kilometriem, kamēr atlikusī 
daļa – pēc 5 kilometriem. Nav 
paredzēts, ka šī disciplīna aizstās 
ierasto masu startu, kuŗa notei-
kumi palikuši nemainīgi.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


