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Latvijas pirmā prezidenta 
Jāņa Čakstes dzimta ir ļoti sa -
zarota. Viņa pēcnācēji mīt gan 
Zviedrijā, Amerikā, Austrālijā, 
Norvēģijā, arī Latvijā. Kā saka 
prezidenta mazmazmeita Kris-
tīne Čakste, kopā mūsdienās 
Čakstu dzimtas spēks mērojams 
70 pārstāvjos.  Sagaidot Latvijas 
Simtgadi, priecīgs notikums ir 
Zemgalē, Ozolnieku novada 
Salgales pagastā, kur atrodas 
viens no novada sešiem valsts 
nozīmes kultūras pieminekļiem 
– Latvijas pirmā prezidenta 
Jāņa Č akstes dzimtās mā jās 
“Auč i”. “Aučos” jau divdesmit 
piecus gadus darbojies neliels, 
dzimtas uzturēts mūzejs. Šogad 
kā dāvanu Latvijas Simtgadē un 
cieņas apliecinājumu savam 
prezidentam Čakstu dzimta ir 
uzcēlusi un izveidojusi jaunu 
mūzeju “Jāņa Čakstes māja”.

Līdz šim “Auči” bijis mūzejs, 
kur informācija tradicionāli la -
sāma un vērojama, tagad, ar 
dizaina biroju H2E un tā dibi-
nātāju Holgera Elera un Ingu-
nas Eleres profesionālo veiku-
mu, Čakstu dzimtas stāsts tiks 
apmeklētājiem izstāstīts mūs-
die nīgā, interaktīvā formātā, un 
audiogīdos to varēs dzirdēt vai -
rākās valodās. Tajā pašā laikā 

jaunajā Jāņa Čakstes mājā ne -
pazudīs jau iepriekš savāktie 
vēsturiskie materiāli.

“Jāņa Čakstes mājas” pārbūvē 
esot iemūrēti 15 tūkstoši veco 
ķieģeļu. Dzimta cer, ka sarunas, 
kuŗas tagad un nākotnē risi-
nāsies jaunajā ēkā, radīs un ap -
liecinās spēcīgu Latvijas nāka-
mības vīziju.

Latvijas valsts vēsturē Jānis 
Čakste ir viens no visievē ro ja-
mākajiem visu laiku polītiķiem. 

Viņš kopā ar domubiedriem 
organizēja arī vienu no nozī-
mīgākajiem Pirmās Atmodas 
kultūras notikumiem. Šogad 
jūlijā aizvadījām XXVI Vis pā-
rējos latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkus. Kurzemē, Jelgavā, 
1895. gadā notika IV Latviešu 
Vispārējie Dziesmu svētki.  Savā 
uzrunā Dziesmu svētku atklā-
šanā Jānis Čakste teica vārdus, 
kuŗus Dziesmu svētku sakarā 
var teikt vēl joprojām:

Kristīne Čakste // FOTO: LETA“Auči” šodien

Raits Eglītis un Dr. Valters Nollendorfs

… dziesmu gars latvju tautā 
vēl aizvien atrod mīļu mājas 
vietu, kuŗu nespēj iznīcināt nedz 
laiku grūtumi un aukas, nedz 
cilvēku nelabvēlības. Un tiešām 
tas nav nekāds modes kankars, 
kas varētu pēc apstākļiem gro-
zīties, bet latvju tautas īpašība, 
kuŗa saaugusi gadu simteņos ar 
viņas miesu un asinīm… Sevišķa 
latviešu tautas īpatnība ir tās 
mīlestība uz dziesmu.”

Plašā pulkā 14. septembrī klāt-
esošie ar prieku un lepnumu 
sveica  Latvijas Okupācijas mū -
zeja saimi ar lielo vēsturisko sa -
sniegumu – Nākotnes nama būv-
niecības sākumu un Laika kap-
sulas iemūrēšanu Nākotnes nama 
pamatos.  Kapsulā mūzeja dvēsele 
Dr. Valters Nollendorfs ievietoja 
vēstījumu nākamajām paaudzēm 
un pateicību visiem ziedotājiem 
un atbalstītājiem pirms tā tika 
svinīgi iemūrēta Nākotnes nama 
pamatos.

“Šajā brīdī mēs godinām tos 
vairāk nekā 1000 ziedotājus, kuŗi 
ziedojuši, lai Nākotnes namā va -
rētu iekārtot mūsdienīgu mūzeju 
un ekspozīciju,” teica V. Nollen-
dorfs.

“Šodien varam droši teikt, ka 
Nākotnes nams būs,” apgalvoja 
kultūras ministre Dace Melbārde. 
„Tas būs kā simbols Latvijas 
valsts tālākpastāvēšanai un mūžī-
gumam .... Zināt un godāt savu 
pagātni mums ir svarīgi, lai veik-
smīgi spētu veidot mūsu nākotni. 

Tieši par nākotni domājot , mūsu 
izcilākais architekts – simbolu 
meistars architektūrā – Gunārs Bir-
 kerts, radīja un uzdāvināja Lat -
vijas cilvēkiem savu Nākotnes na  ma 
vīziju, kas ir viņa redzējums mū -

zeja misijas tālākam izvēr sumam.” 
Okupācijas mūzeja darbinieki 

bija parūpējušies par aizsarg ķi-
veri ar Gunāra Birkerta vārdu, 
kas ceremonijas laikā  bija novie-
tota blakus Laika kapsulai un 

simbolizēja architekta klātbūtni. 
PBLA izpilddirektors Raits Eg  -
lītis savā apsveikuma uzrunā no 
PBLA un ALAs valdēm un lat-
viešiem pasaulē uzsvēra to neno-
gurstošo atbalstu Nākotnes na -
mam un mūzeja pārbūves pro-
jektam, kas nācis no latviešiem 
okeana otrajā pusē. Simtiem 
mūsu tautiešu lepojas un sveic 
Okupācijas mūzeja saimi un 
vēlētos būt šeit klāt, viņš teica, 
atgādinot, ka ALA un PBLA 
palīdzējušas ne tikai financiāli, 
bet arī grūtos brīžos atbalstījušas 
mūzeju morāli un polītiski. Viņš 
atgādināja par darbu, ko latviešu 
organizācijas ieguldīja, lai pa  nāk tu 
Valsts nozīmes būvprojekta sta-
tusu mūzejam un arī to, ka PBLA 
izsludināja 2013. gadu par Lat-
vijas Okupācijas mūzeja gadu un 
aicinājusi pasaules latviešu orga-
nizācijas un latviešus dāsni at -
balstīt mūzeja iekārtošanu Nā -
kot nes namā. Dr. Valters Nollen-
dorfs un architekts Gunārs Bir-
kerts abi ir saņēmuši PBLA balvu.
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Precīzējums

Laika nr. 23 publicēts raksts 
Osvalda Grīna piemiņai, kas 
pārņemts no 1997. gadā „Astras” 
apgādā publicētās grāmatas „Rot-
kaļu meistars Osvalds Grīns”. 
Raksta autors, pazīstamais māk-
slas vēsturnieks Arnolds Sildegs 
aizgājis Mūžībā pirms 15 gadiem. 
Laiks vēlējās izcilā rotkaļa pie -
miņu godināt viņa 110 gadu at -
cerei šī gada 13. septembrī. Ro -
tāsimies ar Grīna mākslas dar-
biem, kas radīti tikai vienā ek  -
sem plārā, atminēsimies viņu!

LIGITA KOVTUNA,
arī O. Grīna rotas nēsātāja

Latviešu ev. lut. Apvienotās draudzes Kalamazū 
iesvētes dievkalpojums 27. maijā

Iesvētības Čikāgā

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

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

No kreisās: Tomas D’Aoust, Martiņš Ārums, Aleksandra D’Aoust, mac. Aija Graham, Kaija Sydlowski, 
Lukas Grīviņš, Roberts Kalniņš

Ciānas ev. lut. draudzes iesvētības 2018. gada 20. maijā. No kreisās: māc. Gundega Puidza, Silvija 
Kļaviņa-Barshney, Miķelis  Brunovskis, Sophie Circene, Sarma Ejupe, Anneli Cera, Andis Cers, māc. 
Ojārs Freimanis

LAIKA Nr. 32 rakstā „Rosmes Čikāgā” jābūt: „Programmu kuplināt 
aicinās svētku kori, skolas kori un bērnu ansambli. Dziedāt pie-
dāvājušies arī „Stariņa” bērni” nevis – „Dziedās svētku koris, sko las 
koris un bērnu ansamblis, kā arī „Stariņa” bērni”. 

RUTA PRIEDKALNE-ZIRNE

Precīzējums



LAIKS 32018. ga da 22. septembris – 28. septembris

Saulriets Rīgas jūrmalā

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»

“Baltie zvani”

“Mammu, es tevi mīlu!”

BALTIJAS VALSTU FILMU  
FESTIVĀLS ŅUJORKĀ

18. – 21. OKTOBRĪ

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.

Pirmais Baltijas valstu filmu 
festivāls Ņujorkā notiks no šī 
gada 18. līdz 21. oktobrim, un 
tajā  izrādīs jaunākās filmas no 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Festivāls piedāvās ņujor kie-
šiem jaunākās spēlfilmas, do -
kumentālās un animācijas fil-
mas no trim Baltijas valstīm. 
Programmā ir septiņas filmu  
pirmizrādes  visā ASV un de  viņu 
filmu  pirmizrādes Ņujorkā.

Festivāla ieceres autors un 
īstenotājs ir LR goda konsuls 
Ņujorkā  Daris Dēliņš.

DARIS DĒLIŅŠ,
LR goda konsuls Ņujorkā/ NYBFF direktors

par kopēju Baltijas valstu filmu 
festivālu Igaunijas un Lietuvas 
konsulāta vadītājiem un saņēmu  
pozitīvu atsauksmi. Tā nu pēc 
labi paveikt darba mums ir iz -
cila filmu programma, ko izrā -
dīsim pazīstamajā Skandināvu 
centrā, Manhatenas centrā. 
Skandināvu centrs bija mums 
ļoti pretimnākošs, jo viņiem ir 
ilgu gadu tradicija filmu pro-
grammu veidošanā, un viņi zina, 
ka publika arī nāks no  skatīties 
kaut ko jaunu un svaigu no 
mūsu valstīm,” saka Daris Dēliņš.

mums nebija viegla, jo ir tik 
daudz, ko mēs varētu izrādīt, un  
trīsarpus dienu laikā nav iespē-
jams visu  noskatīties. Talkā ai  -
ci nāju ņujorkieti Donu Diviju 
(Don Dewey), kuŗam ir laba 
pieredze. Viņš, ārzemju filmu 
recenzents, kuŗš pazīst arī Bal-
tijas valstu kino vēsturi. Ar viņa 
palīdzību mums ir sagatavota 
izsmeļoša filmu programma, 
kuŗā ietilpst gan klasika, pie  mē-
ram, Ivara Kraulīša “Baltie 
zvani” (1961), gan Igaunijas 
jaunā dokumentālā filma “Ro -
deo”, kas stāsta par Igaunijas 
valsts neatkarības atjaunošanas 
pirmajiem gadiem, kā arī 
lietuviešu Arūnas Matelis filma 
“Brīnišķīgie lūzeri” par profe-
sionāliem riteņbraucēju ko -
mandas dalībniekiem Italijā. 
Publikai būs daudz,  ko baudīt. 
Man ir arī gandarījums, ka ar šo 
festivālu mēs, visas trīs Baltijas 
valstis, varam kopā svinēt mūsu 
Simtgadi šeit, Ņujorkā.” 

Festivālu financiāli atbalstī-
jusi Latvijas Kultūras ministrija, 
kā arī Igaunijas un Lietuvas 
Nacionālie kino centri. Festivālu 
arī apmeklēs visu triju Nacio-
nālo kino centru pārstāvji, arī 
Dita Rietuma no Rīgas. Festivāls 
ir viens no 15 starptautiskajiem 
festivāliem, kuŗos Baltijas valstu 
kino centri sadarbojas, lai svi-
nētu mūsu kopīgo  Simtgadi.

Festivāls notiks Scandinavia 
House, 58 Park Avenue, New 
York NY 10016.

Ar festivāla programmu var 
sīkāki iepazīties tīmeklī: www.
balticfilmfestival.com. Te arī 
var iegādāties biļetes. Festivāla 
biļetes (Festival Pass) pircējiem 
(par $90, var noskatīties visas 
filmas) būs ielūgums piedalīties 
atklāšanas pieņemšanā. Biļetes 
var arī iegāgāties uz atse višķām 
filmām. Lūgums rezer vēt biļetes 
jau šodien, lai neno kavētu ie -
spēju piedalīties šajā unikālajā 
festivālā!

“Vairāk nekā pirms gada 
domāju, kā varētu populārizēt 
Latvijas vārdu Ņujorkā mūsu 
Simtgades svinību sakarā. Kino-
filmas, manuprāt, ir  labs veid,s 
kā reklamēt un stāstīt par mums, 
par mūsu talantīgajiem režiso-
riem un par Latvijas filmu ra -
žošanas potenciālu. Ieteicu ideju 

Festivālā piedalīsies vairāki 
filmu režisori, tajā skaitā no 
Latvijas būs Kristīne Želve, fil-
mas “Mērijas ceļojums” reži-
sore, Raitis Ābele un kollēgas  
no filmas “Baltu ciltis”.  Abām 
filmām festivālā šīs būs pirm-
izrādes ASV.

Daris Dēliņš: “Filmu izvēle 
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MĀRIS BINDERS
Mūsējie pasaulē

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
22.  septembris, Ēriks Ešen-

valds, “Stars”, izpilda London 
Estonian Mixed Choir, London 
Latvian Choir, Lithuanian Chris-
tian Church Choir Gausa; Holy 
Trinity Church, London

22.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “Stars”, izpilda Vasari Sing-
ers; St Mary’s Church, Newick

23.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “I have loved hours at Sea”, 
izpilda East of England Singers, 
Emanon String Quartet; St Mary 
Magdalene Church, Hucknall, 
Nottingham

19.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
jaundarbs; Wigmore Hall, London

31.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika; St. Andrew’s Hall, 
Norwich

2. novembris Ēriks Ešenvalds, 
“Lux Aeterna”, izpilda Concert 
Band, Chamber Choir, Form 1 
Singers, Symphony Orchestra; 
School Chapel, Oakham

ASV
30.  septembris Ēriks Ešen-

valds, “On Friendship”, izpilda St. 
Louis Chamber Chorus; Christ 
Church Cathedral, Saint Louis, MO

13.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“O Salutaris Hostia”, izpilda 
William Baker Festival Singers; 

Basilica of the National Shrine of 
the Immaculate Conception, 
Washington, DC

13.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Choral 
Arts Ensemble of Portland; Rose 
City Park United Methodist 
Church, Portland, OR

13.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Chicago 
Chamber Choir; St Ignatius 
Church, Chicago, IL 

14.  oktobris, Ēriks Ešenvalds 
“O Salutaris Hostia”, izpilda 
William Baker Festival Singers; 
Christ Church Alexandria, 
Alexandria, VA

14.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Choral 
Arts Ensemble of Portland; Rose 
City Park United Methodist 
Church, Portland, OR

14.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Chicago 
Chamber Choir; St Ita’s Church, 
Chicago, IL

14.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“O Salutaris Hostia”, izpilda 
William Baker Festival Singers; 
Washington National Cathedral , 
Washington, DC

18.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Tigard Concert Choir; 
Tigard High School, Tigard, OR

20.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Ancient Prairie”, “The New 
Moon”, “My Song”; Unitarian 
Universalist Church of Charlotte, 
Charlotte, NC

20., 21.  oktobris Ēriks Ešen-
valds, “Stars”, izpilda The Young 
Women’s Chorus of San Francisco; 
Calvary Presbyterian Church, 
San Francisco, CA

21.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“The Time has Come”; Trinity 
Lutheran Church, Worcester, MA

21.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Ancient Prairie”, “The New Moon”, 

“My Song”; Davidson College Presby-
terian Church, Davidson, NC

26.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”; Grace Reformed Church, 
Casper, WY

27.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Thomas 
Circle Singers; First Congrega tio-
nal UCC, Washington, DC

27., 28.  oktobris Ēriks Ešen-
valds, koŗmūzika, izpilda Chorus 
Austin; Austin, TX

28.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Trinity te Deum”, izpilda Fresno 
Community Chorus; Hope Lut-
heran Church, Fresno, CA

4. novembris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda The William 
Baker Festival Singers; St. Mary’s 
Episcopal Church, Kansas City, MO

9. novembris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Westminster 
Williamson Voices; Westminster 
Choir College, Princeton, NJ 

11. novembris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda Westminster 
Williamson Voices; Cathedral 
Basilica of Saints Peter and Paul, 
Philadelphia, PA 

13. novembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, “A Drop in the Ocean”, 
izpilda Latvijas Radio koris, dir. 
Sigvards Kļava; Church of St. 
Mary the Virgin, New York, NY

16. novembris Ēriks Ešenvalds, 
“A Drop in the Ocean”, izpilda 
Latvijas Radio koris, dir. Sigvards 
Kļava,;Thomas Jefferson Building, 
Washington, DC 

Austrālija
20.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 

“O Salutaris Hostia”, izpilda 
Graduate Singers; St Peter’s 
Cathedral, Adelaide

4. novembris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, St Independent 
Theat re, North Sydney

Austrija
6. novembris Ēriks Ešenvalds, 

“Voice of the Ocean”, atskaņo 
Kremerata Baltica un Iveta Ap -
kalna; Congress Innsbruck

Čechija
7. oktobris Ēriks Ešenvalds, “O 

Salutaris Hostia”, Kirche St. Peter 
und Paul, Prysk

Dienvidāfrika
9.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 

“The Cloud”, izpilda The Cape 
Town Youth Choir; Centre for the 
Book, Cape Town

4. novembris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda The Libertas 
Choir; University of Stellenbosch, 
Cape Town

Francija
20.  septembris Ēriks Ešen-

valds, “My song”; Mairie annexe 
du village, Évry

29.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “Leģenda par iemūrēto 
sievu”, izpilda Ensemble vocal 
Bergamasque; Temple Saint Eloi, 
Rouen

30.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “My song”;  Église Saint-
Pierre Saint-Paul, Évry

30 septembris Ēriks Ešenvalds, 
“Leģenda par iemūrēto sievu”, 
izpilda Ensemble vocal Berga mas-
que; Temple des Batignolles, Paris

Nīderlande
28., 29. septembris Ēriks Ešen-

valds, “In Paradisum” izpilda Luna 
Kamerkoor; Hofkerk, Amsterdam

30.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “In Paradisum” izpilda 
Luna Kamerkoor; St. Laurentius-
kerk, Alkmaar

13.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars” izpilda Vocaal Ensemble 
Zutphen; Walburgiskerk, Zutphen

Portugāle
21. septembris Ēriks Ešen valds, 

“Stars” izpilda Coro Gulben kian; 
Panteão Nacional, Lisboa

Spānija
19.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 

“Fanfare” atskaņo La Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria; 
Auditorio Alfredo Kraus, Las 
Palmas

Vācija
21. septembris Ēriks Ešenvalds 

“O Salutaris Hostia”; Maulbronn 
Monastery

22.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “O Salutaris Hostia”; Fulda

22. septembris Ēriks Ešenvalds, 
“The Heavens”, “Flock”, “Stars”, 
“New Moon”, izpilda Singaka-
demie Stuttgart; Public Library 
Stuttgart

23.  septembris Ēriks 
Ešenvalds, “O Salutaris Hostia”; 
Marktheidenfeld

29.,30. septembris Ēriks Ešen-
valds, “Sun Dogs”; Kirche auf 
dem Tempelhofer Feld, Berlin

29.  septembris Ēriks Ešen-
valds, “O Salutaris Hostia”; Bun-
desverband Musikunterricht Han-
  nover

7.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 
“Fantāzija ērģelēm”, atskaņo Iveta 
Apkalna; Jesuitenkirche St. Mi -
chael, München

10. novembris Ēriks Ešenvalds, 
“Voice of the Ocean”, atskaņo 
Kremerata Baltica un Iveta Ap -
kalna; Stadt Fulda

11. novembris Ēriks Ešenvalds, 
“Voice of the Ocean”, atskaņo Kre -
merata Baltica un Iveta Apkalna; 
Philharmonie Essen

12. novembris Ēriks Ešenvalds, 
“Voice of the Ocean”, atskaņo Kre -
merata Baltica un Iveta Apkalna; 
Elbphilharmonie, Ham burg

Ungārija
22. septembris Ēriks Ešenvalds 

“At the Crossroads of the Sun”, 
izpilda koklētāju ansamblis 
“Cantata” un Anda Eglīte ; Müpa 
Budapest.

Bagātinot Latvijas valsts Simt-
gades kultūras programmu, no šī 
gada 10. oktobŗa līdz 3. novem-
brim Ziemeļamerikā ar patrio-
tisku koncertprogrammu „Ak, 
Latvija, kur tavi dēli?” viesosies 
latviešu folkloras un seno cīņu 
kopa Vilkači. Turneju rīko kul-
tūras biedrība TILTS sadar bībā 
ar vietējām latviešu organi zā-
cijām. 

Vilkači jau 17 gadus Latvijā 
nodarbojas ar nacionāl pat rio-
tisko audzi nāšanu dažādos lī -
meņos, ar tradiciju un folkloras 
pētniecību, ar senā kaŗavīra dzī-
 vesveida un amatnieku pras mju 
apgūšanu, ko populārizē da  žā-
dos pasākumos, koncertos un 
festivālos. Ikviens no Vilkaču 
dalībniekiem ar lepnumu nes 
savu, Vilkaču, un Latvijas vārdu 
visās savās gaitās gan Latvijā, 
gan ārpus tās robežām. 

Folkloras kopa tapusi, iedves-
mojoties no vīru kopas Vilki, 
kad vairāki jauni puiši sanāca 
kopā un saprata, ka arī viņiem 
dziesmas, stāsti un idejas par 

 Folkloras kopa Vilkači viesosies Ziemeļamerikā
kaŗavīriem ir nozīmīgas. Ar 
vīru kopas Vilki dalībnieku at -
balstu un iedrošinājumu šie puiši 
uzsāka savu mūzikālo ceļu.

Mūzicējot un dziedot, Vilkači 
ievibrē ne tikai sevi, bet visu, 

vīru dziesmas par mīlestību, 
ienaidnieku, kaŗā iešanu un at -
griešanos, dažkārt arī par ne -
atgriešanos.

Koncerttūres nosaukums „Ak, 
Latvija, kur tavi dēli?” atklāj – 

jābūt gatavam jebkuŗā brīdī cel-
ties un aizstāvēt savu un savas 
ģimenes, un tautas brīvību. 
Savos koncertos Vilkači nereti 
uzdod jautājumu zālē sēdo-
šajiem jauniešiem vecumā no 
16 līdz 20 gadiem: “Vai jūs 
šodien būtu gatavi pamest visu 
un doties aizstāvēt savu ģimeni, 
valsti, neatkarību un brīvību?” 
Ir arī laiki, kuŗos kaŗojuši vai -
rumā tikai profesionāli kaŗavīri, 
kuŗu brīva izvēle ir bijusi doties 
šo ceļu. Vilkači uzskata, ka, ne -
atkarīgi no laikmeta un situā-
cijas, godprātīgs kaŗavīrs ir 
cienījams un godājams visos 
laikos. Tāpēc arī koncerti ASV 
tiks veltīti kaŗavīru godināšanai 
un labās slavas daudzināšanai. 
Šajos koncertos Vilkači iekļaus 
gan dziesmas no latviešu folk-
loras, gan pa kādai 20. gadsimta 
dziesmai, kuŗas frontē dzie dā-
juši vēl mums atminami dzimtu 
un tautas varoņi. 

Vilkači savos koncertos ASV 
dziedās gan dziesmas, kas ie -
ņēmušas stabilu vietu kopas 

vairāk nekā piecpadsmit gadu 
krātajā repertuārā, gan iepriekš 
klausītājiem neatskaņotu reper-
tuāru, gan dziesmas jaunās 
apdarēs. Jauno repertuāra daļu 
šī gada laikā paredzēts ierakstīt 
CD formātā un padarīt piee-
jamu arī klausītājiem internetā. 

Esam pateicīgi turnejas atbal-
stītājiem – Latviešu Fonds, Rī -
gas Domes Izglītības, kultūras 
un sporta departaments, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds – par fi -
nan ciāliem pie  šķīrumiem. 

Koncerti notiks piecpadsmit 
latviešu centros, un mēneša 
laikā Vilkači šķērsos visu Zie -
meļameriku: Sietla, Portlande, 
Sanfransisko, Losandželosa, Mi -
neapole, Čikāga, Kalamazū, Det-
roita, Klīvlande, Toronto, Va -
šing tona D.C., Priedaine, Bos-
tona un Katskiļi. 

Gaidīsim jūs, lai svinīgi sa -
gaidītu Latvijas neatkarības 
simto gadadienu!

Rakstu sagatavoja
EDUARDS KRŪMIŅŠ

kas atrodas apkārt. Priekš ne-
sumos Vilkaču vīru augumus 
rotā Latvijas territorijā apbedī-
jumos atrastu 10. – 12. gadsimta 
apģērbu rekonstrukcijas. Vil  ka ču 
repertuāru pārsvarā veido kaŗa-

kaŗavīru tematika caurvīs ik -
vienu tūres koncertu. Kaŗavīrs 
ir, bija un būs ikvienas valsts 
brīvības un neatkarības garants. 
Agrākos laikos ikvienam, ne -
atkarīgi no nodarbošanās, bija 
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ROBERTS BLUMBERGS,
“Friends of the University of Latvia”
valdes priekšsēdisa

Saglabāt sirdī savu Tēvzemi:
Dibināts Latvijas Universitātes simtgadei 

veltīts Testamentāro novēlējumu fonds

FRIENDS OF THE
UNIVERSITY OF LATVIA

LATVIJAS UNIVERSITĀTES SIMTGADEI VELTĪTS 

TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDS

”Likās, ka tikai Latvijas Universitāti atklājot, ir pilnvērtīgi 

pasludināta arī Latvijas valsts”.

(Mariss Vētra, 1933.g. “Atkal mājās!”)

Gaidot Latvijas Universitātes simtgadi

2019. gada 28. septembrī, turpināsim godināt savus 

priekštečus un viņu Alma mater, novēlot kaut nelielu

sava testamenta daļu Latvijas Universitātei.

Valdes priekšsēdis Roberts Blumbergs
Tālr.: +1(312)7307459 | E-pasts: Rob@johnsonblumberg.com 

Cieņā,
„Friends of the University of Latvia“ valde

Organizācijai ir (501(c)(3) charity) statuss kopš 2012. gada.

 Kvalitātīva izglītība ir in  te-
liģences raksturlielums un Lat-
vijas nākotne ir balstīta uz iz -
glītotu tautu, kas var pie  ņemt 
pareizos lēmumus. 1919. gadā 
Latvijas Universitāte (LU) tika 
dibināta, lai radītu pamatu 
Latvijas valstij. Labdarības or -
ganizācija “Friends of the Uni -
versity of Latvia” aicina tau-
tiešus ar savu testamentāro 
novēlējumu turpināt godināt 
savus priekštečus un viņu 
Alma Mater, novēlot kaut 
nelielu sava testamenta daļu 
Latvijas Universitātei.

Reiz Mariss Vētra teicis: 
„Likās, ka tikai Latvijas Uni-
versitāti atklājot, ir pilnvērtīgi 
pasludināta arī Latvijas valsts.” 
Augstskolas mērķis bija un ir 
izaudzināt Latvijai izglītotus un 
gudrus cilvēkus, Latvijas nā  kot-
nes veidotājus. LU pēc savas 
būtības ir Latvijas spēju aplie-
cinājums. Cik spēcīga ir Latvijas 
vadošā augstskola – Latvijas Uni-
versitāte, tik spēcīga un stipra ir 
arī Latvijas valsts. Ar skatu nā -
kotnē tiek gaidīta uni versitātes 
100. gadadiena nākamā gada 
septembrī.

LU ir Latvijas lielākā augst-
skola, tajā studē 15 500 studentu. 
Līdz šim ar “Friends of the 
University of Latvia” mecenātu 
gādību pusmiljons eiro apmērā 
ir atbalstīti 29 LU studenti, kuri 
saņēmuši stipendiju savu aka-
dēmisko mērķu sasniegšanai, 

un atbalstīti septiņi vērienīgi 
LU pētnieku īstenoti projekti. 
Šobrīd LU ir 13 fakultātes, 21 
institūts un astoņas filiāles re -
ģionos, kuŗās strādā valsts va -
došie speciālisti dabas, huma-
nitārajās un sociālajās zinātnēs. 
Patlaban tiek aktīvi attīstīta LU 
infrastruktūra, būvējot LU kam-

ir un būs  Latvijas augstākās 
izglītības flagmanis un Latvijas 
valsts pamats. Latvijas Univer-
sitātes attīstībā ir piedalījušies 
daudzi desmiti mecenātu no 
Amerikas Savienotajām Val stīm. 
„Friends of the University of 
Latvia“ vēlas šo tradīciju tur-
pināt. Ikviens, kurš ir saņēmis 

tātes attīstībai,” aicina „Friends 
of the University of Latvia” val-
des  priekšsēdis Roberts Blum-
bergs.

Ikkatrs ziedojums Latvijas Uni-
 versitātei ir svarīgs. Tas ir ne 
tikai atbalsts Latvijas spožā ka-
jiem prātiem un centīgiem jau -
niešiem ar nepietiekamu mate -

riālo nodrošinājumu vai augst-
skolas infrastruktūras attīstībai 
un pilnveidošanai, bet arī tiešs 
apliecinājums dzimtenes mīles-
tībai un atbalsts savas zemes 
nākotnei. Labdarības organizā-
cijai “Friends of the University of 
Latvia” ir (501(c)(3) charity) 
statuss kopš 2012. gada.

pusu Torņakalnā, kas būs viens 
no mūsdienīgākajiem akadē mis-
kajiem centriem Baltijas valstīs. 
Nākamais izaicinājums ir lī -
dzekļu piesaiste Rakstu mājas 
un Akadēmiskā laukuma iz  bū-
vei, kura izmaksas mērāmas 
aptuveni 52,9 miljoni eiro 
apmērā.

„Latvijas Universitāte ir bijusi, 

atbalstu savām studijām, ļoti 
labi saprot šī atbalsta nozī mī-
gumu. Gandrīz katrā mūsu 
ģimenē ir vecāki vai vecvecāki, 
kuri ir studējuši Latvijas Uni-
versitātē. Sagaidot Latvijas Uni-
versitātes simtgadi 2019. gadā, 
šī ir nozīmīga iespēja atbalstīt 
Latvijas Universitāti, ziedojot 
savu artavu Latvijas Univer si-

Latviešu skolas pasaulē
Septembrī sākas jauns mācību 

gadu ne tikai šeit, Latvijā, bet 
arī daudzās latviešu skolās 
ārzemēs.

 Visos izceļošanas viļņos – 
gan 19. un 20. gadsimta mijā, 
gan laikā pēc Otrā pasaules 
kaŗa, gan arī mūsdienās – daļa 
izbraucēju ir vēlējušies saglabāt 
piederību dzimtenei, arī saviem 
bērniem un mazbērniem mācī-
dami latviešu valodu un kul-

Mēneša priekšmets – Septembris
No mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma 

tūru. Ne tikai ģimenes mērķ-
tiecīgais darbs un pūles, bet arī 
latviešu skolas devušas iespēju 
bērniem apgūt un saglabāt lat-
viešu valodu, uzzināt vairāk par 
Latviju un iegūt latviešu draugus. 

Latvieši skolas iekārtojuši vis-
dažādākajās vietās – baznīcās, 
šķūņos, īpaši aprīkotās telpās 
un pat brīvā dabā. Mācības pa -
rasti notikušas vakaros vai ne -
dēļās nogalēs, skolotāji parasti 
strādājuši bez atalgojuma. Paš-

laik ārzemēs darbojas 106 lat-
viešu skolas.

Mūzeja “Latvieši pasaulē” 
krājumā glabājas priekšmeti, 
fotografijas un grāmatas no 
latviešu skolām ārzemēs.

Dāvinātājs Brisbanes latviešu 
biedrība.

Šī burtu spēle tika darināta un 
izmantota Brisbenas latviešu 
skolā, lai padarītu interesantāku 
lasītprasmes apgūšanu latviešu 
skolā. (Skat. attēlā!)

Brisbenas latviešu luterāņu draudzes skolas Ziemsvētku lugas 
dalībnieki 1960. gadā

Skolotāja Mārīte Tētiņa Hamiltonas latviešu skolas telpā Kanadā, 2013. gadā

Burtu spēle, izmantota Brisbenas 
latviešu skolā Austrālijā

Jau 1949.gadā sāka darboties 
Brisbenas latviešu svētdienas 
skola, kuŗas mērķis bija mācīt 
jauniešiem latviešu valodu, vēs-
turi, ģeografiju un rokdarbus. 
Latviešu valodas un kultūras 
mācības Brisbenā notikušas da -
žādās formās (bērnudārzs, skola, 
vidusskola, ģimeņu klubs), tās 
turpinās joprojām.

Viktors Grigulis atceras lat-
viešu skolas gaitas Anglijā 20. gad-
simta 50. gados: ...mēs varbūt 
nelabprāt gājām uz to skolu, jo 
tā notika sestdienas pēcpus die-
nās, kad es būtu gribējis futbolu 
skatīties. Bet tomēr tā (nacio-
nālās audzināšanas) sakne bija!”
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ANDA SŪNA COOK

SANDRA MILEVSKA

Skaisti skanīgi mirkļi Klīvlandē
Ai, dieniņ`! Kur palika vasariņa? 

Dubults neplīst, ar astīti trejkāršs vēl labāks

Vēl spilgti atmiņā ir Klīvlandes 
latviešu koncertapvienības pē  dē jie 
divi koncerti, un nu jau gatavoja-
mies uz nākamo. Mēs Klīvlandē 
tik tiešām varam būt priecīgi par 
izdevību noklausīties skaistu mū -
ziku mūsu gaumīgajā draudzes 
zālē un tikties ar apdāvinātiem un 
izcili skolotiem māksli nie kiem.

KLK 63. sezonas noslēguma 
koncertā 16. jūnijā Benjamiņš Aļļe, 
trompete, un Rūdolfs Ozoliņš, 
klavieres, saviļņoja klausītājus ar 
skaņām, kas ir reti dzirdamas 
solo izpildījumā, un klavieŗu 
spožo pavadījumu, kā arī ar solo 
sniegumiem. 

Benjamiņš Aļļe ir trompetists 
un privātstundu skolotājs Minea-
poles-St. Paulas apkārtnē. Viņš ir 
ieguvis doktora gradu mūzikā 
Minesotas universitātes mūzikas 
skolā. Dr. Aļļe ir grupas koncert-
meistars Wayzata simfoniskajā 
orķestrī un Mineapoles Compass 
Rose Brass Ensemble dalībnieks, 
spēlējis Thunder Bay simfo nis-
kajā orķestrī, kā arī vairākos 
Minesotas ansambļos, ieskaitot 
Mankato un Kenwood simfonis-
kos orķestŗus, Mineapoles Civic 
orķestrī, un ar Edina Chorale. Dr. 
Aļļe ir arī Minesotas latviešu kon-
 certapvienības valdes priekš sēdis.

Rūdolfs Ozoliņš ir Klīvlandē 
iecienīts pianists no Detroitas. 
Rūdolfs dzimis Rīgā mūziķu ģi -
menē, un sācis mācīties klavieŗ-
spēli 5 gadu vecumā Rīgas Em. 
Dārziņa Mūzikas skolā. Pēc Jā  ze  pa 
Mediņa Mūzikas kolledžas beig-

šanas, viņš uzsāka studijas Lat-
vijas J. Vītola Mūzikas akadēmijā.

2001. gadā Rūdolfs pārcēlās uz 
dzīvi ASV un turpināja studijas 
Centenary College, Northwestern 
State University of Louisiana, 
Indiana University, un Michigan 
State University, iegūstot baka-
laura, maģistra un doktora gra-

cerējumu izvēle ar retāk dzir dē-
tiem skaņražu darbiem. Koncerta 
etīde (Alexander Goedicke), Svētku 
prelūdija (Jānis Porietis), Romance 
(Alvils Altmanis), Scherzino (Alvis 
Altmanis), Vokalīze (Sergei Rach-
maninov), Kaprīzais Valsis (Jāzeps 
Vītols), Piecas dziesmas (Gia como 
Puccini) un Polonēze (Andrejs 

TILTS izkārtojumā Latvijas Simt-
gadei veltītais un šā laikraksta 
slejās jau aprakstītais No Baltijas 
uz Atlantiju koncerts 21. aprīlī ar 
pianistiem Andreju Osokinu un 
Katrīnu Gupalo.

Vēl atmiņā iespiedies pagājušās 
sezonas pirmais koncerts, 2017. 
gada 7. oktobrī, sniegts ar Knuta 
Lesiņa fonda atbalstu. Dāvis Slie-
cāns, alts, un Aleksandrs Kalējs, 
klavieres, kaut arī gados jauni, 
pārsteidza ar ļoti pārliecinošu un 
dzirkstošu spēli. 

Dāvis Sliecāns ir viens no daudz-
pusīgākajiem un talantīgākajiem 
Latvijas jaunās paaudzes altis tiem. 
Mūziķis koncertējis ar ievēroja-
miem orķestŗiem un māksli nie-
kiem un ieguvis prestižo Knuta 
Lesiņa jauno mūziķu balvu. Kopā 
ar pianistu Aleksandru Kalēju 
viņi iekļāva Klīvlandi savā 
koncerttūrē pa ASV. 

Aleksandrs Kalējs studē kla -
vieŗspēli prof. Sergeja Osokina 
klasē Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijā. Viņš ir vairāku 
valsts un starptautisku konkursu 
laureāts. Rēgulāri sadarbojies ar 
mūsdienu latviešu komponis tiem, 
piedalījies Starptautiskajos lat viešu 
jauno mūziķu meistarkursos Si -
guldā un, saņēmis Knuta Lesiņa 
balvu, koncerttūrē ar altistu Dāvi 
Sliecānu, sniedza koncertus ASV. 
Aleksandrs ir slavenā komponista, 
ērģelnieka Aivara Kalēja maz  dēls. 
Vairums klīvlandiešu vēl atceras 
maestro Kalēja viesošanos Klīv-
landē un viņa ērģeļu koncertu 

Trīsvienības katedrālē pilsētas 
centrā.

Dāvja un Aleksandra koncert-
tūrei īpaši izvēlētie skaņdarbi 
varēja apmierināt visizsmal cinā-
tāko klausītāju. Sonāte altam un 
klavierēm (Karls Ditters fon Dit -
ters dorfs). Divas sonātes klavie-
rēm (Domeniko Skarlati), Divas 
etīdes klavierēm (Fredriks Šo  pēns) 
un Prelūdijas altam un klavierēm 
(Dace Aperāne) ieguva īpašu vie-
glumu jauno mūziķu inter pre-
tācijā. 

Arī pēc starpbrīža, Pasaku ainas 
altam un klavierēm (Roberts Šū -
mans), Senais stāvpulkstenis altam 
un klavierēm (Aivars Kalējs), 
Vecais leijerkastnieks (Leonīds 
Des  jatņikovs) un Laika rits ir 
neapturams...altam un klavierēm, 
Ata Stepiņa piemiņai (Aivars 
Kalējs), pārsteidza ar dinamisku 
apdari, atgādinot, ka tik tiešām 
laika rits ir neapturams.

Noslēdzot 63. sezonu, KLK pa -
teicas visiem atbalstītājiem, kon-
certu apmeklētājiem un it sevišķi 
mākslinieku naktsmāju gādātā-
jiemAnitai un Aivaram Auzen-
bergiem, Elizabetei Ciemiņš un 
Gunāram Rusmanim, un mācī  ta-
 jiem Laurai un Paulam Barbiniem.

Lielā sajūsmā gaidām KLK Simt-
 gades sarīkojumu, Latvijas operas 
ģildes priekšnieces Aijas Pelšes 
izkārtojumā, Sasauksimies simt-
gadē ar Maiju Kovaļevsku un 
Dzintru Erlihu, trešdien, 2018. 
gada 3. oktobrī. Šis būs KLK 64.
sezonas pirmais koncerts.

Ja jau tik uz priekšu, tad ar joni. 
Tā arī sanāca Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrībai, Latvijas Simt-
gadē uzsākot rudens sezonu bez-
maz vai ar boksa viens-divi bel-
zieniem pašmāju publikai: 8.sep -
tembrī ar 1970. gadu Latvijas 
plakātu izstādi, kam sekoja 12. sep -
tembrī Jāņa Graubes, fonda „Na -
mejs” dibinātāja, referāts par Krie-
vijas hibrīdkaŗa paņēmieniem.

Kupla publika sanāca uz abiem 
sarīkojumiem, kas, par spīti tik 
atšķirīgajiem tematiem, tomēr 
bija dziļākā plāksnē radniecīgi. Jo 
vesela virkne mūsu izcilo māk-
slinieku, toreiz vēl jauni, padom-
ju apstākļos radīja spēcīgu sim-
bolu un metaforu valodu, kuŗā, 
šodien atskatoties, sazīmējami 
agrīni dumpinieciski iedīgļi pret 
padomju reālitāti. 

Septiņdesmitie bija mirklis laikā, 
kuŗā nebija vairs pilnīgi obligāti 
jāturas tikai pie socreālisma, un 
toreizējie plakātu mākslinieki, slu -
dinot kultūras notikumus, zaļo 
ekoloģiskās intereses vai miera 
kustību, izmantoja iespējas virzīt 
stagnējošu sabiedrību uz liberā-
lāku skatījumu, vienlaicīgi vizuāli 
iestrādājot savos darbos arī lat-
viskus elementus.

Paldies izstādes kurātoram 
Uģim Nīgalam, kas, izvēloties no 
Sandras Milevskas kollekcijas 
plakātus, bija salicis veselu gaŗu 
sienu Ilmāra Blumberga kultūras 
notikumu atspoguļojumu, pre tē-
jā pusē – Laimoņa Šēnberga uni-
versālo cilvēka progresu cildi no-
šie darbi, bet pa vidu uz stendiem 

vēl Nacionālā (agrāk Drāmas) 
teātŗa mākslinieka Gunāra Zem-
gala, šodienas prezidentu portre-
tista Miervalža Poļa, mākslinieku 
atvases Juŗa Dimitera, ar unikāli 
atpazīstamo stilu apveltītā Jāzepa 
Pīgožņa un vēl daudzu citu autoru 
darbus. 

Šī plakātistu brīvā izteiksme 
viennozīmīgi ir bijusi priekš vēst-
nese desmit gadu vēlāk radušās 

dzienā, kas kulminēja Baltijas 
ceļā un Padomju Savienības 
sagrūšanā. 

Šodien Latvijā polītisko dar-
bību nav vairs jāslēpj, bet preti-
nieks, lai neteiktu atklāti ienaid-
nieks, ir viens un tas pats. Latvijas 
Bruņoto spēku atvaļinātā ģene-
rāl leitnanta Raimonda Graubes 
izcilo, saturā bagāto, datos bal-
stīto referātu par Krievijas mediju 

centriem.
Katrs šo rindu lasītājs jau jūtas 

pārliecināts, ka zina par un izprot 
Krievijas saziņu līdzekļu izman-
tošanu slēptās, bet ietekmīgas 
pro pagandas un viltus ziņu iz  pla-
tīšanai. Un tomēr tā gluži nav, jo 
ar Rīgā atrodošos NATO Izcilības 
centra stratēģiskos komuni kā-
cijas jautājumos sagatavotajiem 
uzskates līdzekļiem, Graube at -
klāja šo virspusēji it kā zināmo 
ainu savās īstajās dzīlēs: kā viss 
tiek noorganizēts; cik lēti un ātri 
un izdevīgi ir izplatīt melus, uz 
kuŗiem nopietnā prese vai dom-
nīcas vēlāk atsaucas, ja tie jau 
tikuši pārpublicēti; kā meļi vinnē, 
ne tikai pirmo reizi melojot, bet 
pēc tam, tiekot atklāti, iegūstot 
atkal preses uzmanību, īpaši jau 
paši savai auditorijai iztēlojot, kā, 
īsto taisnību stāstot, tiek vajāti un 
diskriminēti.

Pašai krievu tautai Graube arī 
pievērsa uzmanību, atsaucoties uz 
tās, akadēmiķu sen konstatē ta-
jām, psicholoģiskajām iezīmēm, 
kas vēstures gaŗajā gaitā arvien 
izpaužas ar mesiānisma sajūtu un 
trešās Romas teoriju, ar ap  lenktā 
cietokšņa fobiju, ar demokratisku 
tradiciju absolūtu trūkumu. Grau -
be apgalvo, ka vairums Krie  vijas 
iedzīvotāju ir tik „nozombēti”, ka 
patiešām pilnībā tic savai presei – 
tiktāl, ka aptaujās par Krievijas 
ienaidniekiem un draugiem, iz -
rādās, ka Krievijai vispār neesot 
draugu, jo maz kas uzskata pat 
tik pakļāvīgas valstis kā Balt-
krieviju par draugiem. Šo krievu 

pasaules uztveri Graube illustrē 
ar ļoti trāpīgām, patiešām slimas 
psīches radītām, karikatūrām no 
Krievijas preses.

Raimondam Graubem ir arī 
otra, pavisam cita, cepure, kuŗu 
likt galvā. Nevalstiskās organi zā-
cijas „Namejs” dibinātājs, viņš 
stāstīja par šīs labdarības orga ni-
zācijas centieniem palīdzēt Lat-
vijas kareivjiem. Daļa ir NATO 
ārvalstu misijās cietušie, iespē-
jams ar zaudētiem locekļiem, citi 
ir bojāgājuši, kam paliek otrās 
puses un atvases. Fonds sniedz 
dažāda veida atbalstu arī pašlaik 
dienējošajiem, un tā uzsvars ir 
pirmkārt uz pašpalīdzību, pie-
mē ram, ar „viena eiro” akciju, 
kuŗā aicina pašus dienējošos 
katram ziedot vienu eiro mēnesī. 
Ar šo Valsts aizsardzības un pat-
riotisma fondu var iepazīties 
feisbukā: fb.com/FondsNAMEJS. 

Plakāti un Graube – tas ir viens 
un divi. Bet kas vēl? Filadelfijā 
visas Simtgades gaŗumā, lat vie-
šiem sanākot, tiek dziedātas tau-
tasdziesmas ar mērķi sasniegt 
simt unikālu nodziedātu dziesmu. 
Plakātu atklāšanā Lailas Mednes 
vadībā, ar Gunas Panteles un 
Andrew Puntel instrumentāli mū -
zikālo atbalstu, nodziedāto dzies-
mu kopskaitlis sasniedza 75. Pen -
sionāri toties nodziedāja, par 
godu septembŗa mēnesī dzi  mu-
šajiem Maijai Mednei un Aldim 
Brozovskim, katra izvēlēto tau-
tasdziesmu. Tālākais uzdevums – 
grāmatvedībai pārbaudīt un sa -
skaitīt, vai tik nedubultojas! 

No kreisās: Benjamiņš Aļļe, Anda Cook, Rūdolfs Ozoliņš, Pēteris 
Briedis // FOTO: Ināra Liepa

Sarīkojuma dalībnieki noklausījās ģenerālleitnanta R. Graubes 
saturā bagāto referātu // FOTO: Laila Medne

vides kustības plašajam iznā cie-
nam Latvijā, kas faktiski maskēja 
daudz nopietnākus, kaut vēl pa -
gaidām slēptus, polītiskus nolū-
kus. Jau astoņdesmito beigās šīs 
vēsmas izvirda polītiskā sprā-

manipulācijām varēja noklau sī-
ties sarīkojuma organizātores, Fila -
delfijas pensionāru kopas, da  līb-
nieki un viesi, lielā mērā patei-
coties Ģirta Zeidenberga rosībai 
kārtojot turneju pa ASV latviešu 

dus klavieŗu spēlē. Klīvlandē viņš 
ir sniedzis solo koncertus un pie-
 dalījies kā pavadītājs vairāk reižu.

Šo abu mākslinieku niansētais 
izpildījums izpelnījās klausītāju 
sajūsminātu atzinību, un Dr. Vil nis 
Ciemiņš, kuŗš parasti ir diezgan 
skops ar cildinošām uzslavām, 
izteicās, ka šis ir bijis viens no 
teicamākiem KLK koncertiem.

Teicama bija arī atskaņoto sa -

Jansons) pārliecinoši radīja gan 
temperamentīgu, gan romantiski 
apgarotu gaisotni. 

Pēc starpbrīža, Divas prelūdijas 
(Claude Debussy) un Trompetes 
koncerts (Alexander Arutunian) 
abu mākslinieku virtuozā izpil-
dījumā, aizsniedza mākslas mir-
dzošās virsotnes.

KLK 63. sezonu lieliski bagā-
tināja Latviešu kultūras biedrības 
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Krāslavas 3x3 avīzes
Ap gar rota redaktore

LĪGA RUPERTE,
3x3 globālā koordinātore,
PBLA IP locekle

Apjaust savu bagātību.
Atskaņas no Krāslavas 3x3 saieta

3x3 pasaulē, 2018. gada pārskats

Uzreiz pēc Vispārējiem latviešu 
dziesmu un deju svētkiem Rīgā 
no 8. līdz 15. jūlijam Krāslavā 
notika 56. pasaules latviešu ģi -
meņu saiets 3x3 Latvijā. To 
pirmo reizi vadīja Ilze un Lauris 
Cekuļi ar saviem bērniem: Ako, 
Loti un Elzu. Plānošanā un 
darīšanā palīdzīgu roku sniedza 
Ieva un Roberts Treimaņi ar 
meitām Laumu un Elzu un 
dēliem Valteru un Eduardu. 

Mēs kopā
Krāslavas 3x3 saime bija kupla. 

Kopā sanāca latvieši no 14 da  žā-
dām valstīm – Latvijas, Apvie no-
tajiem Arābu emirātiem, ASV, 
Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, 
Francijas, Jaunzēlandes, Kana-
das, Krievijas, Lielbritanijas, Nor  -
vēģijas, Polijas un Zviedrijas. Ar 
savu dalību mūs pagodināja 77 
ārzemju latvieši, 371 Latvijas 
dalībnieks, kā arī 40 vietējie 
krāslavieši. Šis saiets bija bērnu 
prieka un jauniešu enerģijas pie -
skandināts – dalībnieku vidū bija 
198 bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Pašā Latgales sirdī
Krāslava – pilsēta Latgalē, kas 

izveidojusies 9. gadsimtā pie pils-
kalna Daugavas-Dņepras ūdens-
ceļa malā un izvietojusies glez-
nainajā Daugavas senlejā. Pilsētai 
cauri plūst Daugava, kas šeit ir 
krietni citādāka nekā Rīgā, jo te 
upe saglabājusi savu dabīgo te -
cējumu. Pilsētā aktīvi rosās ļau -
dis, liekot iepukstēties latgaliska-
jam visā Latgalē un Latvijā. Pil-
sētas ģerbonī attēlots peldošs 
burukuģis ar paceltu buru un 
pieciem aiŗiem. Burukuģis sim-
bolizē kuģošanu pa Daugavu, 
savukārt pieci aiŗi – piecas pilsētā 
dzīvojošās pamattautības: latvie-
šus, krievus, baltkrievus, poļus 
un ebrejus. Krāslavieši lepojos ar 
pilsētā valdošo multikulturālitāti, 
kas kopā vieno ne tikai dažādu 
tautību, bet arī reliģiju cilvēkus.

Saieta laikā par mūsu mājām 
kļuva visa plašā pilsēta – Krās-
lavas pamatskolā gan nakšņojām, 
gan vadījām laiku ievirzēs. Iztu-
rīgākie pie naktsmiera devās 
Krās lavas Valsts ģimnazijā, mē -
rojot ikdienišķo nepilnu kilome-
tru gaŗo ceļu kalnā augšup un 
lejup. Tika apdzīvots arī Plāteru 
pils komplekss – parka daļā ļau-
dis rosījās visu cauru diennakti, 

Austrālijā – saiets notika no 2. 
līdz 8. janvārim Kanberā, un to 
vadīja Iveta Laine. Saietā bija 57 
dalībnieki, tai skaitā 17 bērni. 
Austrālijas 3x3 šogad svinēja 35 
gadu jubileju. 

Īrijā – saiets notika no 31. 
maija līdz 4. jūnijam Lāsmas An -
dersones vadībā. Saietā bija 84 
dalībnieki. Kā ievirzes vadītāja 
piedalījās Dace Melbārde, Lat-
vijas kultūras ministre.

Latvijā – pirmais saiets notika 
Krāslavā no 8. līdz 15. jūlijam, 
un to vadīja Ilze un Lauris Cekuli. 
Saietā bija 448 dalībnieki, 77 no 
ārzemēm.

Otrais saiets notika Zaļeniekos 

no 22. līdz 29. jūlijam Ilvas 
Miezes un Edmunda Barkāna 
vadībā. Šai saietā piedalījās 419 
dalībnieki, ap 55 no ārzemēm. 
Abos saietos piedalījās ap 60 
dalībnieku no vietējās apkārtnes. 
Kā parasti, saietos bija daudz 
bērnu un jauniešu.

Lielbritanijā nometne angļu 
valodā notika no 30. jūlija līdz 6. 
augustam, un to vadīja grupa 
entuziastu. Grupas kontaktper-
sona ir Rita Harrison. Nometnē 
bija 60 dalībnieki. Saiets latviešu 
valodā notika no 5. līdz  12. au -
gustam, Avitas O’Donnell vadībā. 
Saietā bija 85 dalībnieki.

Vācijā – saiets notika no 29. 

jūlija līdz 5. augustam, un to 
vadīja Indulis Bērziņš un Inese 
un Āris Aveni. Šis bija pirmais 
3x3 Vācijā, un tur piedalījās 130 
dalībnieki no 13 valstīm. Saietā 
visu nedēļu piedalījās arī Latvijas 
kultūras ministre Dace Melbārde.

ASV – Gaŗezerā nometne 
notika no 5. līdz 12. augustam 
Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas 
un Larisas Kaļiņas vadībā. 
Nometnē bija 173 dalībnieki, no 
kuŗiem 43 bija bērni. Katskiļos 
nometne notika no 12. līdz 19. 
augustam Helēnas Vīksniņas va -
dībā piedalījās 103 dalībnieki.

3x3 nometņu/saietu kopskaits 
(kopš pirmās nometnes Gaŗezerā 

baudot vasaras sauli un dzestros 
vakarus, ēšana un nīkšana notika 
atjaunotajos zirgu staļļos, savu-
kārt dančiem tika labiekārtota 

rota – garīgs spēks, dvēseles kul-
tūra, identitāte, mīlestība un iz -
pratne. Rota ir arī tautas spēja 
saskatīt to, kas mūs vieno, ne šķiŗ. 

apkārt, bet arī guvām aplie ci nā-
jumu teicienam “Katrs pats savas 
laimes kalējs!”, jo saietā varēja gūt 
jaunas zināšanas un prasmes, ja 
vien bija vaļa un drosme jauno 
apgūt.

Rotāties un rotaļāties arī 
ikdienā

Saietā izcēlām savu vislielāko 
rotu – darba tikumu, jo, kā jau 
ierasts, dalībnieki un ieviržu va -
dītāji strādāja rīta, pēcpusdienas 
un pievakares ievirzēs. Notika 
daudz jau tradicionālu un 3x3 
kopienā iemīļotu ieviržu, pie-
mēram, Ģimeņu seminārs, lina 
kreklu un ādas apavu darināšana, 
ciemošanās pie saimniekiem, ce -
lošana u.c. Tomēr ieviržu klās tā 
redzamas arī svaigas dvesmas, 
kā, piemēram, kroņu darināšanā 
veiksmīgi debitēja Zanda Zvī-
gule, stāvairēšanu Persteņa ezerā 
ierādīja un ūdens priekus baudīt 
palīdzēja Baiba Poriķe un Ivars 
Mednis, robotikas eksperimen-
tos bērnus apmācīja Guntis 
Nulle. 

Latgalisko dvesmu ievirzēs pa -
rādīja Maizes mūzeja vadītāja 
Vija Kudiņa, kas ievirzē Latgales 
meistarstiķis ierādīja īstas latga-
liešu maizes cepšanu un atklāja 
dažus receptes noslēpumus. Ar 
dabas krāšņumu un prāvajām 
zināšanām par augiem dalīb nie-
kus pārsteidza un apbūra ievirzes 
Bites un augi vadītāji Sandra un 

alu pils parkā, gan piesmaržinot 
visu Krāslavas pamatskolu ar 
drabiņu cepumu smaržu.

Apvārsnī viesojās robežsargi, 
pamatskolas pagalmā pulcējot 
lielu ļaužu skaitu. Robežsargi 
veica paraugdemonstrējumus un 
rādīja gan lieliem, gan maziem, 
kādus pienākumus veic dienesta 
suņi, savukārt Valdemārs Gekišs, 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
mūzeja direktors, stāstīja par 
atklātajiem pils sienu glezno-
jumiem un pils rekonstrukcijas 
gaitu. Saietā viesojās arī Dainis 
Īvāns ar stāstījumu par Daugavas 
lokiem. Apvārsnī interesentus ai  -
cināja arī 3x3 kopienā jau pazīs-
tāmā Inga Zemdega-Grāpe, Krās-
lavas šūšanas uzņēmuma Nemo 
vadītāja.

Nakts sarunas šoreiz pulcēja 
vairākus runātājus, neizceļot vie  nu 
viesi. Tajās tika runāts ne tikai 
par Latgales kultūrtelpu un tās 
veidotājiem, latgaliešu valodu, 
bet arī par šķietami vienkāršiem, 
tomēr daudzpusīgiem jautāju-
miem, proti, gan savas laimes 
kalšanu, gan veidiem, kā piekopt 
zaļo dzīvesveidu. 

Inese Krūmiņa, 3x3 Latvijā 
padomes priekšsēdētāja, savā 
uzrunā saieta avīzē Ap gar rota 
atzinusi: “Mēs paši pošam un 
rotājam Latviju Simtgades svēt-
kiem. Šonedēļ daži kals arī sud-
raba rotas. Un rotāsimies. Un arī 
rotaļāsimies – neviens nekad ne -
var kļūt tik briesmīgi pieaudzis, 
ka aizmirstu, kā rotaļāties. Smaids 
rotā sejas – Tavu, manu, mūsu 
visu. Lai mums rotaļīga nedēļa. 
Un lai mūsu atklāsmes, drau-
dzības, kopīgās sajūtas un sirds 
degsme mūs rotā ne tikai šonedēļ, 
bet arī gadiem uz priekšu!” Ne 
vienam vien saieta dalībniekam 
pēc Krāslavas 3x3 iegūti liekie 
kilogrami nīkšanā pieejamo pan -
kūku dēļ, tās cepa Baltalkšņu 
ģimenes kafejnīca. Tomēr to, cik 
krāšņas rotas izkalām un kādu 
pievienoto vērtību mēs katrs 
ieguvām, var tikai nojaust pēc 
izstādēs un noslēguma koncertā 
redzētā. Katram pašam labāk 
zināms, ar kādu bagātību mājās 
aizbraucis un savu ikdienu turp-
māk rotās. Lai darbi iemieso tos 
dārgumus, kas mūs bagātinājuši 
saieta laikā!

1981. gadā) 2018. gada rudenī ir 
247, un kopējais dalībnieku 
skaits – 37169.

2019. gada nometnes/saieti
Adelaidē – no 2018. gada 31. de -

cembŗa līdz 2019. gada 6. jan vā rim, 
vad. Vizma Boag un Daila Mohr

 Vecpiebalgā – no 7. līdz 14. 
jūlijam, vad. Inese un Ainārs 
Grīnvaldi

 Alojā – no 21. līdz 28. jūlijam, 
vad. Ieva un Eduards Krūmiņi

Lielbritanijā angļu val. – no 
28. jūlija līdz 4. augustam, vad. 
Ingrīda Džeriņa. Latviešu va -
lodā – no 4. līdz  11. augustam, 
vad. Avita O’Donnell

Gaŗezerā – no 4. līdz 11. au -

gustam, vad. Maija Zaeska, Daiga 
Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – no 18. līdz 25. 
augustam, vad. Ingrīda Jansone

Īrijā – no 19. līdz  25. augus-
tam, vad. Zane Kažotniece

www.3x3.lv ir atrodama in -
formācija par 3x3, ieskaitot visu 
nometņu avīzes un Latvijas 3x3 
ik rīta video ziņas, kā arī Vācijas 
3x3 sagatavotais video par 3x3 
Bērzainē un pasaulē.

3x3 pateicas Latvijas Kultūras 
ministrijai par piešķirto atbalstu 
un cer, ka tas turpināsies arī 
nākotnē. Īpašs paldies Kultūras 
ministrei Dacei Melbārdei par 
viņas dāsno pienesumu 3x3!

āra telts. Saieta laikā durvis vēra 
arī ikdienā neapdzīvotā un ne -
remontētā Plāteru pils, noslē-
guma vakarā tur tika ierīkotas 
gaismu un skaņu instalācijas ar 

Nedēļās gaŗumā saieta dalībnieki 
mācījās saskatīt rotu it visur – 
cilvēkos, dabā, notikumos – vi -
sur. Arī Krāslava tika izcelta kā 
Latgales lepnums un dārgums, jo 

teātŗa ievirzes vietējo cilvēku 
interviju atdarinājumiem, video 
no daudzinājuma un citām no -
risēm.

Krāslavas 3x3 saieta tema bija 

šeit kopā savijas ne tikai piecas 
dažādas nacionālitātes, bet arī 
vēsturiskais un mūsdienīgais. 
Daudzajās ievirzēs mācījāmies 
ne tikai apzināties rotas mums 

Ivars Geibas. Viņi dalībniekus 
uz  ņēma savā bioloģiskajā saim-
niecībā Kurmīši. Latgaļu mājas 
alus brūvēšanas noslēpumus mā -
cīja Dainis Rakstiņš, gan ierokot 
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MĀRIS
ROZE

(Turpinājums sekos)

Māsīcas Atmodā 
(1. turpinājums,
sākumu skat. 34. numurā)

Bet diena Vecpilsētas ielās un 
laukumos bija brīnumgaiša, vē -
roju jauniešus tautastērpos, kas 
dziedāja  un izdancoja aizgājušās 
Latvijas mūziku.  Šāds uzvedums 
man bija pazīstams no ASV, bet 
šeit tas izskatījās kā ielūgums uz 
kaut ko dārgu, ko es biju zaudējis.  
Gāju tālāk aizkustināts.     

Pie Brīvības pieminekļa apsolu 
māksliniekam Helmūtam Seije-
ram, kas mūs uzrunā, ka aizbrau-
cot paņemšu līdzi paciņu viņa 
radiem Kanadā. Aija man pār-
met pārāk kavalierisku satikšanos 
ar svešinieku. “Te nav kā ārze-
mēs,” viņa saka. Pieaugot nozie-
dzība, un cilvēki ir cietuši uzbru-
kumus viņu aparātu dēļ (Aija 
norāda uz manu glauno ārzemju 
kameru).  Kā es varot zināt, ko šis 
vīrs gribēs, lai izvedu no valsts?  
“Paprasīšu viņam,” es atbildu.

Lai Aiju nomierinātu, es viņai 
nopērku bildi no vakardienas 
gājiena: Anatolijs Gorbunovs 
glāsta zirga galvu.  Aija, kas mīl 
zirgus un cer tos kādreiz turēt 
“Pakuļos”, ir apmierināta ar bildi, 
bet saka, ka es par to esot sa -
maksājis par daudz.

Nedēļas nogalē, kad cilvēki, 
tāpat kā pirmskaŗa Latvijā, iz -
brauc uz vasarnīcām, Aija, Rai -
monds, Ruta un es uzņemamies 
nodot mammas vēstuli viņas 
augstskolas draudzenei Elzai Kal-
niņai, sīkai astoņdesmit čerus 
gadus vecai sievietie, kas uzturas 
Saulkrastos kopā ar dēlu un viņa 
ģimeni.  Mums izveidojas dzīva 
saruna, kuŗā Aija aktīvi iesaistās, 
nopietni uzklausot Kalniņa kun-
dzes atmiņas, kas atklāja arī 
stāstu par mūsu bēgšanu no 
viņas vasarnīcas 1944. gadā.  Ve -
cāki cilvēki ar raksturu atmodina 
Aijas snaudošo sabiedriskumu.  
Par spīti cienījamiem gadiem, 
Kalniņa kundze, bijušā latīņu 
valodas skolotāja, ir saglabājusi 
precīzu prātu un ātri savā sarunā 
nonāk pie lietas būtības.  

No Saulkrastiem mēs aizbrau-
cam uz Maijas vasarnīcu, vietā, 
kur Gauja ietek jūrā. Satieku 
Maijas meitu Mārīti, Mārītes vīru 
Valdi un viņu divus skaistuļus, 
Sabīni un divgadīgo Ģirtu. Sa -
bīne ir jauka desmitgadniece, 
kam vislabāk skolā patīk lasīšana 
un kuŗas mīļākā grāmata pašlaik 
ir “Fizika mazbērniem.”  Saku, ka 
manam dēlam, kam ir grads 
fizikā, arī patīk šī zinātne un tās 
pielietojums.  Sabīnei tas neliekas 
pārsteigums.

Ar Raimondu un Rutu priekš-
galā ejam peldēties tuvajā meža 
ezerā, Sabīnei ar sajūsmu seko.  
Ruta valkā knapu bikini kostīmu, 
kas izraisa viņas kautrību, kad uz 
viņu tēmēju ar savu telefoto ka -
meru. Es atsakos peldēties, bet 
labprāt uzņemos pastaigāties pa 
mežu kopā ar Maiju.  

Maija ir kļuvusi domīgāka, 
kaut ne brīdi nav atmetusi savu 
parasto ķircināšanos.  Man Maija 
labi patīk, un es jūtu arī viņas 
simpatijas.  Viņai ir dabiski mīļas 
attiecības ar Ģirtu un Sabīni, kuŗi 

viņu pieņem pilnīgi bez iebil-
dumiem. Bet Maijas labākā drau-
dzene ir māsīca Aija, uz kuŗu 
viņa arī atstāj labu iespaidu.  
Kopā ar Maiju Aija mēdz izpaust 
asprātību un apslēpto šarmu, un 
retāk par kaut ko apvainoties.  
Maija nekritizē Aiju, kā daži citi, 
bet iesaistās ar viņu pārrunās pēc 
būtības un ar humoru nolīdzina 
visus negludumus. Es pieņemu 
arī to, ka Maija augstu vērtē Aijas 
inteliģenci un drosmi, tāpat kā es.

Ar Maiju atkal satiekamies 
pāris dienu vēlāk, kad kopā ar 
Aiju aizbraucam uz Maijas labo-
ratoriju Pārdaugavā, vecā pirms-
kaŗa laiku bērnu slimnīcā. Pati 
Maija ir jautri noskaņota. Viņa 
saka – kopā ar Aiju ietaupīšot 
naudu un kādu dienu atkārtošot 
manu maršrutu no Rīgas uz 
Helsinkiem un tad uz Čikāgu.  
“Paziņojiet, kad tas būs,” es saku, 
“jums par godu lidlaukā izsaukšu 
pūtēju orķestri.”

“Nē,” Maija atbild. “Tas netiks 
paziņots.  Mēs klauvēsim pie ta -
vām durvīm, un tas būs pār  stei-
gums.”  Es spēju tikai mīņāties no 
kājas uz kāju.

Vakarā uz Remīnes ielu man 
zvana ekscentrisks kungs, ar ko 
biju sarunājies Zinātnes kon-
gresā. Viņš meklē atbalstu savai 
organizācijai, kuŗa rūpējoties par 
latviešu daudzbērnu ģimenēm 
(pašam esot 11 bērni). Kungs 
runā par nekustamo īpašumu 
ziedošanu. Šinī gadījumā īpa-
šums ir dzīvokļu ēka Avotu ielā, 
ko cēlis mans vectēvs no mātes 
puses; pēckaŗa posmā tas bijis 
nacionālizēts.  Biju par to minējis 

cāki dzīvo ar saviem precētiem 
bērniem vienu vai divu guļam-
istabu dzīvokļos, vairākus gadus 
gaidījuši, lai izbēgtu no vēl šau-
rākiem apstākļiem. Pēc atgrie-
šanās no Sibirijas, māsīca Valda 
gandrīz desmit gadus dzīvoja ar 
meitu, znotu un mazdēlu vienā 
istabā, ar komunālo tualeti un 
vannas istabu gaŗa koridora galā.  
Kad Maija precējās ar savu ne -
laiķa vīru, arī bijušo sibirijnieku, 
viņi visu laiku dzīvoja vienā 
istabā, arī pēc abu bērnu pie-
dzimšanas.

Pēc vēl kādas stundas, kad 
esmu uzklausījis lielģimeņu vīru, 
es viņu novirzu uz savu ASV 
māsīcu Rūtu (lai viņa man pie-
dod!). Tad Aija, Maija un es strī-
damies par izmantotājiem un 
viņu vēlēšanos latviskāku Latviju 
panākt ar augstāku dzimstību, lai 
pārvarētu tīšo rusifikāciju. “Ne -
sa  vienojamas lietas!” sauc Aija.  
“Viena ir polītiska, otra par 
sabiedrības izmantošanu savā 
labā.” Es beidzot nosaku, ka 
meklēšu vairāk informācijas par 
šo vīru un viņa organizāciju.

“Bet man patīk viņa ierosi nā-
jums,” es nodomāju.

Šodien ir svētdiena, un man 
paredzēts satikt māsīcu Dainu, 
mana onkuļa Roberta meitu no 
otrās laulības. Ceļā uz Dainas va -
sarnīcu, manas māsīcas delikāti 
atbild uz jautājumiem par šo 
ģimenes atvasi.  Sanāk, ka Daina 
tiek pieņemta māsīcu lokā, bet 
daudz kritiskāk tiek vērtēts on -
kulis Roberts un viņa otrā sieva 
Zelma, Dainas māte.

Kaut Maijas vecāki Roberts un 
Nanija, jau labu laiku bija at  tā-

ziedošām rozēm, bet tam man 
pietrūkst latviešu valodas loka-
nības.

Vasarnīcā Murjāņos, pašā 
Gaujas malā, mūs sagaida Daina 
ar dēliem un māti Zelmu.  Dainai 
ir savas mātes intensīvi tumšās 
acis un tēva augstā piere ar tās 
inteliģences vēstījumu.  Zelma ir 
novecojusi un trausla, viņai ir 
maz ko teikt šajā ģimenes un 
svešinieku pulkā, bet Daina ir 
gatava runāt un uzņem mūs kā 
namamāte. Viņa ir arī savas pus-
māsas Maijas diezgan laba drau-
dzene, un viņas kopā pavada 
kādus jaukus brīžus Gaujas 
krast malā, kamēr peldētāji auro 
no straumes.  Obligātā mielasta 
beigās es parunājos ar Zelmu, 
kas klāsta, ka Roberta onkulis 
1944. gadā bija domājis mums 
pievienoties bēgšanā, bet viņa 
bija saslimusi un nespēja ceļot.  
Es atbildu, ka šīs izvēles daudz-
kārt bija atkarīgas no gadījuma, 
bet, ja viņi būtu spējuši aizbraukt, 
viņu dzīves būtu veidojušās stipri 
citādas, bagātākas vairākos vei-
dos un brīvākas, bet arī naba-
dzīgākas, jo būtu zaudēta dzim-
tene. Jūtos pēkšņi aizkustināts, 
cilājot šīs temas un nevaru īsti 
norimties.  Atvadoties no Dainas, 
es viņu apkampju ciešāk nekā 
viņa un arī es bijām gaidījuši, un 
atgriežos autiņā, dziļi saviļnots.   

Vakarā Ruta un es uzkāpjam 
otrā stāvā, kur Juŗa Lindai tiek 
svinēta 12. dzimšanas diena. Iz -
baudām mazu mielastu meiteņu 
istabā.  Tad es blakus istabā pie-
vienojos Jurim un viņa sievai, 
kur kopā ar flegmatisku viņu 
draugu pāri, mēs uzņemam vēl 
ēdamo un pāris glāzītes vodkas.

Šajā pieaugušo svinību daļā 
Juris pārņem runāšanu, sievai 
knapi pa vārdam iespraužot, bet 
viesu pārim paliekot gandrīz 
mēmiem.  Viņš atklāj dažas man 
interesantas lietas. Universitāti 
nenobeidzis, esot strādājis par 
policistu vai detektīvu, bet tagad 
darbojas ar neredzīgo cilvēku 
pieskatīšanu. Viņš paliek galīgs 
pesimists, un, kad es mēģinu 
izteikt kādas gaišākas cerības par 
nākotni, viņa viesu kundze pie-
bilst: “Mēs jau tos laikus nere-
dzēsim.” Varbūt Jurim patīk šie 
draugi tāpēc, ka tie atspoguļo 
viņa paša uzskatus?

Vēlāk es pāršķirstu kaudzes ar 
melnbaltām fotografijām no Aijas 
jaunības. Daudzās bildēs attēlotas 
viņas vieglatlētikas gaitas, izceļot 
viņas labās sekmes 400 un 800 
metru skrējienos.  Viņa pārstāvēja 
Latvijas Universitāti, viņas dar-
ba devēju VEFu un Vissavienības 
sacensībās – Latviju.  Citas bildes 
rāda viņu kā vienīgo meiteni 
savās inženieŗstudijās,  izbrau cie-
nos uz rūpnīcām un vairākās 
sabiedriskās grupās ap ēdienu 
galdiem. Bildes ir atstātas kau-
dzēs, veidojas ieskats par dzīvi, 
kas vadīta pārāk strauji, lai or  ga-
nizētu pārskatu.  Tās ir drumsta-
las no mistērijas vārdā “Aija”, 
diezgan valdzinoša jaunībā, bet 
arī tad jau tiecoties uz bardzību. 
Rīt “Pakuļi.”

Diena aust nomākusies, cīnās 
pēc gaismas. Sargsuns Rikijs zem 

ķēķa loga rej nepārtraukti. Mēs 
ceļamies agri, satiekam Maiju, 
kas paņēmusi no darba brīvdienu 
un dodas ar Aiju un Raimondu 
mani pavadīt rietumu braucienā 
gar jūras krastu caur zveju cen-
triem un ciemiem un kūrort-
pilsētu Ķemeri.

Noskaņojums ir dziļās domās 
tīts. Es jūtu arī ilgo prombūtnes 
gadu nastu, kuras otrā galā stāv šī 
vieta – manas pēdējās mājas Lat-
vijā. Tagad mums visiem ir jārē-
ķinās ar šo brīnumu – šīs mājas 
atgūšanu. Maijai bija 13 gadi, 
Aijai 11, kad 1945. gadā atgriezās 
Sarkanarmija, un Kārļonkulis, 
izprotot nākamās iekārtas no  zī-
mi, sekojot sava onkuļa Ernesta 
Birznieka-Upīša ieteikumam, pār-
rakstīja “Pakuļu” īpašumtiesības 
tā laika Rakstnieku savienībai.  
Maijai ir tikpat daudz atmiņu kā 
Aijai no “Pakuļos” pavadītām va -
sarām, ganot lopus un pastrādājot 
dažādas nerātnības starp kūtīm, 
ābeļdārziem un laukiem. Un viņa 
vēl domā par “Pakuļiem” kā savu 
dzīvesvietu pensijas gados. 

Pēc Ķemeriem nogriežamies 
iekšzemes virzienā un braucam 
vispirms uz Rindzeles kapiem, kur 
dus mūsu vecvecāki. Tur manas 
māsīcas sagrābj kapu vietas un 
sakārto puķu podus.  Vecāsmātes 
Jūlijas kapvieta ir apzīmēta ar 
izstrādātu dzelzs krustu, kas 
iemūrēts akmenī, tas nosēdies uz 
sāniem; māsīcas ar Raimondu 
pārrunā metodes, kā to nosta bi-
lizēt.  Vectēva Krišjāņa kapavieta, 
blakus Jūlijai, ir apstādīta tikai ar 
puķēm.  

Aizbraucam uz Zenteni, kur 
Aija nodos un tad saņems ofi-
ciālus dokumentus, lai “Pakuļu” 
mājas un saimniecības ēkas un 
piecus hektārus zemes varētu pār-
ņemt viņas īpašumā. Ar Maiju 
apstaigājam Zentenes pili, šodien 
tā ir skolas ēka.  Tad Aija parādās 
ar dokumentiem rokā, un mēs 
visi aplaudējam, kaut viņa, kā 
parasti, mēģina samazināt šī 
brīža nozīmību.  Domāju, ka arī 
viņa ir aizkustināta par šo at  gū-
šanu, bet mēģina jūtas noslēpt ar 
kautko lietišķu.

Tad braucam uz Ernesta Birz -
nieka-Upīša “Pastariņa” mūzeju 
netālajā Dzirciemā, kur bērnībā 
dzīvoja “tautas rakstnieks”, kas 
bija onkulis visiem mūsu tēviem.  
Birznieks-Upītis tika pasludināts 
par “revolūcionāru demokratu”, 
tieši nabadzīgo un apspiesto cil-
vēku tēlojumu dēļ. Toties viņš maz 
ko publicēja pēc otrās okupācijas 
1945. gadā, un tikai daži no viņa 
agrākiem darbiem tika izdoti 
“ideoloģiski sakārtotos” formā tos. 
Jau 74 gadu vecumā kaŗa beigās, 
Birzniekam-Upītim trūka ener -
ģijas un varbūt arī gribas ražot 
pēc Staļina laiku formulas.  Viņš 
vienkārši iegrima klusumā un tā 
nodzīvoja nākamos 15 gadus līdz 
nāvei 1960. gadā.

Mūs pa mūzeju izvadā pati 
direktore, Latvijas Universitātes 
absolvente. Ieejam blakus istabā, 
kur es negaidīti ieraugu uz sienas 
fotografiju, kas rāda ASV Rožu 
ģimeni 1984. gadā (to Aijai atsū-
tījusi mana mamma).

Antons Bārda

Bērzi
 Kas sirdī dziļāk par bērziem
Var ieskanēt, nezinu es;
Tie mūžam svēti, tiem pilnas
Ar lūgšanām galotnes.

Šķiet, mūžīgi līdzi maldās
Aiz pleca lēns eņģelis man,
Un viņa dziesmā tik saldi
Man sudraba bērzi san. 

kungam, varbūt Lienes brālēna 
iespaidā, un izteicis nepārdomātu 
uzskatu, ka šis nodzīvotais īpa-
šums mūsu ģimenei droši vien 
būtu vairāk nasta nekā ieguvums. 

Nav man skaidrs, vai šis vīrs ir 
godīgs vai ne, bet viņš jau ātri 
izpelnās Aijas pretestību. Kāpēc 
cilvēkiem bez bērniem vai tikai 
ar dažām atvasēm šodienas ap -
stākļos vajadzētu atbalstīt daudz-
bērnu ģimenes? Viņas ieskatā 
bērnu “vairošana” šajā ekono mis-
kajā situācijā ir vienkārši bezat-
bildība. Bez iztikas problēmām 
lielām ģimenēm jārēķinās arī ar 
dzīvojamo telpu trūkumu. Ve -

linājušies, pirms ieradās Zelma, 
Maija neslēpj savus iebildumus 
pret šo sievieti, kas ieņēmusi 
viņas mātes vietu. Aijas komen-
tāri toties  vairāk adresēti Dainai.  
Robertam bija 48 gadi, kad Daina 
piedzima. Es saprotu, ka onku-
lis Roberts savās vecumdienās 
izlutinājis jaunāko meitu. Pret-
runas gan slēpjas šādos salī dzi-
nājumos: Aijas pašas tēvam bija 
45 gadi, kad pasaulē ieradās viņas 
māsa Ruta.  Jāpiebilst, ka manam 
tēvam bija 43 gadi, kad piedzimu 
es un gandrīz 50, kad nometnē 
piedzima mana māsa Dace.  Es 
gribu izteikt kādu joku par vēli 



LAIKS 92018. ga da 22. septembris – 28. septembris

(Turpinājums 10. lpp.)

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

Nebraskas universitātē godina 
absolventu  Kārli Ulmani   

14. septembrī Nebraskas uni-
ver sitātē Linkolnas pilsētā Latvi -
jas Republikas vēstniecība ASV 
un Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) sadarbībā ar Nebraskas 
uni versitāti, Latvijas Valsts vēstu-
res archīvu un vietējām Nebraskas 
latviešu organizācijām rīkoja at -
ceres dienu, kas bija veltīta Latvi -
jas Simtgadei un vienam no Lat-
vijas valsts dibinātājiem, bijušajam 
Ministru prezidentam un Valsts 
prezidentam  Kārlim Ulmanim.

“Kārlis Ulmanis. Cilvēki, kas 
veidojuši Latvijas Simtgadi” sarī-
kojumu atklāja Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis un Ne  bra s-
kas universitātes viceprezidents 
Stīvens Djūks (Steven T. Du  ke), 
savukārt lekcijas par  K. Ulmaņa 
lomu Latvijas vēsturē un saistību 
ar ASV sniedza Latvijas Univer-
sitātes un Latvijas Valsts archīva 
pārstāvis Dr. Jānis Šiliņš un Lat-
vijas Lauksaimniecības universi-
tātes pārstāvis Dr. Juris Plēsums.

Atceres dienas programmā no -
tika arī universitātes archīvu iz -
stādes atklāšana par Kārļa Ulmaņa 
laiku Nebraskā un viņa klātbūtni 
un lomu 1918. gada Latvijas neat-
karības proklamēšanā. Universi-
tātes archīvos atrodas Ulmaņa 
archīvu kollekcija, kuŗā ir atroda-
mi dokumenti un fotografijas no 
Ulmaņa pavadītajiem gadiem Ne -
braskā un Nebraskas universitātē, 
kā arī bēgļu gaitās izvesti doku-
menti no Ulmaņa gadiem Latvijas 
valdībā, to vidū K. Ulmanim ad -
resēta vēstule no ģenerāla Baloža, 
ar roku rakstītas vēstules Ulmaņa 
sekretāram un pastkartītes, kas 
sūtītas no Krasnovodskas cietu-
ma. Nebraskas universitātē ir uz -
stādīti arī K. Ulmaņa krūšutēls un 
piemiņas plāksne.

1954. gadā Nebraskas guber nā-
tora vietnieks (Lieutenant Go  ver-
nor) un K. Ulmaņa mentors Čār lzs 
Vorners (Charles Warner) uzdā vi-
nāja universitātei bronzas plāk sni, 
kas godināja K. Ulmani. Viņš ir 
vienīgais valsts prezidents, kuŗš ir 
Nebraskas universitātes absolvents.

15. septembrī vēstnieks Andris 
Teikmanis piedalījās Amerikas 
Latviešu apvienības valdes sēdē. 
Vakarā biedrības namā notika 
mūsu valsts Simtgadei veltīts sa -
rīkojums. Tajā vēstnieks uzrunāja 
sanākušos viesus, sveicot tos mūsu 
valsts jubilejas gadā, kā arī aicinot 
aktīvi piedalīties Saeimas vēlē-
šanās. Linkolnas latviešu biedrība 

aktīvi iesaistās Latvijas Simtgades 
svinībās, biedrības namā ir atvērta 
latviešu kultūras, mākslas un tau-
tas tradiciju mantojuma izstāde.

***
Sākas Okupācijas mūzeja 

pārbūves darbi

13. septembrī, svinīgi iemūrējot 
kapsulu ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm, tika uzsākti Latvijas 
Okupācijas mūzeja pārbūves dar-
bi. “Skonto būve” Okupācijas mū -
zeja pārbūvi un jaunās piebūves 
celtniecības darbus veiks pēc Ame -
rikas latviešu architekta Gunāra 
Birkerta veidotā projekta, infor-
mēja Skonto Group komūnikācijas 
konsultante Katrīna Antmane.

“Okupācijas mūzejs ir viens no 
Latvijas valsts simboliem, kas liek 
atcerēties mūsu valsts vēstures 
traģiskākās lappuses. Tāpēc mums 
kā būvniekiem ir liels gods un 
vienlaikus arī liela atbildība uz -
sākt Latvijas Okupācijas mūzeja 
pār būves darbus. Mēs strādāsim 
maksimāli efektīvi, lai jau 2020. 
gadā Okupācijas mūzejs varētu 
atgriezties savās mājās un vēstures 
liecības jau jaunā veidolā varētu 
nest arī nākamajām paaudzēm,” 
svinīgajā kapsulas iemūrēšanas 
sarīkojumā uzsvēra “Skonto būve” 
valdes loceklis Juris Pētersons.

***
Brīvības pieminekļa Goda telpā 
atklāta unikāla foto ekspozīcija

Brīvības pieminekļa Goda telpā 
11. septembrī tika atklāta foto ek  s-
pozīcija par Brīvības pieminekli 
laikmetu griežos, aģentūru LETA 
informēja Rīgas domē.

Atklāšanas sarīkojumam sekoja 
Kultūras pieminekļa zīmes uzstā-
dīšana Goda telpā. Kultūras pie-
minekļa zīmi uzstādīja, aizsākot 
Eiropas kultūras mantojuma die-
nas, kas notika no 14. līdz 16. sep-
tembrim. Rīgas Pieminekļu aģen-
tūras direktors Guntis Gailītis at -
z ina, ka Goda telpa kļuvusi par 
vienu no populārākajām apmek-
lē juma vietām Rīgā, kā arī akcen-
tēja, ka ļoti labi izdevusies Brīvī -
bas pieminekļa restaurācija. “Tik 
spožs kā tagad Brīvības piemi-
neklis nekad nav bijis, pat ne at -
klāšanas dienā,” apgalvoja Gailītis. 
2015. gadā Brīvības piemineklim 
apritēja 80 gadu. Fotoizstādē ska-
tāmas unikālas pieminekļa atklā-
šanas fotografijas, valsts svētku 
svinības un dažādu ceremoniju 
norises pieminekļa piekājē vairāk 
nekā 80 gadu gaŗumā.

***
Lasmane-Doroņina pieteikta 

Nobela Miera prēmijai
Latviešu disidente Lidija Las ma-

ne-Doroņina šogad ir pieteikta 

Nobela Miera prēmijai, pavēstīja 
Saeimas Cilvēktiesību un sabied-
risko lietu komisijas priekšsēde 
Inese Laizāne (VL/TB/LNNK). 
Kandidāti Nobela prēmijai pietei-
kusi pati Laizāne, bet pieteikumu 
Nobela Miera prēmijas komitejai 
sagatavoja rakstniece Nora Ikste na.

Laizāne no Nobela Miera prē-
mijas pārstāvjiem saņēmusi infor-
māciju, ka Lasmane-Doroņina ir 
viena no 320 kandidātēm uz Mie-
ra prēmiju. Sagaidāms, ka Nobela 
Miera prēmijas ieguvējs tiks paz i-
ņots 5. oktobrī. Pieteikumā prē -
mi jas komitejai par Lasmanes-
Doro ņinas izvirzīšanu kā kan di-
dāti norādīts, ka Eiropa un pasaule 
kopumā vēlu sāka apzināt komū-
nisma terrora un genocīda apmē-
rus, tūkstošiem dzīvju, ko šī vara 
salauza un iznīcināja. “Latviešu 
disidentes un sirdsapziņas cie -
tumnieces Lidijas Lasmanes-Do -
ro ņinas dzīves stāsts ir spilgta un 
dzīva liecība šai vēstures patie-
sībai,” teikts Ikstenas sagatavotajā 
pieteikumā. Tajā pieminētas La  s-
manes-Doroņinas apcietinā ša nas, 
tajā skaitā 1946. gadā un 1970. ga -
dā, kas notika par gulaga bied ru 
pierakstītajām liecībām un atmi-
ņām. Pieteikumā citēta arī pati 
Lasmane-Doroņina. “Biju uzau-
gu si ar savu valsti, tās garu. Es 
nevarēju pieņemt okupāciju, kas 
bija pretēji visai manai būtībai.   
Tai lielajai varai nebija nekādu 
tiesību mūs iekaŗot,” savā atmiņu 
stāstījumā norādījusi pati disi-
dente.

Aģentūras LETA archīva infor-
mācija liecina, ka no 1946. līdz 
1954. gadam Lasmani-Doroņinu 
padomju režīms sodīja par nacio-
nālo partizānu atbalstīšanu. No 
1970.  līdz 1972. gadam viņa tika 
sodīta par padomju varas kritizē-
jošas un reliģiskas literātūras izpla-
tīšanu un no 1983. līdz 1987. ga -
dam sodīta par pretpadomju aģi-
tāciju un propagandu. Lasmanei-
Doroņinai piešķirts Triju Zvaigžņu 
ordenis, taču viņa no tā atteiku-
sies, jo ordeņa kavalieŗu vidū esot 
čekisti.

***
Pāvestam Franciskam 

noada zeķes
Ticīgie Latvijā pāvestam Fran-

ciskam noadījuši 118 rakstainu 
zeķu pāru, aģentūra LETA uzzi nā-
ja Latvijas Romas katoļu baz nīcā.

Jūnija vidū labdarības organi-
zācija Caritas Latvija sadarbībā ar 
žurnālu Katoļu Baznīcas Vēstnesis 

aicināja uzadīt rakstainu zeķu 
pāŗi, kuŗu pēc tam dāvanā savas 
vizītes laikā Latvijā saņems pāvests 
Francisks. Akcija ir beigusies, un 
kopumā saņemti 118 zeķu pāri, kā 
arī aptuveni desmit cimdu pāri.

***
Apbalvotas Latvijas 
Goda ģimenes 2018

Svinīgi ir apbalvotas 16 daudz-
bērnu ģimenes “Latvijas Goda 
ģimenes gada” ietvaros izsludi nā-
tajā konkursā akcijā “Mana Goda 
ģimene”. Pieteikt savu “Latvijas 
Goda ģimeni” varēja ikviens Lat-
vijas iedzīvotājs, kā arī pašvaldī-
bas. Godināšanai tika pieteiktas 
vairāk nekā 60 daudzbērnu ģime-
nes no visas Latvijas, apbalvošanai 
izvirzītas – 16. 

Daudzbērnu ģimenes svinīgi 
tika cildinātas 9. septembrī Rīgā, 
Vērmanes dārzā, Latvijas vecāku 
organizācijas Mammamuntetiem.lv 
rīkotajā Tēva dienas festivālā. 
Visas ģimenes saņēma goda rak-
stu “Goda ģimene 2018”, kā arī 
dāvanas no grāmatu izdevēja 
“Zvaigzne ABC” un Latvijas ražo-
tāja, graudaugu pārslu zīmola 
“Milzu”. Tāpat ģimenes tika pie 
dažādām balvām. Titulu “Latvijas 
Goda ģimene 2018” un kruīza ce -
ļojumu visai ģimenei no “Tallink” 
ieguva trīs ģimenes: Matisonu 
ģimene no Smiltenes, Sirmo ģi -
mene no Madonas novada, Ķer-
galvju ģimene no Jelgavas.

***
Pasniegta Eiropas 
Pilsoņu balva 2018 

Kustības “Iespējamā misija” ko -
mandai svinīgā ceremonijā pa -
sniegta Eiropas Pilsoņu balvas 
goda medaļa. Kustības vārdā to 
saņēma direktore Edīte Millere – 
viņa pati ir programmas absol-
vente (attēlā).

Svinīgo ceremoniju klātienē ap -
meklēja un laureātus sveica Ei  ro-
pas Pilsoņu balvai izvirzījušie Ei - 
r opas Tautas partijas (ETP) (Euro-
pean People’s Party (EPP) Latvijas 
Eiropas Parlamenta deputāti – 
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, 
Artis Pabriks, Inese Vaidere u. c.

***
Jēkaba ielā atklāj atjaunoto 

barikāžu piemiņas zīmi
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-

niece 14. septembrī pie Jēkaba 
katedrāles iepretim Saeimas na -

mam svinīgā sarīkojumā atklāja 
atjaunoto 1991. gada barikāžu 
pie miņas zīmi.

“Mēs atjaunojam sava laikmeta 
zīmes, un mēs atjaunojam to, kas 
mums ir svarīgs. Šodien esam pie 
atjaunotā pieminekļa 1991. gada 
barikāžu piemiņai. Simboliski, ka 
piemineklis ir veidots kā uguns-
kurs, un mēs barikāžu piemiņu 

glabājam un godinām, katru gadu 
tepat pie parlamenta iededzot 
dzīvu ugunskuru, pie kura aici   - 
n ām barikāžu dalībniekus un acu-
lieciniekus vēlreiz izdzīvot tā laika 
notikumus,” sacīja Mūrniece. Pie-
mineklis barikāžu piemiņai re -
novēts, saglabājot tā iepriekšējo 
dizainu, un tagad tas atveidots 
jaunā materiālā – granītā. Atjau-
nošanas darbus veica akmeņkaļi 
Ivars un Sergejs Feldbergi. Bari-
kāžu piemiņas zīme vietā, kur no 
betona blokiem un akmens blu-
ķiem 1991. gada janvārī uzceltā 
barikāde šķērsoja Jēkaba ielu un 
sargāja pieeju Saeimai, tika atklāta 
2007. gada 20. janvārī.

***
Pieminekļa “Brīvībai” 
atklāšana Zēdelgemā

23. septembrī Zēdelgemā no - 
tika pieminekļa “Brīvībai” atklā-
šanas sarīkojums. Ceremonijā pie -
dalījās Zēdelgemas pašvaldības 
pārstāvji, atbildīgais par kultūras 
mantojumu Zēdelgemā Patricks 
Arnou, Ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstniece Beļģijā Ilze Rūse, Lat vi -
jas okupācijas mūzeja valdes priekš -
sēdis Valters Nollendorfs  un pie-
mi nekļa autors Kristaps Gulbis.

Kristaps Gulbis sacīja: “Brīvība, 
cilvēku un tautu pašnoteikšanās 
tiesības ir jebkuŗa Eiropas pilsoņa 
pamatvērtības vērtības. Piemi-
nek lis Brīvībai atrodas Zēdelge-
mā, Beļģijā, bet simboliski tas ir 
daļa no Latvijas, daļa no mūsu 
vēstures, no mūsu dzīvesveida. 
Mana ideja ir piemineklī apvienot 
kopējās Eiropiskās vispārcilvē cis-
kās vērtības un visiem eiropiešiem 
saprotamu simbolu valodu ar  
tikai Latvijai īpašo un vizuāli 
raksturīgo.

***
Iniciātīva jauniešiem 

Global Shapers

Latvijā darbu sākusi Pasaules Eko -
nomikas foruma iniciātīva jau -
niešiem Global Shapers, aģen tū ru 
LETA informēja Global Sha pers 
Riga Hub dibinātāja Diāna Lāce.
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Viņa skaidroja, ka Global Sha-
pers ir Pasaules Ekonomikas foru-
ma sākta iniciātīva ar mērķi vei-
cināt jauniešu vecumā no 20 līdz 
29 gadiem iesaisti sociāli ekono-
miskajos procesos, veidojot un 
uzlabojot vidi, kuŗā tie dzīvo. Glo-
bal Shapers ir pārstāvēta 163 val-
stīs, apvienojot vairāk nekā 7000 
jauniešu.

***
Rīgā uz mācībām 
NATO ģenerāļi

Rīgā, Latvijas Nacionālajā aiz-
sardzības akadēmijā, līdz 21. sep-
tembrim norisinājās NATO vin-
gri nājums Steadfast Pyramid 2018 
un Steadfast Pinnacle 2018, kuŗā 
piedalījās 58 vecākie un augstākie 
virsnieki no NATO dalībvalstīm, 
kā arī no partnervalsts Somijas, 
aģentūru LETA informēja Aiz-
sardzības ministrijas Preses no -
daļā. Mācību mērķis ir pilnveidot 
augstākā līmeņa virsnieku un ko -
mandieŗu spējas plānot un vadīt 
apvienotās operācijas. Vingrinā-
juma pamatā ir Visaptverošo ope-
rāciju plānošanas direktīva, kas ir 
viens no galvenajiem alianses ap -
vienoto operāciju plānošanas do -
kumentiem.

***
Akreditēts jaunais 

Latvijas vēstnieks ANO 
Andrejs Pildegovičs

Ņujorkā Latvijas Republikas pa -
stāvīgais pārstāvis Apvienoto Nā -
ciju organizācijā (ANO), ārkār tē-
jais un pilnvarotais vēstnieks An -
drejs Pildegovičs iesniedza akredi-
tācijas vēstuli ANO ģenerāl sek-
retāram Antoniu Gutērrešam. Tik -
šanās laikā puses pārrunāja starp-
tautiskās aktuālitātes, kā arī Lat-
vijas iesaisti organizācijas darbā.

Pildegovičs apliecināja Latvijas 
atbalstu daudzpusējai diplomā-
tijai, kur ANO ir centrālā nozīme, 
cenšoties globālām problēmām 
rast globālus risinājumus. ANO 
ģenerālsekretārs augstu novērtēja 
Latvijas līdzšinējo aktīvo iesaisti 
ANO un citās starptautiskajās or -
ganizācijās un apliecināja vēstnie  - 
k am vēlmi turpināt veiksmīgo 
sadarbību.  

***
Iesniegta akreditācijas vēstule 

Italijas prezidentam
Latvijas jaunā vēstniece Italijā 

Solvita Āboltiņa Romā ir iesnie-
gusi akreditācijas vēstuli Italijas 
prezidentam Serdžo Matarellam, 
aģentūru LETA informēja Ārlietu 
ministrijā (ĀM). 

Sarunā ar Italijas prezidentu 
vēstniece paudusi gandarījumu 
par Latvijas un Italijas divpusējām 
attiecībām. Italijai ir bijusi īpaša 

loma Latvijas starptautiskajā atzī-
šanā, kā arī Latvijas neatkarības 
at  jaunošanas posmā. Āboltiņa īpa-
ši uzsvērusi Italijas ieguldījumu 
reģiona drošības stiprināšanā un 
paudusi gatavību turpināt attīstīt 
abu valstu attiecības, tostarp eko-
nomikā, kultūrā, izglītībā un 
zinātnē.

***
Sasildām Baltijas tautas

 15. septembrī Klaipēdas apriņ-
ķa latviešu asociācijas “Atpūta” 
vadītājs Gotfrīds Tapiņš sadarbī -
bā ar Latvijas Senioru deju apvie-
nības priekšsēdi Laimdotu Ander-
soni organizēja Baltu vienības die-
nu Klaipēdā. Svētku sarīkojumā  
ar moto “Sasildām Baltijas tautas” 
piedalījās gan Latvijas, gan Lietu-
vas un arī Igaunijas pārstāvji. Stip-
rinot sadraudzības saites kultūras 
jomā, Laimdota Andersone uz Klai-
 pēdu bija atvedusi senioru deju 
kopas no Latvijas un no Igaunijas, 
kas kopā ar Klaipēdas kultūras 
biedrību pārstāvjiem uzstājās ar 
kopīgiem deju un dziesmu priekš-
nesumiem. Sarīkojuma dalībnie-
kus un viesus sveica Klaipēdas 
mērs Vitauts Grubliausks  un Lat-
vijas vēstniecības Lietuvā otrā sek-
retāre Ginta Saleniece. Latviju sa -
rī  kojumā pārstāvēja senioru deju 
kopa no Siguldas novada Mores 
pagasta “Dāmītes” un Liepājas pil-
sētas senioru deju kopas “Melo-
dija” un “Rietumvējš”. No Igaunijas 
bija ieradušies senioru deju ko - 
pas Raudrohi (Rapla) un Habersti 
(Tallina). Savukārt Lietuvu pārstā-
vēja Klaipēdas kluba “Bangele” 
senioru deju kopa, bērnu vokālais 
ansamblis, Klaipēdas lietuviešu 
folkloras kopa Šeimyna, Vežaiču 
Kultūras centra vokālais sieviešu 
ansamblis “Melodija”. Gotfrīds Ta -
piņš jau 14. gadu pēc kārtas orga-
nizēja Baltu vienības dienas svēt-
kus Klaipēdā. 

***
Stradiņa slimnīcā uzstādīta 
unikāla laboratorijas iekārta
5. septembrī Paula Stradiņa klī-

niskās universitātes slimnīcas Ap -
vienotajā laboratorijā tika uzstā-
dīta īpaša laboratorijas iekārta – 
firmas Siemens ražotā Atellica. 

No iekārtas varēs ļoti ātri saņemt 
augstākās kvalitātes bioķīmijas un 
imūnķīmijas izmeklējumu rezul-
tā tus.

***
Atklāj Latviešu skolas 

Maskavā 25. mācību gadu
5. septembrī Latvijas vēstnie-

cības Krievijā aizgādībā esošajā 
Latviešu skolā Maskavā notika 
jaunā mācību gada atklāšanas pa -
sākums. Atklājot mācību gadu, 
Latvijas vēstnieks Krievijā Māris 
Riekstiņš novēlēja jaunajiem sko-
lēniem sekmīgu un pieredzi pa -
pildinošu gadu, kā arī uzsvēra šī 
mācību gada nozīmīgumu.

 Pirmkārt, nākamā gada februārī 

skolai apritēs 25 gadi, kopš to 
atvēra bijušais Latvijas vēstnieks 
Krievijā Jānis Peters. Otrkārt, šī 
gada novembrī tiks svinēta Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadiena. Latvijas vēstnieks 
atzīmēja arī, ka šajā mācību gadā 
skolā tiks mācīta arī Latvijas vēs-
ture, kuŗa ģeopolītiskās situācijas 
iespaidā bieži tiek sagrozīta. Tāpēc 
to ir it īpaši svarīgi mācīt jaunā-
kajiem Latvijas diasporas pārstāv-
jiem Maskavā. Mācību gada atklā-
šanas sarīkojumu ieskandināja un 
ar dejām ierībināja Amatas no -
vada folkloras kopa “Ore”, kuŗa arī 
iepazīstināja skolēnus un to vecā-
kus ar kokles spēlēšanas un diega 
leļļu taisīšanas mākslu. Šogad 
Latviešu skolā tika uzņemti 42 
skolēni, no kuŗiem 12 to apmeklēs 
pirmo reizi. Skolēnus apmācīs 
sep tiņi skolotāji, kuŗi pasniegs lat-
viešu valodu, vēsturi, mākslu un 
mūziku. Kopš 2016. gada skolas 
vadītāja ir Antra Levova.

***
Atkal protestē pret 
izglītības reformu

15. septembrī Rīgā krievu skolu 
aizstāvju protesta pasākumā pul-
cējās aptuveni 2500 dalībnieku. 
Gājiena sākumā dalībnieku skaits 
bija apmēram 1000 cilvēku, bet 
vēlāk gājienam pievienojās vēl 
dalībnieki. Pirms gājiena klāteso-
šajiem aktīvi tika dalītas nozīmītes 
un lapiņas ar četru dziesmu tekstu 
vārdiem. Pasākuma priekšgalā so -
ļoja Latvijas Krievu savienības 
(LKS) līdere Tatjana Ždanoka un 
Eiropas Parlamenta deputāts An -
drejs Mamikins.

Gājienā piedalījās dažāda vecu-
ma cilvēki, tostarp bērni. Domi-
nēja sarkanā krāsa, gājiena dalīb-
niekiem tika izdalīti Krievu skolu 
aizstāvības stāba sarkanie karogi 
un baloni. Vairāki gājiena dalīb-
nieki bija bruņojušies ar Latvijas 
Krievu savienības karogiem, pla-
kātiem un citiem atribūtiem, ku -
ŗos latviešu un krievu valodās 
pausta aizstāvība krievu valodai 
un tās izmantošanai mācību ie -
stādēs.

***
12 ES valstu prezidenti Latvijā 

diskutē par Eiropas nākotni
Latvijā 13. un 14. septembrī no -

risinājās 14. Arajološas grupas 
neformālā sanāksme, uz kuŗu ar 
mērķi diskutēt par Eiropas nākot-
ni bija ieradušies Austrijas, Bulgā-
rijas, Grieķijas, Chorvātijas, Igau-
nijas, Italijas, Maltas, Polijas, Por-
tugales, Slovēnijas, Somijas un 
Vācijas valstu prezidenti.

ES valstu prezidenti pulcējās 
Rundāles pilī, kur notika svinīgā 
sagaidīšanas ceremonija un risi-
nā jās sanāksmes pirmā darba se -
sija “Stiprinot sabiedrības izturēt-
spēju pret mūsdienu drošības iz -
aicinājumiem”. Sanāksmes otrajā 
dienā ES valstu prezidenti tikās 
Rīgas pilī, kur norisinājās otrā 
darba sesija “Eiropa pirms un pēc 
100”. Tās laikā valstu prezidenti 
diskutēja par ES nākotni un pil-
soņu lomu nākotnes Eiropas vei-
došanā.

***
Rīgā notika projekta 

Baltic TRAM partneru tikšanās
12. septembrī Rīgā norisinājās 

starptautiskā projekta Baltic TRAM 
(“Transnacionāla pieeja pētniecī-
bai makroreģionā) partneru tik-
šanās. Projekta dalībnieku uzde-
vums ir veicināt innovatīvas, aug-
sta līmeņa analītiskās pētniecības 
infrastruktūras attīstību, dodot ie -
guldījumu ilgtspējīga un konku-
rēt spējīga Baltijas jūras reģiona 
radīšanā.

Baltic TRAM projekta partneru 
sanāksmes dalībnieki pārrunāja 
gatavošanos 26. novembrī Briselē 
notiekošajai konferencei The Bal-
tic Sea Region – A Science Power-
house. Plašāka informācija par 
konferenci un Baltic TRAM pie -
ejama https://www.baltic-tram.eu.

***
Rail Baltica akcionāri vairs 
nevēlas vadītāju no Baltijas

Rail Baltica projekta īstenotāja 
AS RB Rail sākusi jauna vadītāja 
meklēšanu, un saskaņā ar neofi-
ciālu informāciju kompanijas ak -
cionāri šai amatā labāk redzētu 
cilvēku no Polijas vai Somijas, ne -
vis no Baltijas valstīm.

Pašreizējā RB Rail valdes priekš-
sēde Baiba Rubesa šajā amatā tika 
iecelta 2015. gadā, un viņas piln-
varu termiņš beigsies oktobrī.

***
Rundāles pils mūzeja 

direktora amatam pieteikušies 
16 pretendenti

Kultūras ministrijas (KM) izslu-
dinātajā atklātajā konkursā uz 
Rundāles pils mūzeja direktora 
amatu noteiktajā termiņā – līdz 
14. septembrim – pieteikumus ie -
snieguši 16 pretendenti. Preten-
dentu iesniegtos pieteikumus iz -
vērtēs speciāli izveidota komisija, 
kuŗas sastāvā darbosies pārstāvji 
no KM, Latvijas Nacionālā māk-
slas mūzeja, Latvijas Mūzeju pa -
do mes, Latvijas Mākslas akadē-
mijas, kā arī no Rundāles pils 
mūzeja, informēja KM pārstāvji.

Rundāles pils mūzeja direktora 
amata pretendentam/-tei tika iz -
virzītas prasības: augstākā akadē-
miskā vai otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība humanitārajās 
vai sociālajās zinātnēs, pēdējo sep-
tiņu gadu laikā iegūta vismaz divu 
gadu darba pieredze vadošā ama-
tā, teicamas latviešu valodas un 
labas vismaz divu svešvalodu,          
t. sk. angļu valodas, zināšanas. Ama-
ta kandidātam/-tei jābūt labām 
zināšanām un izpratnei par mū -
zeju darbību un funkcijām, labām 
sadarbības un komūnikācijas pra s-
mēm, kā arī labām darba orga-
nizācijas un vadības prasmēm. 
Amata pretendentiem bija jāie-
sniedz arī Rundāles pils mūzeja 
darbības attīstības piedāvājums 
pie ciem gadiem, kuŗā norādīti tā 
īstenošanas veidi un līdzekļi. 

Imants Lancmanis, mākslas vēs-
turnieks, heraldikas, mākslas un 
architektūras pieminekļu restaurē-
šanas speciālists, gleznotājs, dau-
dzu grāmatu autors, sabiedrisks 
darbinieks, kuŗš Rundāles pils 
mūzejā strādā kopš 1964. gada un 
to vadījis kopš 1975. gada, ir 
pieņēmis lēmumu doties pensijā.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

SOMIJA. 13. septembrī Latvijas vēstniecībā Somijā notika dis-
kusija “Dizaina diplomātija 2018”, kuŗas uzmanības centrā bija Latvijas 
un Somijas architektūra. Sarīkojuma apmeklētāji – architektūras, di - 
z aina, mediju un citu nozaru pārstāvji – varēja noklausīties sarunu, 
kuŗā piedalījās Latvijas architekte Zaiga Gaile un Somijas architekts 
Janne Teresvirta no uzņēmuma Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta & 
Company Architects. Pēc sarunas notika diskusija par Latvijas un So -
mijas architektūru un dizainu. Zaiga Gaile ir eksperte vēsturiskās archi-
tektūras atjaunošanā un pārveidošanā, vairāku grāmatu un rakstu 
autore. Viņas darbošanās mērķis – vēsturiskas celtnes vai ansambļa at -
jaunošanas un pārbūves procesā saglabāt tā raksturīgo, savdabīgo tēlu 
un uzslāņot tam šodienas iemītnieka funkciju.

 KRIEVIJA. Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas 
vēlēšanas. Saeimas vēlēšanās drīkst piedalīties Latvijas pilsoņi no 18 
gadu vecuma. Balsot var jebkuŗā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. 
Vēlēšanu iecirknis būs izveidots arī Latvijas ģenerālkonsulātā Sankt-
pēterburgā. Adrese –  Vasiljevskij ostrov, 10. linija, 11. Vēlēšanu iecirknis 
būs atvērts no plkst. 7 līdz plkst. 20 pēc vietējā laika. Lai nobalsotu, 
nepieciešama derīga Latvijas Republikas pilsoņa pase, kuŗā izdarīs 
īpašu atzīmi par dalību vēlēšanās – spiedogu. Plašāk par balsošanas 
iespējām ārvalstīs: https://www.cvk.lv Ar kandi dātu sarakstiem un 
programmām varat iepazīties https://sv2018.cvk.lv/pub/CandidateLists.

BALTKRIEVIJA. 15. septembrī Nesvižas kultūras namā tika 
atklātas “Auces dienas Nesvižā”. Sarīkojuma atklāšanā piedalījās Latvijas 
vēstnieks Baltkrievijā Dr. Mārtiņš Virsis, Nesvižas rajona izpildkomite-
jas priekšsēdis Genādijs Solovejs  un Auces novada domes priekšsēde 
Vija Keršus, kuŗu pavadīja liela Auces delegācija – pilsētas un reģiona 
uzņēmēji un mājražotāji, mākslinieciskās kopas un tautas daiļamata 
meistari. Uzrunājot klātesošos, vēstnieks M. Virsis atzīmēja, ka Auce un 
Nesviža ir parādījusi labu piemēru Latvijas – Baltkrievijas pašvaldību 
sadarbības kontekstā, ne tikai 2013. gadā noslēdzot pilsētu sadraudzības 
līgumu, bet arī aktīvā veidā to īstenojot. “Cilvēku savstarpējo kontaktu 
rezultātā paplašinās abu valstu sadarbība ekonomikā, tūrisma nozarē, 
kultūrā un visās pārējās sfērās,” atzina vēstnieks.
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Izraēlā mītošais filozofs Jorams 
Hazoni (Yoram Hazony) sarak stījis – 
angļu valodā – grāmatu “The Vir-
tue of Nationalism”, ko laidis klajā 
ASV apgāds “Basic Books”. Grā ma-
tas nosaukumu va  rētu latviskot 
šādi: “Nacio nā lisms kā vērtība”.

Gan Eiropā, gan Amerikā (it 
īpaši kopš Donalds Tramps ir 
ASV prezidents) arvien dedzī-
gāks vēršas, kā tagad mēdz teikt, 
sabiedriskais diskurss: kas ir na -
cionālisms (kas bieži vien kļūst 
par lamuvārdu) un kas ir liberā-
lisms (kas tāpat bieži vien kļūst 
par lamuvārdu).

Šajā konkrētajā gadījumā Iz  ra-
ēlas pilsonis Jorams Hazoni ne -

Izraēlas filozofs cildina nacionālismu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

turas savas nācijas ietvaros un 
cildina nacionālismu “kā tādu”, 
kā pasaules redzējumu, kuŗā nā -
cijas izdzīvošanas, tautas iden ti tā-
tes intereses stādāmas augstāk par 
atsevišķa individa pilsoņ tie sībām, 
lai cik pamatotas tās arī būtu.

Kā zināms, patlaban Eiropas 
Savienības institūcijās – Eiropas 
komisijā, padomē, parlamentā – 
aug nepatika, īgnums par t.s. 
“illiberālo” (neliberālo) demo kra-
tijas izpratni, pie kuŗas pieturas 
Ungārijas premjērministrs Or -
bans un Polijas valdošās partijas 
priekšsēdis Kačinskis, kuŗi savās 
valstīs, var teikt, ievieš, piekopj, 
lolo demonstrātīvu, izaicinošu 

na  cionālismu ar klerikālu pie-
garšu, katēgoriski atmetot mig-
rantu uzņemšanu. Manuprāt, ir 
labi, ka Polijas kurss ir krasi pret-
krievisks, ko diemžēl nevar teikt 
par Ungāriju, kur tendence ir 
drīzāk prokremliska.

Zīmīgi, ka pašā Izraēlā sabied-
riskajā diskursā tiek spriests ne -
vis par nacionālistiem, bet par 
“labējiem” (zemtekstā – neiecietī-
gajiem), kamēr viņu oponenti ir 
centristi (izlīdzinātāji) un kreisie 
(pārāk iecietīgie pret “ienaid-
nieku”).

Tā kā Izraēlas parlamentārās 
demokratijas ietvaros vārda brī-
vība ir garantēta, t.s. radošā in  te-

liģence – tāpat kā daudz kur citur – 
pārsvarā atrodas pa kreisi no 
centra,  tāpēc minētās grāmatas 
autors Jorams Hazoni ir “reta 
parādība”.

Nav brīnums, ka ārpus Izraēlas 
grāmata izraisīja lielu interesi.

Hazoni uzskata, ka “mūsu 
priek šā ir izvēle” – vai nu pasau-
le, kas sastāv no nacionālām val-
stīm, vai arī globālisms, kur ar -
vien lielāku svaru gūst “imperis-
kas” tendences – viņaprāt, ameri-
kāniskas.

Te, man šķiet, ir pretruna: 
Tramps taču ir sava veida ameri-
kāņu nacionālists – America First, 
bieži vien ignorējot sabiedrotos, 

noniecinot alianses solidāritāti 
u.tml. kamēr Hazoni spriež par 
amerikāņu “imperiju” ar glo bā-
lām ambīcijām.

“Ja mēs gribam brīvību, mums 
jāgādā par to, lai saglabātu pa -
sauli, kas sastāv no neatkarīgām 
valstīm” – tāda ir Hazoni grāma-
tas pamatdoma.

Recenzējot Hazoni grāmatu, 
Devids F. Goldmans ASV jūdu 
portālā tabletmag.com nāk klajā 
ar teicienu, kuŗam pievienotos 
gan Jorams Hazoni, gan šo rin-
diņu rakstītājs: “Ja nav nekā, par 
ko tu esi gatavs mirt, tad laikam 
arī nav nekā, par ko tu esi gatavs 
dzīvot.”

Šī publikācija sagatavota ar Sa  bied-
rības integrā cijas fonda fi  nanciālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
lī  dzekļiem. Par publikācijas   saturu 
atbild biedrība “Laiks-BL”

Eiropas parlamentā pagājuša -
jā nedēļā bija karstākas debates 
nekā ierasts, un jautājums bija 
par Ungāriju. Šajā Centrāleiro-
pas valstī jau sen pie teikšanas ir 
premjērministrs Viktors Orbāns 
un viņa Fidesz (saīsinājums jē -
dzienam Ungārijas pilsoniskā 
alianse) partija. Tā ir  dominējo-
ša,  Ungārijas parlamentā tai ir   
tā dēvētais supervairākums, kas 
ļauj tai rīkoties, neskatoties uz to, 
ko domā opozīcijas partijas. Tai 
ir vairākums visās rajonu pado-
mēs, kā arī 20 no 23 pilsētu pa -
domēs, tostarp Budapeštā. Savu-
laik V. Orbāns bija puslīdz libe-
rāli noskaņots, bet tad, kad viņa 
partija parlamentā ieguva minē-
to vairākumu, viņš sāka ļoti ak  tī-
vi demontēt savas valsts pilso nis-
kās sabiedrības struktūras, pa -
ziņojot, ka Ungārijā valdot “ne -
liberāla demokratija”. Tas ir no  -
zī mējis plašsaziņas līdzekļu ap -
spie šanu, tiesu sistēmas vājinā  -
ša nu un nevalstisko organizāci -
ju vajāšanu. Īpašs jājamzirdziņš 
V. Orbānam un viņa cilvēkiem 
bijusi Centrāleiropas universi tā-
te, kuŗas dibinātājs ir Ungārijā 
dzimušais amerikāņu miljardie-
ris Džordžs Soross. Atklātības la -
bad pateikšu, ka es savulaik va -
dīju Sorosa fonda Latvijas Mediju 

Par situāciju Eiropas Savienībā
nodaļu, kā arī Baltijas-Amerikas 
partneŗattiecību fonda komisiju, 
kur pusi naudas deva ASV val-
dība un otru pusi – Dž. Soross, 
un tāpēc attiecībā uz to es neitrāls 
neesmu un nevaru būt, bet fakts 
ir tāds, ka daudzviet Centrāl ei-
ropā un Austrumeiropā viņš pa -
darīts par gandrīz velnu, izman-
tots gluži vai par grēkāzi dažādu 
problēmu kontekstā. V. Orbāna 
gadījumā šis ienaids ir vismaz 
ironisks – viņš jaunībā no Sorosa 
fonda saņēma financējumu, lai  
varētu studēt Oksfordā.

Eiropas Parlamenta deputāti 
vis pirms noklausījās  Nīderlandes 
deputātes Judītes Sargentini zi -
ņo jumu un tad ar ievērojamu 
bal su vairākumu apstiprināja re -
zolūciju, kuŗā Eiropas Komisija 
un Eiropas Savienības Padome 
aicinātas Ungārijai atņemt bals s-
tiesības minētajā padomē. To 
pie ļauj ES dibināšanas līgums, 
un tā būtu pirmā reize, kad Sa -
vienība tādējādi vērstos pret vie-
nu no savām dalībvalstīm. Bal-
sojumā Latvijas pārstāvji Sandra 
Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis 
Pabriks, Miroslavs Mitrofanovs 
(kurš amatā stājās pēc tam, kad 
no Eiropas Parlamenta aizgāja 
bēdīgi slavenā Tatjana Ždanoka) 
un Andrejs Mamikins atbalstīja 

piedāvāto variantu. Inese Vaide-
re balsojumā nepiedalījās, bet 
pret balsoja visai ekscentriskā 
Iveta Grigule un Nacionālās ap -
vienības pārstāvis Roberts Zīle. 
Te jāsaka, ka ir visai grūti saprast, 
kāpēc deputāts acīmredzami at -
balsta Ungārijas centienus veidot 
kaut ko līdzīgu vienas partijas 
autokratijai, bet viņš balsoja tā, 
kā balsoja.

Savukārt, ja ar piedāvājumu 
par Ungārijas balsstiesību aptu-
rēšanu nāks klajā Eiropas Savie-
nības Padome, par to būs jābalso 
visām savienības dalībvalstīm, 
bet nelaime ir tāda, ka Polija, kur 
arī ir valdība, kuŗa cenšas krietni 
sašaurināt pilsoniskās sabiedrī-
bas tiesības, kā arī tiesiskumu, 
visticamāk, lēmumam uzliktu 
sa vu veto, jo apstiprināts lēmums 
Budapeštas gadījumā liktu Eiro-
pai ar tādu pašu aci aplūkot 
Varšavu.

Jādomā, tieši šajā sakarā Ei  ro-
pas Komisijas prezidents Žans 
Klods  Junkers pagājušajā nedēļā 
kādā uzrunā izteica domu, ka 
konkrēti ārpolitikas jautājumos 
Eiropas Savienība varētu atteik-
ties no vienbalsības principa, ar 
to domājot atteikšanos no situā-
cijas, kuŗā 27 dalībvalstis var 
balsot par, bet tikai vienas valsts 
balss pret priekšlikumu nozīmē, 
ka tas ir neatgriezeniski no -
grem dēts. Uzrunā Eiropas Par la-
mentā Ž. K.  Junkers to pašu pra-
sīja attiecībā uz nodokļu jautā-
jumiem, kas jau tagad būtu strī-
dīgs jautājums, jo, piemēram, 
Īrija pret to iebilst tāpēc, ka tā 
baidās, ka tādā gadījumā starp-
tautiskie investori varētu atteik-
ties no investīcijām Eiropā. Ār -
polītisku jautājumu gadījumā 
atteikšanās no veto sistēmas, vis-
ti camāk, prasītu minētā līguma 
labošanu, un tas arī būtu jautā-
jums, kuŗā pagaidām ir jāsaņem 
atbalsts no visām dalībvalstīm. 
Taču patlaban nekas neliecina, 
ka Ungārija, Polija un arī, pie-

mēram, Italija, kur pie teikšanas 
ir viena labā spārna un viena 
kreisā spārna populistu partija, 
būtu ar mieru tam piekrist.

Gribas cerēt, ka Eiropas Savie-
nība tomēr atradīs veidu, kā no 
veto sistēmas atteikties. Savie nī-
bas dalībvalstis tomēr ir ļoti da -
žādas un ar dažādām interesēm. 
Ir ziemeļu un dienvidu dalīb val-
stis, lielas un mazas dalīb val stis, 
turīgas un trūcīgas dalībvalstis. 
Par to, kas var notikt, ja kādā 
struktūrā kādam ir veto tiesības, 
ļoti daiļrunīgi runā Apvienoto 
Nāciju organizācijas Drošības 
pa  dome, kur veto tiesības pieder 
piecām galvenajām ANO dibi  -
nā tājām, tātad Amerikai, Liel -
bri tanijai, Francijai, Krievijai un 
Ķīnai. It īpaši pēdējos gados un   
it īpaši pēdējās divas no minē-
tajām dalībvalstīm ir aplieci nā-
jušas, ka padome nevar pieņemt 
būtiskus lēmumus attiecībā uz 
Sī  riju, Ziemeļkoreju un citiem 
karstiem punktiem mūsu pa -
saulē. Eiropas Savienībā tomēr 
pastāv kopējais tirgus, un tas no -
zīmē, ka nodokļu jomā, pie mē - 
r am, būtu tikai loģiski, lai vis -  
maz kaut kādā mērā pastāvētu 
kopēji noteikumi – ne jau attie-
cībā uz nodokļu sistēmām da  līb-
valstīs, bet gan attiecībā uz glo-
bāliem uzņēmējdarbības gigan-
tiem, kuŗi darbojas visā pasaulē, 
bet Eiropas valstis tie izmanto,  
lai samazinātu kopējo nodokļu 
rēķinu.

Savukārt ārpolītikas jomā ak -
tuālākais ir  bēgļu jautājums. Ei -
ropas Parlamentā pagājušajā ne -
dēļā Viktors Orbāns atklāti pa -
teica, ka, viņaprāt, Eiropa pret 
viņa valsti vēršas nevis tāpēc, ka 
Budapešta pārkāpj savienības tie-
siskuma principus, bet tāpēc, ka 
tā ir strikti atteikusies no bēgļu 
pārdales programmas. Starp citu, 
savā uzrunā Ž. K.  Junkers arī pa -
sūkstījās par to, ka dalībvalstis 
tieši bēgļu dēļ ir slēgušas savas 
robežas, ne bez pamata bilstot,    

ja reiz atvērts tirgus un atvērta 
sistēma, tam tā nevajadzētu būt. 
Latvija, kā zināms, uz bēgļu si -
tuāciju ir reaģējusi ar sakostiem 
zobiem.

Toties tiesiskuma jautājumi 
tomēr ir vēl nopietnāki par bēg -
ļu vai  citiem jautājumiem. Pirms 
iestāties Eiropas Savienībā, mū -
sējai un visām pārējām kandi-
dātvalstīm bija jāizpilda  virkne 
noteikumu attiecībā uz tiesisku-
mu un, ja reiz ir valstis, kuŗas, 
iekļuvušas savienībā, sāk pār -
kāpt attiecīgos principus, tad ir 
ļoti loģiski, ka tās tiek sodītas. 
Patlaban daudzviet Eiropā nosa-
cīti vai pavisam radikālas polī - 
t is kas partijas ir attīstījušas savus 
spēkus. Italija patlaban atklāti 
runā par atteikšanos no eiro kop-
valūtas un varbūt pat izstāšanos 
no Eiropas Savienības. Zviedrijā 
nesenajās vēlēšanās izteikti kse-
nofobiskā Zviedrijas demokratu 
partija kļuva par trešo lielāko 
spēku parlamentā. Vācija Alter-
natīva Vācijai aizvadītajās vēlē -
ša nās pirmoreiz iekļuva parla-
mentā, un, lai arī tai tur nekādas 
teikšanas nav, Angelas Merkeles 
vadītā koalīcija tomēr bija spie s -
ta pastiprināt noteikumus bēgļu 
jo mā. 

Eiropas Savienība ir pārna cio-
nāla organizācija, kuŗai līdz ar   
to tomēr ir tiesības noteikt pro-
cesus. Un ja atsevišķas dalībval-
stis to bloķē savu “šauro” iemeslu 
dēļ, tad veto tiesības atsevišķām 
valstīm tomēr liekas nepiemē ro-
tas. Ceru, ka Eiropa rīkosies  ap -
ņēmīgi.
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“LATVIJAS GRĀMATA” 

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie

LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja

Gatavošanās Saeimas vēlēša n ām 
6. oktobrī uzņem apgriezie nus. 
Latviešu polītiskie komentētāji 
iesaka vēlētājiem balsot par jeb-
kuŗu no latviskajām partijām, ja 
vien tai ir labas izredzes pārvarēt 
piecu procentu barjēru un ja vē   -
lē tājam ir pārliecība, ka viņa iz -
rau dzītā partija atturēsies no koa  -
licijas ar Saskaņu. Šāds pa  doms 
izklausās iecietīgāks, loka nāks, 
elegantāks, liberālāks par  ieteiku-
mu balsot par kādu kon krētu 
partiju.

Vai grāmatu apskatniekam bija 
jāiesaistās priekšvēlēšanu runās 
un rakstos un jāpievērš uzma - 
nī ba tieši vienai no latviskajām 
par tijām, proti, Nacionālajai ap -
vie nībai? Savai aizstāvībai viņš 
var nosaukt divus faktus: Nacio-
nā lās apvienības priekšsēdim Rai -
vim Dzintaram nupat publicēta 
grāmata Dzīvot valstij, bet laik-
raksta lasītāju iepazīstināšana ar 
jaunām grāmatām taču ir ap -
skatnieka pienākums; otrkārt, 
ār  pus Latvijas dzīvojošā vecā 
trimda, kas, jādomā, vēl arvien 
veido mūsu lasītāju kodolu, pa -
gātnē par Nacionālo apvienību 

Kumeļš aug par zirgu
Raivis Dzintars, Dzīvot valstij, apgāds “Domas spēks”, 2018. g., 176 lpp.

vai kādu no tās priekštecēm no -
devusi proporcionāli pat vairāk 
balsu nekā vēlētāji Latvijā? 

Grāmatas pirmajā daļā polīto-
logs Dzintars (36 g. v., precējies, 
trīs dēli, dzīvo Siguldā) pastāsta 
par Nacionālās apvienības tapša-
nu un savu lomu tajā. Jau skolas 
gados, pēcpadomju laikā, viņš ar 
domubiedriem izveidojis patrio-
tisku jauniešu organizāciju “Visu 
Latvijai!” Pēc studijām Latvijas 
Universitātē Dzintars vienu gadu 
strādājis par vēstures un polītisko 
zinību skolotāju Rīgas 77. vidus-
skolā, tad kļuvis par žurnālistu 
nacionāli konservātīvajā Latvi -
jas Avīzē. Kamēr “Visu Latvijai!” 
bija jauniešu organizācija, kas pār-
tapa par partiju, pastāvēja lī  dzīga 
patriotiski motīvēta partija “Tēv-
ze mei un Brīvībai”/LNNK. Kad 
2010. gadā katras partijas t. s. rei-
tings bija tikai 2,2 procenti un       
5 procentu barjēras pārvarēšana 
izskatījās nepaticama, partijas 
ņē  ma un apvienojās. Nu jau kur 
tie gadi, kopš Nacionālā apvie-
nība bijusi pārstāvēta Saeimā, 
sākotnēji opozīcijā, patlaban – 
val došajā koalicijā. Sākumā ap -
vienību veidojošās partijas vēl 
saglabāja katra savu identitāti, 
katrai bija savas vadošās sejas, 
Tēvzemiešiem viedais, nosvērtais 
Roberts Zīle un Gaidis Bērziņš, 
Visu Latvijai – Raivis Dzintars. 
Šobrīd abas Nacionālās apvie nī-
bas daļas ir pietiekami labi sa -
plūdušas kopā, lai iztiktu ar vie-
nu priekšsēdi – Raivi.

Tālākā grāmatas posmā publi-
cēti Raivja Dzintara desmit “val-
stiskuma baušļi”, kas sacerēti un 
skaidroti 2010. gadā, bet kam 
pievienoti jauni “šodienas ko -
mentāri”. Šie baušļi jeb likumi 
pasaka, kā labam latvietim jājū-
tas, jārīkojas, jāuzvedas, piemē-
ram – Visur un vienmēr saglabā 
ticību latviskas un plaukstošas 
Latvijas idejai (ievērojot, ka 

nacionālais moments nosaukts 
vispirms, bet ekonomiskās vēl-
mes otrā vietā? – Nacionālās ap -
vienības pretinieki to pamana!) 
vai Par savu tautu, zemi un valsti 
runā labu! Šādu valstiskuma bauš-
ļu autors sevi parāda kā augsti 
vērtējamu (jeb vai daži teiktu – 
neglābjamu?) ideālistu. 

Grāmatas beigu daļā lasāmas 
četras intervijas ar Raivi Dzin-
taru, kas publicētas no 2017. ga  da 
decembŗa līdz 2018. gada jūni-
jam dažādos Latvijas periodiskos 
izdevumos. Šī daļa vietumis ie -
skatās Dzintara privātajā dzīvē 
un dvēselē. Laikrakstam Kodols 
sniegtā intervijā viņš saka: 

Man dzīve ir devusi vairākus 
smagus pārbaudījumus: agri zau-
dēju tēvu, vēlāk – vienīgo brāli, 
šo  dien viens no izaicinājumiem ir 
mana vidējā dēla veselība... Visas 
šīs situācijas ļoti skolo. Tās it kā 
noliek tevi pie vietas un atgādina, 
ka kādam te ir lielāks plāns un tu 
neesi visu varens, visu spēcīgs. 
Katram scēnārijam, ko tu izplāno, 
ir nepieciešams kāda lielāka reži-
sora akcepts. Vienmēr esmu bijis 
ticīgs cilvēks. Es nespēju iedomā-
ties, ka šī unikālā un skaistā pa -
saule ir radusies nejauši. Dieva 
apziņa, manuprāt, ir neatņema-
ma daļa no latviešu nacionālās 
identitātes. 

Raivis Dzintars nekur savā grā-
matā nekļūst agresīvs ne pret sa -
viem polītiskajiem oponentiem, 
nedz kādu citu. Viņa dabā liekas 
vairāk uzslavēt. Viņš atzinīgi iz -
sa kās par savu kādreizējo darba 
devēju, Latvijas Avīzes galveno 
redaktoru Voldemāru Krustiņu, 
par tēvzemieti Māri Grīnblatu, 
par Kārli Ulmani... Kritika daž-
kārt pret kādu vērsta tikai aiz-
domu, varbūtības līmenī. Dzin-
tars, piemēram, domā, ka Rai-
monds Vējonis varētu būt kaut 
ko sasolījis Saskaņai, ja tā par 
viņu balsotu prezidenta vēlēša-

nās. Šis kaut kas varētu būt bijis 
prezidenta vēlākais rosinājums 
paplašināt Latvijas pilsoņu loku. 
Šur tur Dzintara tekstā iemirdzas 
pa ironiskai dzirkstij, kā tad, kad 
viņš nosauc Jutu Strīķi par agrā-
ko Korupcijas novēršanas un ap -
karošanas biroja (KNAB) vadī-
tāju. Formāli Strīķe tāda netika 
bijusi, tomēr tina oficiālos vadī-
tājus Loskutovu un Streļčenoku 
ap mazo pirkstiņu. 

Vietām no Dzintara teksta iz -
laužas trauslāki dvēseliski ska nē-
jumi, kādus velti būtu gaidīt no 
gados vecāka, rūdītāka polītiķa. 
Divi piemēri:

Ļoti spilgti atceros, kā īsi pirms 
vēlēšanām nakts tumsā biju aiz-
braucis uz kādu klusu vietu pie 
jūras. Viļņi bangoja un gaudoja 
vējš. Kādam tas šķistu savādi, bet 
es nostājos jūras krastā un domās 
vērsos pie saviem senčiem, pie 
visiem, kas reiz cīnījušies par lat-
viskumu. Man tas bija mirklis 
ārpus telpas un laika. Neaiz mir-
stama sajūta. Es lūdzu palīdzību.

Brīžos, kad bērni par sviest-
maizi pārdod daudzu paaudžu 

gaitā koptu dzimtas zemi, dzim-
tas mājas un pārceļas uz dzīvi 
svešumā, tad, šķiet, raud visas 
paaudzes. Turklāt ne jau tikai no 
pagātnes, bet arī no nākotnes!

Daudzus Latvijas polītiķus tau-
ta atceras no īpatiem viņu iztei-
cieniem, kas biežāk pasprukuši, 
nekā bijuši pārdomāti. Tādi bi -
juši Zatlera “Kas es esmu?”, Vē -
joņa “Nu tad jāierauj”, Artusa 
Kaimiņa “Vai tu zini, kas es 
esmu?” Raivis Dzintars grāmatā 
citē kādā sapulcē pirms 10. Sa -
eimas vēlēšanām teiktos savus 
vārdus, ar kādiem viņš atbildē - 
jis uz pārmetumiem, ka viņš po -
lī tikai ir par jaunu un ka viņam 
trūkst pieredzes. Viņš teicis: 
“Jau ns kumeļš izaugs par zirgu, 
bet vecs ēzelis par zirgu nekļūs 
nekad.” Zāle esot uzgavilējusi.   

  Atliek Dzintaram novēlēt iz -
augt par patiesi spēcīgu darba 
zirgu. Kaut es, šo rindu rakstītājs, 
esmu pietuvojies vecā ēzeļa ve -
cumam un varētu būt maķenīt 
vientiesīgs vai naīvs, nesaskatu 
Raivī Dzintarā nekā falša, viņš 
liekas būt īsts. 

Svētdienas priekšpusdienā 
(9. septembrī ) skanīgas kor dzie-
dātāju balsis pieskandināja plašo 
Nacionālā botāniskā dārza oran-
žēriju Salaspilī. Klausītājus prie-
cēja Salaspils jauktais koris Lōja 
(diriģents Ģirts Gailītis) un Igau-
nijas kamerkoris Collegium Mu -
sicale, diriģents Endriks Iksve-
ravs (Endrik Üksvärav). Koncerts 
šeit, Salaspilī, bija daļa no trīs 
dienu ilgā starptautiskā pasā ku-
ma Somugru dienas, kas norisi-
nās Latvijā jau piekto gadu. Šo -
gad tā moto bija Somugru tautu 
kultūra – avots koŗu mūzikai 
mūs dienās, norises vietas – Dun-
daga, Rīga un Salaspils, organi-
zētāji – Rīgas Latviešu biedrības 
Folkloras komisija, Līvõd Īt /Līvu 
(lībiešu) savienība (Latvija) un 
asociācija Fenno-Ugria (Igaunija) 
sadarbībā ar somugru tautu val-
stu vēstniecībām Latvijā (Igau-
nija, Somija, Ungārija).

Igaunijā pazīstamais un dau-
dzos prestižos starptautiskos kon-
kursos apbalvotais kamerkoris 

Somugru kultūras notikums Salaspilī

Collegium Musicale sadarbībā ar 
asociāciju Fenno-Ugria 2018. gada 
vasarā un rudenī turpina tema-
tiskās koncertu turnejas “Pa aiz-
mirsto tautu ceļiem”. Aizvadītajā 
gadā notika pirmā koncerttūre – 
“Pa Karēlijas ceļiem” – cauri aus - 
t rumu Somijai uz Belomorsku 
Ka  rēlijā. Tās galapunkts bija Vuo ki-
niemi (Vuokkiniemi) ciems – 
2017. gada Somugru kultūras 
galvaspilsēta. Bet šogad notikuši 
koncerti vietās, kur dzīvo Balti -
jas jūras somugru tautas. Ļeņin-
gradas apgabalā izbraukuma 
koncertu dalībnieki apmeklēja 
radu tautas – votus, vepsus, so -
mus, ižorus. Vasarā koris sniedza 
koncertus karēļiem Karēlijā, bet 

tagad trīs dienas uzturējās Lat-
vijā, lai kopā ar vietējiem koŗiem 
un tautas mūzikas kopām pie da-
lītos Somugru dienās Dundagas 

INESE RAUBIŠĶE

pilī, Rīgas Latviešu biedrības na  mā 
un Nacionālajā botāniskajā dārzā 
Salaspilī.

Viesu kamerkoŗa koncerttūres 

mērķis – iepazīstināt ar igau -     
ņu komponista Veljo Tormisa 
(1930-2017) daiļradi un Igauni-
jas kordziedāšanas kultūru. Pro-
g ram mā iekļautas dziesmas no 
Tormisa koŗu dziesmu cikla 
“Aiz mirstās tautas”. Komponists 
radījis šo ciklu laika posmā no 
1970. līdz 1989. gadam, un tā 
pamatā ir sešu somugru tautu 
rūnu dziesmas.

Koncertu cikls “Pa aizmirsto 
tautu ceļiem”, godinot Igaunijas 
Republikas Simtgadi, ir Igaunijas 
dāvana mazajām somugru radu 
tautām, tai skaitā arī lībiešiem. 
Kamerkoŗa Collegium Musicale 
koncerti ir Igaunijas Simtgades 
kultūras programmas dāvana 
Lat vijai 100. dzimšanas dienā. 
Arī Latvijai, jo sevišķi jubilejas 
gadā, ir svarīgi godināt savas otras 
pamattautas – lībiešu – seno kul-
tūru, uzsverot tās saglabāšanas 
iespējas, kā arī aktuālizēt tās iz -
pausmes veidus mūsdienu māk-
slā, un tādēļ arī Somugru dienas 
Latvijā šogad ir īpašas. 

Koncerts Salaspils botāniskajā dārzā
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Atsaukums

Mūsu laikraksta nr. 34 šajā lap-
pusē publicētā atsauce par SIF 
(Sabiedrības integrācijas fonda) 
atbalstu ir kļūmīga un tā neat-
tiecas uz konkrēto interviju ar 
Lat vijas ārlietu ministru E. Rin-
kēviču.

Red.

28. septembrī Latvijas Nacio-
nā lajā operā un baletā jaunā se -
zona sāksies ar Richar da Vāgne-
ra “Klīstošā holandieša” izrādi 
(režisors Viesturs Kairišs), kas arī 
iezīmē kādu simtgadi – pirms 
100 gadiem, 1918. gadā, ar šo 
operu Teodora Reitera vadībā 
savu darbību uzsāka  Latvju ope-
ras trupa. 2003. gadā “Klīstošo 
holandieti” iestudēja Andrejs Ža -
 gars, titullomā – Egils Siliņš, kuŗš 
pievienojies pirms trīsarpus ga -
diem Rīgā dibinātajai Vāgnera 
biedrībai. Tās dibinātāji – aktīvi 
un radoši cilvēki uzņēmēja, sa -
vulaik valdības ministra un val-
dības vadītāja  Māŗa Gaiļa rosi-
nāti. Viņu vidū gan mūziķi, gan 
mūzikologi, gan arī vienkārši uz -
ņēmīgi cilvēki, kuŗus vieno ideja 
radīt juridisku bazi, lai panāktu 
Vāgnera teātŗa atjaunošanu Vec-
rīgā, Vāgnera ielā 4. Rīgas bied-
rība ir arī kļuvusi par Starp tau-
tiskās Vāgnera biedrību asociā-
cijas locekli. Vēsturiskais nams 
iet zudībā, taču ar Rīgas R. Vāg-
ne ra biedrības pūlēm tā liktenī 
to  mēr noticis būtisks pavērsiens – 
projekts ir uz valdības galda, un 
septembŗa pēdējās dienās, res-
pektīvi, mirkli pirms 13. Saeimas 
vēlēšanām, tiks pieņemts izšķi-
rošs lēmums. Vismaz tā ir solīts. 

Īsumā par Vāgnera namu: tas 
celts 1782. gadā kā Rīgas pilsētas 
teātris, laikā no 1837. gada au -
gusta līdz 1839. gada augustam  
galvenā diriģenta amatā te strā-
dāja Richards Vāgners. Te viņš 
iestudēja Bellīni operu Norma, 
to papildinot ar āriju basam un 
korim, kas nav saglabājusies vē  lā-
kajos operas uzvedumos. Aiz sā -
ka darbu pie operas Rienci. “Rī -
gas periods”, kā zina Vāgnera 
daiļrades cienītāji, apvīts ar diez-
gan amizantām runām par viņa 
financiālām nebūšanām un pat 
bēgšanu. Kad 1838. gadā no Pē -
terburgas pieņemtais tenors 
Hof manis pārņēma teātŗa vadī-
bu, viņš, zinot par Vāgnera pa -
rādiem, uzteica darbu, kas arī 
pārtrauca viņa gaitas Rīgā. Bet tas 
lai paliek ārpus opermākslas...! 
Aizvadītā gadsimta 80. – 90. ga -
dos nams piedzīvoja atjaunot -  
ni, kad to restaurēja poļu firma 
PKZ, un laikā  no 1988. līdz 2007. 
gadam te darbojās Vāgnera zāle, 
kuŗā notika rosīga koncertdzīve. 

 
Kas tagad notiek ar vēsturis-

ko namu? Par to – saruna ar 
Māri Gaili. 

Māris Gailis.  Tas ir slēgts, at -
ro  das avārijas stāvoklī. Ir no -
pietni bojājumi nama pamatos, 
kas radušies saistībā ar tuvējo 
namu rekonstrukciju. Proti, nams 
Vāgnera ielā 4, līdzīgi kā citi 
senie nami, ir celts uz pāļiem, kas  
turas uz berzes mitrās smiltīs. 
Smiltīm izžūstot, kas, savukārt, 
notiek, pazeminoties grunts ūde-
ņ iem, berze izzūd un pāļi ie -
grimst. Rezultātā sienās rodas 
plaisas, līdz ar to namu nedrīkst 
izmantot. 

Kam pieder Vāgnera ielas 
nams?

Valstij, un to apsaimnieko 
Valsts Nekustamo īpašumu 
aģen tūra. 

Jāteic gan, ka arī minētajos 
uz  plaukuma gados Vāgnera 

LIGITA KOVTUNA

Par namu, kam jābūt pasaules kultūras kartē
Nama Rīgā, Vāgnera ielā 4, liktenis ir Latvijas valdības ziņā

zālē traucēja skaļie trokšņi no 
tuvējā kazino.

Jā, un vispār Vecrīgas fons, 
trokšņi, kas nāca caur nepie mē-
rotajiem logiem. Taču akustika  
te vienmēr bijusi laba. Tāpēc na -
mam nepieciešama liela, mo -
derna rekonstrukcija, kas ietver 
arī akustiskos nosacījumus. Spe-
ciālisti to zina, un mēs zinām  arī 
to, ka tas ir dārgi – pēc mūsu 
aplēsēm, Vāgnera nama atjau no-
šanā jāiegulda 17 miljoni eiro. 
Šai summā ietilpst arī operas 
zāles atjaunošana par tādu, kāda 
tā bija 19. gadsimta otrajā pusē, 
kad te strādāja Vāgners. 

 Kur ņemt naudu?
Protams, biedrībai ir arī ziedo-

jumu konts, bet mēs nerēķinā-
mies, ka tajā var savākt tik daudz 
naudas, lai pietiktu rekonstruk-
cijai. Esošu ziedojumi – apmēram 
20 – 30 tūkstoši eiro – tikuši iz -
mantoti galvenokārt publicitātes 
akcijām, ar kuŗām savukārt cen-
šamies pievērst kā sabiedrības,  
tā arī valdības ieinteresētību un 
atbalstu, projekta izstrādei, piere-
dzes braucieniem u.c. Pavisam 
tieši – mūsu mērķis ir pārliecināt 
valdību, ka valstij ir jāuzņemas 
rūpes par šo vēsturisko namu. 

Vāgnera darbības laikā operas 

zāle bija amfiteātŗa formā, ar 
balkoniem. Augšējā stāvā bija 
balles zāle, kam ar mūziku gan 
bija tik vien sakara, ka tika spē-
lēts dejotājiem. 19. gadsimta ot -
rajā pusē, kad uzbūvēja lielo vā -
cu teātri, ko šodien zinām kā 
mūsu Nacionālo operu un bale-
tu, Vāgnera teātris kļuva par 
mazu un neērtu, jau skaitījās 
novecojis, un zāli pārbūvēja, ie -
liekot pa vidu pārsegumu. Nams 
pildīja dažādas funkcijas, galve-
nokārt  te rīkoja balles un citus 
sarīkojumus. Padomju laikā  te 
atradās Fundamentālā bibliotē-
ka. 90. gados namā darbojās ba -

leta studija, bet pagalmā pirmā 
stāva augstumā bija smalkā Skon-
to zivju restorāna stikla jumts.

Par financējumu – esam vērsu-
šies pie amatpersonām, to starp 
diviem premjērministriem – 
Laimdotas Straujumas un Māŗa 
Kučinska. Pirms diviem gadiem 
panācām, ka tika pieņemta rezo-
lūcija, kas īstenojas ļoti lēnām. 
Ar savām aktīvitātēm esmu “no -
mocījis” Kultūras ministriju, ku  ŗa 
gan nav pret, bet acīmredzot ba -
žījas, ka “Vāgnera projekts” var 
aizēnot galveno prioritāti – kon-
certzāles būvi Rīgā. Un tas ir sa -
protams, lai gan – lielās kon cert-
zāles projekts vēl krietni kavējās, 
kamēr mūsējais jau bija pilnībā 
gatavs. 

Kad vienubrīd likās, ka viss ir 
gluži apstājies, radās ideja par 
pirmo zibakciju. Kopā ar diri-
ģentu Māri Sirmo nolēmām uz -
runāt koŗus (Rīgā ir ap trīs tūk-
stošiem koristu!) un aicināt, 
dzie dot demonstrēt savu vēlēša-
nos, lai Vāgnera namu atdzī vi-
nātu. Atsaucās apmēram četri 
pieci simti koristu, kas izgāja 
ielās, dziedot Svētceļnieku kori 
no operas Tanheizers. Tas radīja 
plašu atsaucību, bija sižeti televī-
zijā, daudzas intervijas, publikā-
cijas presē utt. Šā gada 22. maijā, 
Vāgnera dzimšanas dienā, sarī-
ko jām otru akciju – šoreiz paze-
mes pārejā pie Centrālās stacijas 
dziedāja mūsu slavenais basbari-
tons Egils Siliņš, ai  cinot ziedot 
nama atjaunošanai. 

Kādi ir jūsu argumenti, pra-
sot valsts iesaistīšanos projek -
tā, un kādi ir financiālo risi - 
nā jumu piedāvājumi? Jums ir 
pie redze ar vizuāli un saturīgi 
no  zīmīgo Žaņa Lipkes mūzeju 
Ķīp  salā, kas tapa, pamatojoties 
tikai uz privāto iniciātīvu, un  
nu kļuvis par valstiski svarīgu 
objektu.

“Vāgnera projektā” par efek tī-
vāko redzu publiskās un privā -
tās partnerības (PPP) principu, 
pro ti, valsts saprot, ka visu ie -
guldī to naudu no šāda projekta 
atgūt nav iespējams, taču apņe-
mas maksāt tā saukto pieejamī-
bas maksājumu, kas, pēc pama-
totiem aprēķiniem, ir apmēram 
1,2 miljoni eiro gadā. Privātuz-
ņēmējs savukārt ieliek projektā 
savus, visticamāk, kredīta lī - 
dz ekļus, saņem nomas tiesības 
uz 30 gadiem, namam paliekot 
valsts īpašumā. 

Ar savu piedāvājumu bijām 
vērsušies arī Finanču minis -     
t  ri jā, kas veselu gadu (!) gatavoja 
priekš likumus. Priekšlikumu na     -
mu pārņemt Rīgas pilsētas rī  cī -
bā Rīgas vadība noraidīja, proti, 
atteicās iegādāties. Atlika vari-
ants atrast nomnieku, kas  uzbū-
vēs un izdos apakšnomā. 9. jūli -
jā valdības sēdē tika pieņemts 
at tie cīgs lēmums. 

Māris Gailis: “Baireitas mūzeja prospektā izlasāms, ka Vāg-
ners strādājis vairākos mazos Vācijas teātros, bet Rīga nemaz 
nav pieminēta. Un Rīga ir jāieliek šai kartē!”

(Turpinājums 14. lpp.)

Nams Rīgā, Vāgnera ielā 4
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Augustā bez re  zultātiem beidzās 
pieteikšanās termiņš. Kultūras mi -
nistrijas ieskatā labākais saim -
nieks būtu apvienība Latvijas kon-
certi. Bet nams vēl jāatjauno. 

Mūsu argumenti: ja valsts iegul-
da naudu un rekonstruē visu no 
pamatiem līdz jumtam, ieskaitot 
mazo zāli, kuŗa var tikt izmantota, 
piemēram, baroka operu un bale-
ta iestudējumiem, kamermūzikas 
koncertiem u. c., ja namā ierīko 

Par namu, kam jābūt pasaules kultūras kartē
Nama Rīgā, Vāgnera ielā 4, liktenis ir Latvijas valdības ziņā

mūzeju (tam jābūt noteikti!), 
nams kļūs par pievilcīgu objektu 
tūristiem, kuŗus interesē kultūra, 
mūzika. Kā zināms, pasaulē ir liels 
pulks Vāgnera daiļrades cienītāju. 
Mums tikai jāprot izstāstīt šo stā s-
tu – te ir zāle, kuŗā Vāgners diri-
ģēja, te ir vieta, kur viņš smēlās ie -
dvesmu, piemēram, Baireitas ope-
rai,  ko Vāgners izveidoja pēc des-
mit gadiem. (Baireita ir pasaul sla-
vena ar ikgadējo Baireitas festi-

Eva Vāg nere-Paskjē (Wagner Pasque)

2018. gada 22. maijs. Egils Siliņš dzied pazemes pārejā, pulcinot Vāgnera nama projekta atbalstītājus

2017. gada 3. oktobrī Rīgas ielās dzied Vāgnera nama atbalstam

vālu, kad Baireitas operas namā 
uzstājas operdziedātāji un iestudē 
Richarda Vāgnera darbus. Operas 
uzved Baireitas opernamā (Bay-
reuth Festspielhaus), kuŗa celtnie-
cī bu Vāgners uzraudzīja personis -
ki. – Red.). Cilvēki plūstu uz Rīgu 
kā uz vienu no Eiropas kultūras 
centriem. Namā labi iedzīvotos arī 
attiecīga līmeņa restorāns, kas līdz 
ar tūristu atstāto naudu nestu ie -
ņēmumus apsaimniekotājam. Pri-
vātais partneris  tiktu izraudzīts 
konkursa kārtā. 

Vīne ir gluži vai piesēta ar ne -
lielām zālēm senos namos, kur 
atskaņo Štrausu un Mocartu, 
dejo baletu, un šīs zāles nekad 
nestāv tukšas. 

Tas tikai apliecina, ka arī Rīgā 
šāds vēsturisks mūzikas nams 
bū  tu reāls pienesums. Turklāt tā 
būtu lieliska sinerģija, un nekādā 
ziņā Vāgnera nams nekonkurētu 
ne ar lielo operas namu, ne lielo 
koncertzāli, tikai papildinātu. 

Ko par to saka Rīgas Vāgnera 
biedrības patronese, Richarda 

Vāgnera mazmazmeita Eva Vāg-
nere-Paskjē (Wagner Pasque)?

 Kad pirms pāris gadiem bijušais 
Nacionālās operas direktors un 
re  žisors Andrejs Žagars mani 
iepazī stināja ar šo simpātisko 
kundzi, es viņai pastāstīju par 
mūsu ideju. Paskjē kundze ļoti 
atzinīgi novēr tēja Latvijas ideju 
atjaunot vienu no sava slavenā 
vecvectēva teātŗ iem, kas turklāt 
nemaz nav pazī stams. Starp citu, 
Baireitas mūzeja prospektā 
izlasāms, ka Vāgners strā dājis 
vairākos mazos Vācijas teātros, 
bet Rīga nemaz nav pie minēta. 
Un Rīga ir jāieliek šai kar tē! Paskjē 
kundze parakstīja dokumentu, 
kuŗā piekrīt būt par patronesi.  
Viņa arī piedalījās minētajā 
dziesmotajā atbalsta akcijā aizva-
dītā gada oktobrī, mūsu operā 
noskatījās Tanheizera izrādi un 
bija sajūsmināta. Paskjē kundze 
visu mūžu ir veltījusi mūzikai, 

dar bojusies kā kastinga jeb māk-
slinieku atlases speciāliste Mētro-
politēna operā Ņujorkā, Parīzes 
operā, Londonas Karaliskajā ope-
rā, vadījusi klasiskās mūzikas 
festivālus. 

Aizvadītajā gadā mēs kopā ar 
režisoru un scēnografu Viesturu 
Jansonu (viņš ir arī Ž. Lipkes mū -
zeja koncepta autors) apbraukā -
jām trīs Vāgnera mūzejus, pētījām 
Vācijas pieredzi.

Vāgnera biedrībai ir augsti dar-
bības kvalitātes principi – mēs pie-
saistīsim augstākās raudzes pro -
fe sionāļus it visās jomās, kas saistī-
tas ar Vāgnera nama atjaunošanu 
un tā piepildīšanu ar cienīgu saturu.

Rīgas Richarda Vāgnera biedrība
Reģ. Nr.: 40008232307

Banka: Swedbank Latvia
Swift: HABALV22

Konts: 
LV85HABA0551039565078

“Klīstošais holandietis” nošu raksts

(Turpināts no 13. lpp.)
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Teātŗa sezona sākusies. Jauna, 
īpašā Latvijas Simtgades no  ska-
ņā, un Nacionālais teātris izvē-
lējies šim notikumam tik pie mē-
rotu Raiņa lugu – “Pūt, vējiņi!”. 
Dziesmu “Pūt, vējiņi!” var no -
dziedāt katrs latvietis, un Raiņa 
luga ar šo nosaukumu daudz -
kārt skatīta gan Latvijas, gan 
mūsu tautiešu vadītajos trimdas 
te  ātŗos. Dodoties uz Nacionālo 
teātri, prieks un gaidas mijas ar 
satraukumu – kāds gan būs ie -
studējums? Ar satraukumu ie -
gāju Nacionālā teātŗa zālē, kuŗā 
pārsteidza pavisam jaunas – ērtu 
un elegantu krēslu rindas, kas 
jau pilnas skatītājiem. Iztālēm 
sasveicinājos ar Gundegu Saulīti, 
ar aktrisi Māru Zemdegu un 
gleznotāju un drāmatiķi, jo  pro-
jām možo Raimondu Staprānu.

Sākās izrāde. Daudziem izrā-
des sākums varēja likties nepa-
rasts: skatuves priekšplānā iznā-
ca man labi pazīstamā Esmeral-
da Ermale un Ģirts Jakovļevs – 
sāka skanēt pazīstamas, taču no 
skatuves reti dzirdētas dzejas 
rindas:

Tās gaŗi elstās sēri jautrās 
skaņas,
Kam līdzi mīļu pasaulē vairs 
nava,
Man mieru nedeva tos garos 
gadus.
Tas ir Raiņa lugas “Pūt, vējiņi!” 

prologs, kas teātra iestudējumos 
reti runāts, turklāt abi prologa 
teicēji krietni senāk – 1973. gadā 
Gunāra Pieša uzņemtajā filmā 
“Pūt, vējiņi!” –  izdzīvoja Baibas 
un Ulda attiecību stāstu. Tad 
ieskanējās komponista Imanta 
Kalniņa mūzikas emocionāli sa -
traucošie motīvi, atvērās priekš-
kars, un – pirmajā brīdī jutāmies 
gandrīz vai pārsteigti, skatuvi 
piepildīja augsta estrāde, uz tās 
pakāpieniem rindās stāvēja dau-
dzi, daudzi jaunieši un likās, ka 
atkal esam nesen aizvadītajos 
Dziesmu svētkos. Drīz atskārtu, 
ka tas ir režisora Elmāra Seņko-
va pamatoti izvēlēts simbols un 
visa izrāde nav tikai Baibas un 
Ulda, Zanes, Andas, Gatiņa un 
Didža dzīves stāsts, viņi nav 
nekāds izņēmums – viņi pieder 
mūsu tautai – un izrāde plašākā 
nozīmē būs par mums pašiem 
vispārinātā tvērumā. Varu tikai 
piebilst, ka lielo kori atveidoja 
nevis dziedātāji, bet vairāku Tau-
tas deju ansambļu dalībnieki – 
viņi nedziedāja, bet reizēm, pre-
cīzi kustoties, pārvietojās dažā-
dos virzienos uz dažādām vie-
tām. Tad it kā no “dziedātāju” 
pū  ļa pamazām iznāca tautas tēr-
pā ģērbtas meitenes: Zane, kuŗas 
lomu atveidoja Agnese Cī rule, 
enerģijas pārpilnā, vien mēr prie-
ka pilnā Anda – Madara Bot ma-
ne, glaimīgā Ciepa – Inga Misā-
ne-Grasberga, viņām līdzās no -
stājās pieredzējusī un izcilā ak -
trise Lolita Cauka kā patiesi cil-
vēciskā Orta un Baiba, ko Rainis 
lugā vairāk sauc par Barbu. Viņu 
uzreiz gan mazāk varēja pa  ma-
nīt, un arī izrādes gaitā viņas tēls 
palika tāds patāls. Lugā pirmās 
ainas darbība noris maltuvē, iz -
rādē tādas nebija, taču meitenes 
ar kustībām lika nojaust par dar-
bības norises vietu, un tāpat tā -

“Pūt, vējiņi!” – atkal skan!

lākajā izrādes gaitā Raiņa lugā 
minētās atšķirīgās darbības vie-
tas nekā īpaši netika iezīmētas: 
videi izrādē nebija nozīmes, 
centrā izvērtās lugas tēlu, tātad – 
aktieŗu darbība un vārds. Šī ir 
viena no retajām izrādēm, kuŗā 
pats galvenais ir cilvēks, viņa 
sacītais vārds, doma, atziņa, ne 
ārējā darbība. Izrādes sākumā 
vie nu brīdi pat uzplaiksnīja jau-
tājums: vai skatīsimies koncert-
izrādi? Protams, ka ne, tā ir 
spilgts dzīvu cilvēku attiecību ri -
sinājums darbībā. Nekādā ziņā 
tas nenozīmē, ka aktieri uz ska-
tuves tikai runātu, bet centrā ir 
viņu attiecības, domu un jūtu 
pasaule, un interesanti minēt, ka 
Rainis ar remarkām ārējās izda-
rības lugā tikpat kā nav iezīmē -
jis: pats galvenais ir doma, attie-
cī bas un pāri visam – ideja. Iz -
rādi skatoties, atskārstam –  kopš 
tiem laikiem, kad 1914. gada 
janvārī Rīgā notika lugas “Pūt, 
vējiņi!” pirmizrāde, pagājis vai-
rāk par simt gadiem, lugā tēlotie 
cilvēki dzīvoja vēl daudz senāk, 
bet cilvēku attiecību dziļākā bū -
tība šodien ir tāda pati, un aug-
stākie cilvēciskie principi arī, 
tāpēc, izrādi skatoties, pārņem 
sajūta, ka Rainis lugu tikko kā 
uzrakstījis: par mums pašiem, 
par mūsu garīgo pasauli, un tas 
ir režisora Elmāra Seņkova vis-
lielākais sasniegums, nopelns. 
Mūsdienās režisori, kritiķu at -
balstīti, izvirza principu, ka kla-
siķa luga katrā ziņā jāiestudē 

pilnīgi citādi, nekā tā uzrakstīta. 
E. Seņkova princips ir cits: rakt 
dziļāk un dziļāk, atklāt Raiņa 
tēloto cilvēku attiecību būtiskos 
principus, un reizē – tā ir doma 
par mūsdienu sabiedrību. Rainis 
jau prologā iezīmē divu lielo 
garīgo vērtību pretstatu: viņš 
tēlo bārenīti, kas nes sevī  dār-
gāko, kas ļaudīs: 

To smalko skaistumu un savu 
laimi, 
Kas nāk pār Daugavu ar 
baltām putām,
Un visu pasauli iet apkārt gāzt, 
Bet līdzi sagāž to, pēc kā tā 
dzinās.
 Izrādē labi atklājas šo pretējo 

spēku saskarsme, un tajā pašā 
reizē Rainis parāda mīlestības 

dzimšanu, tapšanu, tās likteni. 
Izrādē Jēkaba Reiņa atveidotais 
Uldis, maltuvē ienākdams, ie -
rau ga trauslu meiteni Barbiņu, 
viņa pārliecība ir tāda, ka mei-
tene jāgrābj tik ciet, bet nekas tā 
nenotiek, tāds straujš uznāciens 
meiteni atgrūž, atraida, un tajā 
pašā laikā Lauras Siliņas Barbā 
uzdzirkstas kas neparasts: viņai 
paliek žēl šī pārgalvīgā, iedzē-
rušā, puiciskā daugavieša. 

Tālākajā izrādes gaitā pārlie-
cinoši atklājas, kā aizmetas un 
kļūst noteiktākas mīlestības at -
tie cības, to īpaši var jaust Reiņa 
Ulda acīs un rīcībā, to var sa -
skatīt arī Barbā. Barba žēlojusi 
un vienmēr atbalstījusi dzīves 
malā atstumto Gatiņu, izrādē šo 

“..kad 1914. gada janvārī Rīgā notika lugas “Pūt, vējiņi!” 
pirmizrāde, pagājis vairāk par simt gadiem, lugā tēlotie 
cilvēki dzīvoja vēl daudz senāk, bet cilvēku attiecību dziļā-
kā būtība šodien ir tāda pati, un augstākie cilvēciskie prin-
cipi arī, tāpēc, izrādi skatoties, pārņem sajūta, ka Rainis 
lugu tikko kā uzrakstījis: par mums pašiem, par mūsu 
garīgo pasauli, un tas ir režisora Elmāra Seņkova vislielā-
kais sasniegums, nopelns.”

tēlu veido uz skatuves mazāk 
redzētais Kārlis Reijers. Izrādēs 
reizēm Gatiņš tēlots drusku kro p-
līgs, E. Seņkova iestudējumā 
viņš ir vienkāršs, sirsnīgs, varbūt 
ne tik veikls puisis, kurš reizēm 
nezina, kurp un kā doties, vī  r iš-
ķīgās pievilcības viņam trūkst, 
un tāpēc Barbas jūtas tiecas pretī 
Uldim. 

Izrādē spēka un cilvēcības 
pretstati iezīmējas arī Mātes un 
Ortas attiecībās: šīs lomas tēlo 
divas ievērojamas, pieredzējušas 
aktrises – Mātes lomā ir daudzu 
varoņlomu un mīlētāju tēlotāja 
Lāsma Kugrēna, bet šoreiz –  
skar ba un pavēloša. Kad Barba 
izlēmusi dzīvi tālāk iet kopā ar 
Uldi, atskan Mātes lāsts: 

Tu netikle, paklīdene!
Trejdeviņu deviņiem
Šķērsu lāstiem nolādēšu,
Nokritīsi. Nometīšu –
I ne vilks neēdīs! 
Taču izrādē ievijas kāds ne -

saskatāms un tikai retam skatī-
tājam zināms motīvs: Māte asi 
nostājas pret Uldi, bet dzīvē viss 
ir pavisam citādi, jo Jēkabs Rei-
nis ir Lāsmas Kugrēnas dēls. 
Izrādē īpaši saista Ortas sirsnī-
gums un, viņā skatoties, atmiņā 
ataust kāds pavediens: Ortu 
“Pūt, vējiņi!” pirmizrādē Rīgā 
1914. gadā tēloja Berta Rūm nie-
ce. Varbūt vēl ir kāds no la  sītā-
jiem, kas neatkarīgās Latvijas vai 
vācu laikā, protams, citās lomās 
ir redzējis šo neaizmirstamo, sir-
snīgo un patieso aktrisi. 

Izrādes nobeiguma daļā jūta-
mi iezīmējas lugā izvirzītā dzī -
ves pamatproblēma: šai saulē ir 
mīlestība, kas spēj uzvarēt un 
pārveidot cilvēku, Uldis atmet 
dzeršanu, atmet savu lielmanību, 
patiesi iemīl Barbu. Arī trauslā 
meitene atmaigst pret puisi, taču 
skanīgā mīlestība citos rada nai-
da mutuli: Māte padzen Ortu, 
nolād Barbu, Zane grasās slīcinā-
ties, Uldis nosit Gatiņu (starp citu, 
Rainis pats atstājis iespēju spriest 
dažādi, jo remarkā teikts: “Nosit 
viņu gar zemi”), un Bar ba – pēc 
savas pārliecības – izvēlas vienīgo 
iespējamo ceļu – metas Daugavas 
dzelmē. Arī šis skats uz skatuves 
parādīts īpaši iespaidīgi. Šajā pa -
saulē, šajā dzī vē – lielākajam spē-
kam – mīles tībai – nav bijusi ie -
spē ja piepil dīties. Uldis mirušo 
Barbu aiz ved laivā: “Tu jau manim 
neiz bēgsi!”

Atkal skan Imanta Kalniņa mū -
zika. Izrāde beidzas. Skatī tā jiem 
tā liek domāt: kas mēs esam, uz 
kurieni ejam? Un esam pateicīgi 
Elmāram Seņkovam, kas tik 
spilgti iedzīvina Raiņa lugu un 
tās būtību. Izrādes laikā zālē bija 
absolūts klusums. Tā ilgi no 
mūsu gara pasaules – no sirds – 
neizplēnēs.

Iesākumā teicu, ka izrādei 
sākoties, sasveicinājos ar Gunde-
gu Saulīti, viņa noteikti varētu 
manu stāstījumu turpināt, arī ko 
iebilst. Vienaldzīgs pret šo iestu-
dējumu neviens palikt nevar. Lai 
turpina Gundega!

 Redakcijas piezīme.
Gundegas Saulītes recenziju 

par izrādi publicēsim nākamajā 
numurā.

Izrādes “Pūt, vējiņi!” kopskats // FOTO: Kristaps Kalns

Gatiņš – Kārlis Reijers, Barba – Laura Siliņa, Uldis – Jēkabs Reinis 
// FOTO: Kristaps Kalns
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(Nr. 34) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Trentona. 8. An -

taress. 10. Ķelne. 11. Krams. 12. 
Pacifists. 16. Abates. 19. Varāns. 
20. Kantāte. 21. Asars. 22. Ivasi. 
23. Trimo. 24. Smūls. 25. Varna. 
28. Turku. 30. Kritala. 31. Stāsts. 
32. Andora. 36. Trafarets. 40. 
Liras. 41. Cērte. 42. Asarains. 43. 
Trifeles.

Stateniski. 1. Verns. 2. Moiras. 
3. Kalpi. 4. Panti. 5. Starts. 6. 
Metro. 7. Tiesības. 9. Samtenes. 
13. Fakti. 14. Sekstants. 15. Pa -
kistāna. 17. Palmī ra. 18. Stimuls. 
26. Altamira. 27. Atika. 29. Ko -
rektas. 33. Trīsis. 34. Stiķis. 35. 
Bakas. 37. Farss. 38. Remte. 39. 
Pērle.

Līmeniski. 1. Deformācijas re -
zultātā radusies sprauga. 7. Sala 
Baltijas jūrā. 10. Aiviekstes piete-
ka. 11. Stiprinieks, spēkavīrs. 12. 
Pilsēta Vācijas vidienē. 13. Pilsēta 
ASV dienvidos. 14. Valsts bru-
ņotie spēki. 15. Ieraksts grāmat-
vedības grāmatā nepareizā ierak-
sta izlabošanai. 16. Beļģu vijol-
nieks, komponists (1802-1870). 
19. Šokolādes sastāvdaļa. 22. Lat-
viešu dziedātājs (1878-1966). 24. 
Sabiedrisko transportlīdzekļu 
braucieni no viena galapunkta 
līdz otram. 25. Šaura, gara in -
diāņu laiva. 26. Sievietes vārds 
(sept.). 27. Mācību telpa skolā. 

28. Uz kokiem parazitējoša sēne. 
31. Tēls kādā populārā K. Skalbes 
pasakā. 34. Administrātīvi terri-
toriāla iedalījuma vienība Islan-
dē. 37. Latviešu dzejnieks, sa -
biedriskais darbinieks (dz. 1939.).  
39. Viesību deja. 40. Apdzīvota 
vieta Aizputes novadā. 41. Mali 
galvaspilsēta. 42. Karstu, degošu 
gāzu plūsma. 43. Nīderlandiešu 
jūrasbraucējs (1603-1659). 44. 
Mērkaķu dzimtas dzīvnieks. 45. 
Sadauzīt.

Stateniski. 2. Apgaismošanas 
ierīce. 3. Sens Spānijas nosau-
kums. 4. I. Indrānes romāns. 5. 
Apdzīvota vieta Tukuma novadā. 

6. Paklāji. 7. Aizjūga piederums. 
8. Pilsēta Vācijas ziemeļaus - 
t rumos. 9. Ķirbju dzimtas augi. 
16. Vieglas konstrukcijas vien-
stāva pagaidu celtnes. 17. ASV 
prezidents (no 1981. līdz 1989. 
g.). 18. Sengrieķu eposs. 20. Ap -
dzīvota vieta Vecpiebalgas no  va-
dā. 21. Pilsēta Polijas dienvid-
rietumos. 22. Franču rakstniece 
(1804-1876). 23. Angļu dzejnieks 
(1795-1821). 29. Ziedu kārto ša-
nas māksla Japānā. 30. Apdzīvota 
vieta Tukuma novadā. 32. Samē-
rā mazs. 33. Tieši, netulkojami 
vārdu  savienojumi. 35. Īpaši iz -
raudzīts sakopojums. 36. Neva ja-
dzīgas. 38. Angļu polārpēt nieks 
(1868-1912). 39. Angļu rakst-
nieks (1866-1946).

Liepājā 12. un 13. septembrī iepazīšanās vizītē ieradās Kanadas 
vēstniecības Baltijas valstīs pagaidu pilnvarotais lietvedis Džūda 
Pekora, jo Kanadas vēstniecība vēlas aktīvizēt sadarbību ar Latvijas 
reģioniem. Apskatīja koncertzāli “Lielais dzintars”, Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldi, tikās ar pilsētas domes un laikraksta 
“Kurzemes Vārds” vadību. 

Latvijas Goda ģimeņu gada izskaņā 15 daudzbērnu ģimenes 
apbalvotas ar nomināciju “Latvijas Goda ģimene 2018”! Tā 9. sep-
tembrī Rīgā, Vērmanes dārzā, Latvijas vecāku organizācijas “Mamma-
muntetiem.lv” rīkotajā Tēva dienas festivāla laikā nolēma žūrija – 
“Lat vijas Goda ģimenes gada” vēstneši, Valsts reģionālās attīstības 
aģen tūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) un citi pārstāvji, izvērtējot vairāk par 60 pieteiktajām 
ģimenēm no visiem valsts reģioniem. 

Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic līdz 21. septem - 
b rim aicināja dot Latvijas pilsētu nosaukumus 14 jaunām Airbus 
A220-300 lidmašīnām, kas būs veltīts valsts Simtgadei. Piedāvāti 
76 Latvijas pilsētu nosaukumi. Skat. facebook, twitter, draugiem 
un google – www.lv100.airbaltic.com! 

Daugavpils pilsētā un novadā no 14. līdz 16. septembrim nori si-
nājās 26. starptautiskais Zemessardzes pārbaudes vingrinājums 
“Zemessardzes patruļa 2018”, kur piedalījās 24 Zemessardzes un 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS), kā arī 8 ārvalstu bruņoto spēku ko -
mandas. Tā mērķis ir noteikt zemessargu un kaŗavīru taktisko un 
fizisko sagatavotību, kā arī nostiprināt starptautisko militāro sadar-
bību. 

Latvijā izsludināts konkurss “Bibliotēka” – uzdāvini savas skolas 
bibliotēkai 100 jaunas grāmatas! Skolēni (9. – 12. klase) tiek aicināti 
veidot foto/ video stāstus vai esejas par literātūras un bibliotēkas te -
matiku. Konkursa noslēgumā labākai skolai Baltic International Bank 
dāvinās iespēju papildināt skolas bibliotēku ar 100 jaunām grāmatām. 
Pieteikšanās līdz 1. oktobrim: www.manabiblioteka.lv.

BO ““AFS Latvija” Starpkultūru programmas” līdz 5. oktobrim 
izsludina pieteikšanos vidusskolēniem (15 – 17 gadu) mācību ap -
mai ņas programmai Japānā – no 2019. gada 20. marta. “AFS Latvija”, 
pārstāvot Starptautisko asociāciju “AFS Intercultural Programs”, no -
dro šina starpkultūru mācīšanās iespējas vidusskolēniem vairāk nekā 
50 valstīs. Informācija un pieteikuma anketa: www.afs.lv. 

Latvijā jau 20 gadus audzē dienvidu augļus – arbūzus un melo-
nes! Vieni no pirmajiem bija Medzes pagasta saimnieki Gunta un 
Rolands Dambji. Pilskalnes pagasta Inetas Timšānes saimniecībā        
(2 ha) pat pērnajā slapjajā vasarā un rudenī spēja izaudzēt 15 šķirņu 
arbūzus. Burtnieku novada “Buciņš” audzē arbūzus un me  lones. 
Šogad Bērzes pagasta “Saliņās”, kur melone un arbūzi aug jau   8 gadus, 
no 0,5 ha šogad novāktas vairākas tonnas arbūzu – lielākais svēris 
vairāk nekā 14 kg. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Tas bija savādi pacilājošs brīdis. 
Uz galdiņa blakus lielai javas bļo-
dai bija izvietotas ķelles un cim - 
di. Piemiņas ķivere ar Birkerta 
vār du, viņu pieminot, pa vidu. 
Nezin kam bija ienācis prātā at -
skaņot Vāgnera Loengrīna 3. cē l ie-
na prelūdiju. Tā nu marša ritmā 
valdes priekšsēdis skrūvēja ciet 
kapsulu ar vairāk nekā Nākotnes 
nama 1000 ziedotāju vārdiem, ar 
viņa paša, Mūzeja tēva Pauļa 
Lazdas un “Valsts nekustamo īpa-
šumu” vēstījumiem un jaunāko 
Mūzeja apkārtrakstu. Par Gunāra 
Birkerta galvā ieņemtā Nākotnes 
nama iznēsāšanu pēc 17 gadu 
grūtniecības gadiem viņam bija 
dots pēdējais gods guldīt kapsulu 
vecās ēkas dziļā pagraba betona 
balstā, kas veidos daļēju jaunās 
piebūves sienu. Vēl arvien Vāg ne-
ram skanot, viņš to ielaida betona 
balstā izurbtā caurumā un uzme -
ta trīs ķelles cementa javas. Kā trīs 
saujas smilšu kapsulas kapā, man 
ienāca prātā. Vai tas bija žests – kā 
darbu noslēdzot un ķelli noliekot? 
Kultūras ministre Dace Melbārde 
sekoja šim žestam ar trim ķellēm 
javas, un šī simboliskā rīcība, lie-
kas, pielipa arī citiem kapsulas 
apbedītājiem. 

Kā jau pienākas, pirms cere-
monijas bija runas. Izrādījās, ka 
manuskripts, ko biju atradis val-
des priekšsēža papīrgrozā, gandrīz 

34. Nākotnes nama un Mūzeja pamati un balsti
vārdu pa vārdam saskanēja ar  
viņa vēstījumu nākotnes Latvijas 
cilvēkam, kas tika apglabāts kap-
sulā. Mūzeja direktors atgādināja 
Mūzeja ēkas sarežģīto tapšanas 
vēsturi, jau sākot ar prezidenta Ul -
maņa ieceri šai vietā celt varenu 
rātsnamu. Viņš pieminēja ziedo-
tājus un, vārdā pieminot, pateicās 
tiem daudzajiem, kas bija atbal-
stījuši Mūzeju un Nākotnes nama 
tapšanu. Runāja kultūras ministre, 
runāja Vides aizsardzības un re -
ģionālās attīstības ministrs, runāja 
“Valsts nekustamo īpašumu” val-
des priekšsēdis un Skonto būves 
pārstāvis. Teica, sveica un solīja, ka 
drīz urbšot pāļus un spāŗu svētkus 
varēšot svinēt pavasarī, bet nams 
būšot gatavs – pēc gada. Cieti. 

Tas nu noticis, un visi var par to 
pārliecināties Mūzeja mājaslapā. 
Tai pašā laikā – tāda kā atvieglo-
juma, kā atslābuma sajūta. Arī 
man. Valdes priekšsēdis pie šam-
panieša glāzes Mūzejā jautāja di -
rektoram – vai atradīšoties zelta 
zirgs, ar ko uzjāt stikla kalna galā. 
Laikam jau zīmējoties uz Birker - 
ta Gaismas pili otrā Daugavas 
krastā. Labi nu, ka Nākotnes nams 
nav ne tuvu tik augsts, taču darbs 
nebūs viegls, un būs vajadzīga uz -
mundrinoša un tālredzīga vadība, 
lai viss veiktos. Zelta zirgs, bet ar 
kuŗa Baltā tēva burvības vārdiem? 
Bet varbūt bez.

Labi, ka tam visam ir laika gaitā 
uzkrātie līdzekļi kā pats svarīgā-
kais pamats un balsts. Tāpēc arī 
Mūzeja sabiedrisko attiecību dā -
mas Līga un Inese ir nolēmušas 
pašiem lielākajiem Mūzeja ziedo-
tājiem, ne tikai tiem, kuŗu vārdi 
guldīti kapsulā, teikt sevišķu pal-
dies par viņu ieguldījumu un ai -
cināt viņus palīdzēt arī turpmāk. 
Šie ir 59 individuālie ziedotāji, 
kuŗi ziedojuši vismaz 7000 eiro 
vai, apaļos skaitļos, 10 000 ASV 

dolaru. Īstais šādu ziedotāju sa -
raksts ir gandrīz trīsreiz gaŗāks: 
172. No tiem 47 ir tādi, kam tagad 
var pateikties,  tikai viņus piemi-
not. Tie ir novēlējumi un zie do-
jumi no labvēļiem, kuŗi jau aiz-
gājuši mūžībā. Un tad vēl 66 orga-
nizācijas! Iespaidīgi, bet man lie-
kas, ka ne tikai lielie betona balsti 
pelnījuši paldies. To pelnījuši visi, 

arī mazie smilšu un grants grau-
diņi, kas balstus veido. Kopā Mū -
zejam ziedojuši 6880. Tas nozīmē, 
ka šo graudiņu ir ļoti daudz un 
līdz otras kapsulas guldīšanai Nā -
kotnes nama vestibilā to būs vēl 
daudz vairāk. Kad tas notiks, es 
gan vēlētos, kaut neskanētu pom-
pozā Vāgnera mūzika, bet Pēteŗa 
Vaska veltījums Nākotnes namam. 
Kaut kas kā Bēthovena Weihe des 
Hauses, bet Latvijas Okupācijas 
mūzeja un paša Vaska garā. Ga -
riņam taču tā vēlēties atļauts, vai 
ne? Un šādi vēlējumi reizēm pat 
piepildās. 

Par kapsulas guldīšanas cere-
moniju varat lasīt šeit: http://oku-
pacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates.

Nākamais gariņa stāsts būšot   
no Beļģijas pilsētas Zēdelgemas 
Brīvī bas laukuma (Brivibaplein), 
kur 23. septembrī atklās Kristapa 
Gul bja veidoto pieminekli Latvi-
jas stāvstrops brīvībai. Tas piemin 
Zēdelgemas gūstekņu nometnē 
1945./46. gada ziemā ieslodzītos 
latviešu kaŗavīrus un daudzina 
Lat vijas brīvību, ar kuŗu sirdīs viņi 
pārvarēja pazemojumu, badu un 
izmisumu.

Ar ziedojumu nodrošināts 
publicitātes projekts
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Latviešu Valodas Privātstundas Online!

Piedāvājam privātstundas Latviešu, Angļu un citās valodās bērniem
un pieugušajiem. Ej uz webteachers.eu un pie pirkuma groza ievadi

promo kodu LAIKS lai saņemtu 20% Atlaidi!

Sasauksimies Simtgadē ar Maiju Kovaļevsku
Tiksimies ar Latvijas operzvaigzni Maiju Kovaļevsku

un izcilo pianisti Dzintru Erlihu

koncerts

PRIEDAINĒ
 piektdien, 5. oktobrī 19:00

Rīko Latvijas Nacionālās Operas ģilde un
Ņūdžersijas Latviešu biedrība

Informācija: www.priedaine.com

Ieeja: $ 30
Skolēniem līdz 18 gadiem $ 10

Daugavas Vanagu Mēnešraksts
2018. gada nr.3 ceļā pie jums!

DVM varat iegādāties arī elektroniskajā versijā
(Saturs tas pats, kas drukātajā)

Maksa gadā – 11.15 eiro

Lūdzu, visiem elektroniskā/digitālā DVM abonētājiem pasūtināt to
pie saviem  DVM koordinātoriem/pārstāvjiem, nosūtot viņiem

DVM samaksu un savu e-pasta adresi 

APRĪLIS – JŪNIJS JŪLIJS – SEPTEMBRIS
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

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

simies Simtgadē’’ koncertēs 
pa  saulslavenā operdziedātāja 
Maija Kovaļevska ar izcilo pia-
nisti 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 
Latvijas 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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St, 
Philadelphia PA 19123).

Filadelfijas pensionāru kopas 
regulārā oktobra sanāksmee ir 
pārcelta uz otrdienu, 9. oktobrī 
11:00, lai pārrunātu vēlēšanu 
rezultātus. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
Ojāra Celles vēlēšanu notiku-
mu analīze. Saiets beigsies ar 
dzimumdienu svinēšanu un 
kafijas galdu. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

1. decembrī 12:00- 18:00 
Ziemsvētku tirdziņš. Sekos 
saviesīgs vakars.

Galda info/Table info.
Galdi ir pieejami bez maksas, 

bet tos jāpiesaka savlaicīgi līdz 
31.oktobrim. FBLB ņem 15% 
ziedojumu no pārdotās kop-
summas. Var izmantot arī savus 
līdzatvestos galdus. Vēlams pa -
ziņot par vajadzīgo vietu skaitu. 
Stendus varēs uzstādīt jau sest-
dienas rītā no plkst.9:00. Uz  ai-
ciniet savus draugus un paziņas 
– tirgoties gribētājus! 

Lūdzam atsūtīt Jūsu biznes-
karti, lai to var ielikt tirdziņa 
programmā uz : phillytirdzins@
gmail.com 

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 apvie no-

tās draudzes nams (1385 An -
drews Ave, Lakewood OH 44107).

6.oktobrī notiks Latvijas 13. 
Saeimas vēlēšanas!

ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu Bied rī-

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

6.oktobrī 7:00- 20:00 notiks 
Latvijas 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 Garanča Metoperā dzie-
dās arī 28. septembrī  un 1., 5., 
9., 13., 16. un 20. oktobrī.

26. septembrī 19:30 tenors 
Aleksandrs Antoņenko at  grie-
žas Metoperā Radamesa lomā 
Dž. Verdi operā „Aīda”. Alek-
sandrs Antoņenko dziedās arī 
29. septembrī, 2., 6., 11., 15., 18. 
oktobrī, tad atkal  2019. gada 
28. februārī un 4. un 7. martā.

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

30. septembrī 10:30 Dievk. 
Sekos Pļaujas svētku sarī ko-
jums ar Latvijas Dziesmu 
svētku Noslēguma koncerta 
’’Zvaigžņu ceļā’’ izvilkumu 
izrādi. Sekos siltas pusdienas, 

kafija un ’’Uz kārā zoba’’ izloze. 
Laipni ielūdz Salas novada 
Dāmu komiteja!

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

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

7. oktobrī 16:00 koncerts 
Sasauksimies Simtgadē ar 
Maiju Kovaļevsku! Soprāns 
Maija Kovaļevska un pianiste 
Dzintra Erliha atkaņos vairākas 
latviešu komponistu mīlestības 
dziesmas. Vēl ir dabūjamas ie -
ejas kartes; $60, $35, $20. Ģi -
menēm atlaides. Zvanīt: 1-516-
319-9491. Čeki rakstāmi uz 
’’Latvian National Opera Guild’’ 
un nosūtāmi pirms 30. septem-
bra. LNOĢ 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.bal-
ticfilmfestival.com 

PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, 

NJ).
5. oktobrī 19:00 koncerts – 

Sasauksimies Simtgadē ar 
Maiju Kovaļevsku! Tiksimies 
ar Latvijas operzvaigzni Maiju 
Kovaļevsku un izcilo pianisti 
Dzintru Erlihu. Ieeja $ 30. Info: 
www.priedaine.com 

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

 SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

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

23. septembrī 13:00 Prof. 
Guntis 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 

valdes 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 ap   ga-
balā un tāpēc vēlētāji ārvalstīs 
varēs balsot par Rīgas vēlēšanu 
apgabalā reģistrētajiem depu-
tātu kandidātu sarakstiem. 

Lai zinātu, par ko balsot, 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
un Latvijas vēstniecības ASV 
mājaslapās ir pieejama infor-
mācija par polītiskajām parti-
jām, to priekšvēlēšanu pro-
grammām, kā arī par 13. Sa  ei -
mas vēlēšanu deputātu kandi-
dātiem.

Pildīsim savu Latvijas pil-
soņa pienākumu – dosimies 
balsot!

13.oktobrī 10:00 Daugavas 
Vanagu apvienības Floridā rī -
kotais 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 
skābētiem kāpostiem un vēsu 
dzērienu gādās Vanadzes un 
Vanagi.

20.oktobrī 16:00 Rudens 
balle, kuŗā mēs visi atmi nē-
simies jaukus, mīļus notikumus 
šajā Biedrības namā, kā arī 
skatīsimies vēsturiskus video-
ierakstus par bijušajiem lai-
kiem. 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 sarī ko-
jums ’’Sv.Pētersburgas latvieši 
– Latvijai’’.

Koncertu sniegs vietējie māk-
slinieki un deju kopa no Čikāgas 
Mantinieki. 

Pēc svinīgās daļas un koncer-
ta – uz Latvijas panākumiem 
un veiksmi varēs iedzert glāzi 
vīna un baudīt vieglas uzkodas, 
kā arī mūsu saimnieču ceptos 
jubilejas kliņģeŗus. 

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 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.word-
press.com, ZKLB sekr. un in  for-
māc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00–15:00, piekt-
dienās 16:00–18:00. Vasarā 
Bos tonā Dievk. notiek 10:00. 
Piesaulē 11:00. Vasaras periodā 
māc. Igora Safina runas stundas 
nenotiek, bet Bībeles stundas 
turpināsies visu vasaru. 

Toronto pensionāru 13. sep-
tembra saietu atklāja valdes 
priekšsēdis Auseklis Zaķis ar 
savu kārtējo paziņojumu rindu: 
Apvienībā iestājusies Gundega 
Melli. Apsveicam! Atgādi nā-
jums par Latvijas vēlēšanu in -
formāciju rītvakar. Ziņojums 
par Skandas koncertu Sidra-
benē sestdien. Kāds īpašnieks 
pārdod savu timeshare dalību 
Floridā par tikai 1 dolaru. 
Auseklim ir par to tuvāka 
informācija.

Liene Martinsone ziņoja, ka 
nākamā saietā koncertēs mums 
visiem labi pazīstamais Valdis 
Jevtejevs. Būs apskatāmas arī 
viņa agrāko koncertu fotogra-
fijas. Mācītāja Ilze Kuplēna-
Ewart mēģinās noorganizēt sa -
īsi nātu dievkalpojumu Centrā 
svētdien, 30. septembrī.

Pensionāri ar interesi vēroja 
neparasto šīsdienas program-
mas izpildītāju. Tā bija Toronto 
policiste Ingrida Hannah, kuŗa 
bija ieradusies pilnā dienesta 
uniformā, ieskaitot ložu aizsarg-
vesti un plato jostu, pie kuŗas 
bija piekārti dažādi dienesta 
piederumi. Tur bija ierocis, mu -

Policiste pie Toronto pensionāriem
nicija, roku dzelži, piparpulveŗa 
miglotājs, radiotelefons, gumi-
jas nūjiņa, un vēl citi piederumi. 
Josta, kopā ar tiem visiem, 
sverot ap 15-20 mārciņas. Tas 
neatvieglina pakaļdzīšanos bēg-
lim! Lai vispār tiktu uzņemts 
policijas dienestā, kandidātam, 
vīrietim vai sievietei, jāiztur 

galvenais uzdevums ir informēt 
publiku par trikiem, ar kādiem 
veikli blēži mēģina citus „at -
brīvot” no viņu naudas. Tas ir 
viegli izdarāms ar elektroniskām 
metodēm, un visbiežāk par 
upuŗiem kļūst tieši seniori. Kā -
pēc? – tiem viegli var kaut ko 
iestāstīt, jo viņi tic līdzcilvēkiem; 

un pat cietumu. Policiste uz -
svēra, ka nodokļu pārvalde 
nekad, absolūti nekad, nelieto-
jot telefonu, lai sazinātos ar 
nodokļu maksātājiem, un ne -
kad arī nedraudētu ar policiju.

Cita krāpšanas metode. Kāds 
no mazbērniem nonācis grū tī-
bās – steidzīgi vajadzīga nauda. 
Bieži šim senioram nemaz nav 
mazbērnu! Ja ir, tad vispirms 
vajag stāties ar tiem sakarā un 
noskaidrot, kas īsti notiek. Ir 
gadījies, ka mazdēls, kuŗš it kā 
raud pa telefonu, patiesībā sēž 
tepat vecmammai blakus! 

Līdzīgā veidā var veidoties 
romantiska sarakste, kamēr arī 
šeit agrāk vai vēlāk tiek prasīta 
nauda, ja ne citādi, tad, lai 
varētu personīgi satikties, jo 
viņam/viņai nav līdzekļu ceļa-
naudai…

Un tad vēl – nāk e-pasts it kā 
no jūsu bankas, ziņojot, ka ir 
neskaidrības ar jūsu kontu, un 
prasa apstiprināt jūsu konta # 
un citus datus. Nedariet to, bet 
zvaniet savai bankai, jautājot, 
vai tas ir viņu sūtīts. Atbilde būs 
100% – nē!

Kāda līdz šim pilnīgi nepa-

zīstama labdarības organizācija 
lūdz ziedojumus. Vai arī Face-
book, Twitter vai Instagram lūdz 
palīdzību kāda ļoti slima pa -
cienta ārstēšanai. Neticiet!

Nekad un nevienam neat-
klājiet savu SIN, bankas konta 
vai kreditkartes numuru, iz  ņe-
mot gadījumā, ja jūs maksājat 
par savu pirkumu ar kreditkarti 
vai čeku.

Neatveriet durvis nevienam 
svešniekam, lai tas būtu vīrietis, 
sieviete vai pat bērns! Krāpnieki 
var tos visus izlietot. Jūsu durvis 
ir jūsu privātīpašums, un jums 
ir tiesības katru no tām aizraidīt. 

Jūs varat būt krāpnieka mēr-
ķis, bet neesiet viņa upuris! Ja 
jums ir šaubas par kādu, kas 
tiecas pēc jūsu naudas, ziņojiet 
par to PHONEBUSTERS! Vi -
ņiem ir metodes, kā tos notvert!

Policistes stāstījums bija lie -
tišķs un informātīvs, un, ce -
rams, dažam labam no mums 
aiztaupīs naudu un sirdsēstus. 
Paldies policistei  Ingridai, un 
paldies sarīkojumu vadītājai 
Lienei Martinsonei par viņas 
uzaicināšanu.

da

nevien fiziska spēka un iztu rī-
bas, bet arī garīgās stājas un 
piemērotības pārbaudes. Poli-
ciste Ingrida ir Toronto policijas 
dienestā jau 18 gadus, iesākot ar 
ātrās palīdzības braucieniem. 
Tagad viņa strādā krāpšanu 
novēršanas nozarē, un viņas 

viņi vairāk domā ar sirdi, nevis 
ar galvu; viņiem ir nauda!

Visbiežāk tiek lietota telefona 
saruna, it kā no Kanadas 
nodokļu pārvaldes, pieprasot 
maksāt it kā nodokļu parādus 
ar kreditkarti, nemaksāšanas 
gadījumā piedraudot ar policiju 
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D I E V K A L P O J U M I

Viņu mīļā piemiņā paturēs

SIEVA ILMA, BRĀLIS ANDRIS, MEITA ASTRA

UN DĒLS LAURIS AR ĢIMENI
Par viņu sēro

JUDY BROWNING 

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļā zemes māte
Pārkāj savu seģenīti.

Piemiņā ziedojums Latviešu Izglītības Centram

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs 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 svēt die-
nās 10:00. 23. septembrī Dievk. 
7. oktobrī Dievk. 21.oktobrī 
Dievk. 18. novembrī Dievk. 25. 
novembrī Dievk. 

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).Dievk. 
notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Ru -
benis. 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 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 23. septembrī 
Dievk. 30. septembrī Dievk. ar 

Sv.vak. Bazārs-pusdienas. 7. ok -
tobrī Pļaujas svētku Dievk. 14. 
oktobrī Dievk. angļu val. ar 
Sv.vak. 20. oktobrī 12:00 125.
gada Jubilejas svētku Dievk. 
Piedalīsies archib. Lauma Zu  šē-
vica, prāv. Gunārs Lazdiņš un 
prāv. Anita Vārsberga-Pāža. 21. 
oktobrī Rīta svētbrīdis – Aus-
trumu apgabala 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-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 23. sptembrī 
Dievk. ar dievg. 30. septembrī 
Dievk. 7. oktobrī 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 Simt-
gades 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). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das 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 -
driksons, 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 Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 

latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 23. septembrī 
Dievk. Sadraudzība ar ģenerāl-
leitnanta R.Graubes uzrunu. 
25.septembrī 19:00 Bībeles 
stunda. 30.septembrī Dievk.; 
sadraudzība un LU gadasvētku 
akts. 7.oktobrī Pļaujas svētku 
Dievk. ar sv.vak.; bērnu uzruna, 
svētdienas skola. mielasts. 

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
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 Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 23. sep-
tembrī 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).

22.septembrī 13:30 Syracuse 
baznīcā Dievk.Diak. Linda Snie -
dze Taggart. Sekos Ainas Sen de-
res 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 Man ha-

tenā, 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-Tagg-
art. 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: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
29. septembrī Dievk. ar dievg. 
17. novembrī Latvijas Valsts 
dibināšanas 100 gadu atceres 
Dievk. Svētku programma sarī-
kojumu telpās. Pusdienas. Ieeja 
par ziedojumiem. 22. decembrī 
Ziemsvētku Dievk. ar dievg. 
Cie  mosies Ziemsvētku vecītis.

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

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

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 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. ok   -
tobrī Dievk. 28.oktobrī Bībeles 
stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
 dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.drau dze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. Zvirgzds. 
Valdes sēdes no  tiek 19:30 ce -
turtdienās. 23. sep tembrī 14:00 
Dievk. Māc. Jānis Mateus.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@bell-
net.ca. Info: www.stjoh n slatvian.
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: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 10:00. Kafijas galds. 

22. septembrī 17:00 OK  TO-
BERFEST! 23. septembrī Sv. 
vak. Dievk. Pie kafijas galda 
sveiksim vasaras un septembŗa 
jubilārus, kā arī dalīsimies 
vasaras piedzīvojumos – vai tu 
biji Latvijā šovasar? Elektroniski 
atsūti uz kanceleju ( dedraudze@
gmail.com) 1 vai 2 fotografijas 
(līdz 20.sept.) un esi gatavs 
svētdien pastāstīt dažos teiku-
mos par attēlos redzamo. Ja ir 
kādi jautājumi, sazinieties ar 
māc. Anitu. 30. septembrī 
Sv.vak. Dievk. Iesvētes mācība. 
15:00 Maijas Kovaļevskas kon-
certs (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.septembrī 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.

EDITE ASTRIDA BOSCH
Dzimusi 1935. gada 2. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 1. septembrī Danville, In
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Juris Tērauds – 
trīskārtējs 

Kalifornijas pavalsts 
spēļu uzvarētājs

Gadskārtējās Kalifornijas pa -
valsts spēlēs (California State 
Games), kuŗu vieglatlētikas sa -
censības šogad risinājās  jūlijā 
University City vidusskolas lau-
kumā Sandiego, Kalifornijā, ļoti 
sekmīgi atkal startēja arī savulaik 
izcilais Kanadas latviešu šķēpa 
metējs Juris Tērauds, kuŗš nu jau 
ilgus gadus gan dzīvo un sporto 
ASV – siltajos un saulainajos 
Kalifornijas dienvidos.

Būdams jau 81 gadu vecs (dzimis 
1936. gada 15. oktobrī Jel gavā), 
viņš savā vīriešu 80 – 84 gadu 
vecumgrupā, triju dalīb nieku (!) 
konkurencē, trijos startos izcīnīja 
trīs ļoti pārliecinošas uzvaras: 
3kg lodes grūšanā – 10,25m, 1kg 
diska mešanā – 22,10m, bet savā 
speciālitātē, 400 g šķēpa mešanā – 
26,37m. Viņa tuvākais sāncensis, 
vienu gadu jaunākais Richards 
Džon sons grūda lodi 7,77m, meta 
disku 20,64m un meta šķēpu 
19,29m, bet 82 gadus vecais Mar-
vins Ginsburgs grūda lodi 8,38m 
un meta disku 18,44m.

Sacensībās ļoti sekmīgi pie da-
lījās arī divi kādreizējie Latvijas 
vieglatlēti, kas tagad dzīvo un 
strādā ASV – Kalifornijā. 30 – 34 
gadu veco vīriešu grupā divos 
startos divas ļoti pārliecinošas 
uzvaras izcīnīja 33 g. v. sprinteris 
Gatis Spunde (dzimis 1984. 
ga  da 20. novembrī), 100 m veicot 
11,67 sek. un 200m – 23,75 sek.. 
Viņš pārliecinoši pārspēja 30 
gadus veco  Šonu Daglesu (12,65 
sek. un 26,79 sek.). Savukārt, 45 – 
49 gadu vecuma sieviešu grupā 
uzvaru trīssoļlēkšanā – bez kon-
kurences – ieguva 45 g. v. Marija 
Pinne (dzimusi 1973. gada 5. jū -
nijā) ‒ 10.,12m. Piebilstams, ka 
USATF San Diego Summer Nights 
vieglatlētikas sacensību serijas 6. 
jūnija sacīkstē Sandiego viņa 
uzvarēja tāllēkšanā – 4,52m.

(Pēc Latvija Amerikā)

Normunds Laucis – 
pasaules čempions 

100 km skrējienā
Chorvatijā risinājās pasaules 

meistarsacīkstes 100 kilometru 
skrējienā. Normunds Laucis no 
Aizkraukles distanci  noskrēja 7 
stundās 48 minūtēs un 8 se  kun-
dēs, sasniedzot  ne tikai labāko 
Latvijas rezultātu, bet arī izcīnot 
uzvaru vecumgrupā V55 ‒ 59, pār -
spējot desmit konkurentus. Na -
cionālajā komandu ieskaitē Lat-
vijas skrējēji izcīnīja 20. un 23. 
vietas starp sieviešu un vīriešu 
izlasēm. Tikmēr šogad pasaules 
rekordu labojušais japānis ierin-
dojās tikai sestajā vietā.

Pirms gada Normunds Laucis 
triumfēja savā vecuma grupā pa -
saules meistarsacīkstēs 24 stun du 
skrējienā, tāpēc par šī gada mērķi 
tika izvirzīts 100 kilometru sacīk-
stes Chorvatijā. Vasaras mēnešos 
Laucim iznācis daudz laika pa -
vadīt savā darba vietā Rīgas Cen -
trāltirgū, un treniņiem atlicis mazāk 
laika, tāpēc prieks par uzvaru ir 
dubultliels. 

Sacensību otrajā daļā karstums 
ietekmēja dalībnieku veselības 
stāvokli, un mediķiem darba ne -
trūka. Pussimts skrējēji no 300 
dalībniekiem bija spiesti izstāties. 
Arī Normunds Laucis finišā 
(7:48:08) atpalika no sava pērnā 
Latvijas čempionāta rezultāta 
(7:30:43), ko sasniedza Dau gav pilī.

“Mans gada uzdevums ir pār-
pildīts! Galvenais bija izcīnīt pa -
saules čempiona titulu V55 grupā, 
un to es izdarīju. Ja nebūtu ve -
terānu grupas, nebrauktu pat 
kilometru Chorvatijas virzienā,” 
pēc finiša atzina Normunds Lau-
cis. Tūlīt pēc šā  grūtā skrējiena 
Laucis nolēmis piedalīties arī  
Valmieras maratonā.

Absolūtajā ieskaitē latvietis ie -
rindojās 58. vietā, uzvarētājam 
un nu jau divkārtējam pasaules 
čempionam japānim Hideaki Ja -
mauchi (6:28:05) zaudējot vienu 
stundu un 20 minūtes. Arī otrajā 
un ceturtajā vietā ierindojās ja -
pāņu skrējēji, starp kuŗiem finišu 
sasniedza Dienvidafrikas pār  stā-
vis. Vienīgi šī pirmā kvarteta 
skrējēji spēja katru kilometru  
veikt caurmērā ātrāk par četrām 
minūtēm.

Reina Nitiša uzvara 
Biķernieku trasē

Latvijas autobraucējs Reinis 
Nitišs (Set Promotion) Rīgā, Bi -
ķernieku trasē, uzvarēja Eiropas 
meistarsacīkšu SuperCar klases 
sacensībās, triumfējot arī sezo-
nas kopvērtējumā. Biķerniekos 
notika pēdējais no pieciem pos-
miem. Nitišs aizvadīja veiksmīgu 
sacīksti, kvalifikācijā ieņemot 
otro vietu un jau tad nodrošinot 
Eiropas čempiona titulu. 

Ne tik veiksmīgi Rīgas posms 
aizritēja citiem Latvijas pārstāv-
jiem. Neviens neiekļuva fināl brau-
cienos. Artis Baumanis Super 
1600 klasē ieņēma ceturto vietu. 
Šajā klasē izšķirošais posms būs 
Vācijā. Prestižajā World RX klasē 
vienīgais Latvijas pārstāvis Jānis 
Baumanis sacensības iesāka veik-
smīgi, taču mašīnas defektu dēļ 
palika 14. vietā.

Pasaules rallijkrosa čempionātā 
vēl notiks trīs posmi, pēdējais 
būs 25. novembrī Dienvidafrikā.

     

Sevastova 
pretendēja uz 
mēneša balvu

Latvijas tenisiste Anastasija Se -
vastova, kuŗa bija  aizkļuvusi līdz 
ASV atklāto meistarsacīkšu pus-
finālam, kļuvusi par vienu no pie -
cām spēlētājām, kuŗas pre tendē 
uz augusta Sieviešu tenisa asociā-
cijas (WTA) izlaušanās balvu.

Balvas ieguvēja jau tradicionāli 
tika noteikta līdzjutēju balso-
jumā, kas norisinās WTA tīmekļa 
mājaslapā. Sevastova ieņēma 
otro vietu. Saņemot 50% balsu, 
šo balvu ieguva Baltkrievijas te -
nisiste Arina Sabaļenka. WTA 
šoreiz precīzu statistiku par balsu 
skatījumu nepiedāvā, taču no -
rāda, ka balsojuma uzvarētāja 
Arina Sabaļenka saņēmusi pusi 
no visām veiktajām balsīm.

Pārspēj Eiropas 
čempionus

Latvijas basketbola izlase Pa -
saules kausa (PK) izcīņas kvali-
fikācijas cikla otrās kārtas pir-
majā spēlē savā laukumā sīvā 
cīņā ar rezultātu 85:74 (17:16, 
23:20, 20:24, 25:14) uzvarēja 
Eiropas čempioni Slovēniju. Lat-
vijas izlase līdz ar šo uzvaru uz -
laboja savas izredzes kvalifi cēties 
nākamā gada Pasaules kausa fi -
nāl turnīram Ķīnā, lai gan Arņa 
Vecvagara trenēto komandu kva-
   lifikācijā vēl gaida piecas spēles, 
līdz ar to galvenā cīņa par vietu 
finālturnīrā ir tikai gaidāma.

Timma tāpat izcīnīja 12 atlēkušās 
bumbas, bet Strēlnieks izdarīja 
desmit rezultātīvas piespēles 
part neriem. Vēl pa 12 punktiem 
sameta Aigars Šķēle un Artis Ate, 
bet pa sešiem punktiem guva 
Jānis Blūms, Mārtiņš Meiers un 
Ronalds Zaķis.

Nākamā spēle mūsu basket-
bolistiem bija Madridē ar grupas 
līderi Spāniju, kas Kijevā spēlē 
pret Ukrainu piedzīvoja pirmo 
zaudējumu – 65:76. Uzdevums 
bija kavēt spāņu ātrās pārejas no 
aizsardzības uzbrukumā un at -
griezties aizsardzībā, neļaujot gūt 
pretiniekiem vieglos punktus.

Sīvā cīņā Latvijas vienība zau-
dēja – 82:85.

Mūsu grupas tabula. Gūto 
grozu starpība, punkti.

Spānija        647:589    13
Latvija        644:612    12
Ukraina      516:515    11
Turcija        437:389     10
Melnkalne  454:443     9
Slovēnija     559:577     9

***
Latvijas dāmu izlase Rīgā divās 

pārbaudes spēlēs pārspēja Grie-
ķijas vienību – 84:50 un 94:57.  
pasaules kausa izcīņas fināl tur-
nīrs risināsies Spānijas pilsētā 
Tenerifē.  

***
Latvijas 3x3 basketbola izlase 

(attēlā) Eiropas kausa izcīņā 
Bukarestē izcīnīja sudraba me -
daļas. Finālspēlē viņi ar 18:19 
zaudēja Serbijas vienībai. 

***

2019. gada U-19 Pasaules kausa 
izcīņas turnīri basketbolā, kuŗos 
piedalīsies arī Latvijas puišu un 
meiteņu izlases, norisināsies Grie -
ķijā un Taizemē, tā lēmusi Starp-
tautiskā Basketbola federācija 
(FIBA). Puiši par pasaules čem-
pionāta godalgām cīnīsies Irak-
lijā, kas atrodas uz Krētas salas. 

Sudraba medaļnieki –Nauris Miezis, Edgars Krūmiņš, Kārlis 
Pauls Lasmanis, Agnis Čavars // FOTO: Ghetto Basket

Eiropas vicečempioniem, fināl-
spēlē piekāpjoties Serbijas vien-
audžiem. Tikmēr meitenes par 
pasaules spēcīgākās komandas 
troni cīnīsies Taizemes galvas-
pilsētā Bangkokā, kur turnīrs 
norisināsies no 20. līdz 28. jūli-
jam. Latvijas jaunās basketbo-
listes šogad U-18 Eiropas čem-
pionātā izcīnīja ceturto vietu un 
arī ieguva ceļazīmi uz nākamā 
gada U-19 Pasaules kausa izcīņu. 
Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, 
kas 2019. gadā visos Eiropas jau-
natnes čempionātos būs pār stā-
vēta augstākajā līgā un kuŗas 
divas komandas izcīnījušas tie-
sības spēlēt U-19 Pasaules kausa 
izcīņā.

Plūdmales volejbols
Latvijas pludmales volejbola 

duets Anastasija Kravčenoka un 
Alise Lece Gruzijā triumfēja 
Aus   trumeiropas Volejbola zo  nā-
lās asociācijas (EEVZA) turnīra 
fi  nālā Batumi. Kravčenoka/Lece, 
kuŗas turnīrā bija izliktas ar 
pirmo numuru, finālspēlē ar 

21:19, 24:22 apspēlēja ar otro 
numuru izliktās Krievijas spor-
tistes Jeļizavetu Zajončkovskaju 
un Darju Rudichu.

Savukārt vīru turnīrā Michails 
Samoilovs/Matīss Gabduļļins, 
kuŗi bija saņēmuši piekto numu-
ru, apstājās ceturtdaļfinālā, kur 
zau dēja  ar 16:21, 20:22.

***
Plūdmales volejbolisti Alek-

sandrs Samoilovs un Mārtiņš 
Pļaviņš piedalījās komercturnīrā 
Havaju salās. Viņi aizcīnījās līdz 
pusfinālam, kur zaudēja ame ri-
kāņu duetam.

Motosports
Pasaules meistarsacīkstēs mo -

to krosā 19. posma sacensībās Nī -
derlandē Pauls Jonass pirmajā 
braucienā krita un ierindojās 
astotajā vietā, bet otrajā braucienā 
izcīnīja sesto vietu. Kopvērtējumā 
viņam pirms pēdēja posma ir 
777 punkti un otrā vieta aiz 
spāņa Horhe Prado (823).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Taču jēkabpilietis savai sezonai 
pielika treknu punktu, jo bija 
ātrākais gan savā pusfināla brau-
cienā, gan pēc tam arī finālā. Aiz 
Latvijas sportista palika francūzis 
Sirils Raimons, bet trešo vietu 
ieņēma zviedrs Antons Mar-
klunds. Sezonas nobeigumā Ni -
tišam pēc pieciem posmiem bija 
135 punkti, kamēr otrais ar 101 
punktu palika zviedrs Mar klunds, 
bet vēl par punktu atpalika fran-
cūzis Raimons.

Uzvarētājiem lieliski bija Jānis 
Timma un Jānis Strēlnieks, kuŗi 
katrs guva pa 18 punktiem. 

Turnīrs norisināsies no 29. jūnija 
līdz 7. jūlijam. Latvijas U-18 bas-
ketbolisti šovasar Rīgā kļuva par 


