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  Akcija “Ziedosim 100” 
ziedosim $100 uz Valsts 100 gadiem

100 bērnu vajadzībām

Daugavas Vanagi ASV aicina Jūs ziedot

Latvijas bāreņu namiem, audžubērnu ģimenēm

un trūcīgām skolām.

Lūdzu sūtiet čekus uz:

Daugavas Vanagi ASV

c/o Ivars Zusevics 

5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129

DV ir 501 (c)(3) organizācija –

ziedojumiem ir nodokļu atlaides

Stiprais
„Drošais tilts”
starp Ameriku

un Latviju
3.–4. lpp.

Latvijas diena
Kārļa Ulmaņa

pilsētā
6. lpp.

Kādi polītiķi 
mums vajadzīgi?

9., 16. un 17. lpp.

Franka Gordona
un Sallijas
Benfeldes
komentāri

11. lpp.

Latvijas
Ministru

prezidents
Māris Kučinskis 
intervijā Laikam

13. lpp.

Ar kādu
pieredzes pūru

dosimies balsot?
Prof. Vita Matīsa

14. lpp.

24. septembrī vizītē Latvijā ie -
radās Vatikāna valsts vadītājs un 
Romas katoļu baznīcas pāvests 
Francisks. Viņš Latvijā ieradās ar 
airBaltic reisu no Viļņas, kur die-
nu iepriekš sāka savu vizīti trijās 
Baltijas valstīs.

Sagaidot augsto viesi no Vati kā-
na, Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis savā uzrunā sacīja: “Svē-
tais tēvs, lūdzu, pieņemiet manu 
pateicību par Māras zemei izrā-
dīto godu, apciemojot mūs mūsu 
valsts dibināšanas Simtajā gada-
dienā. Mūsu valsts himnas vārdi 
“Dievs, svētī Latviju!” šodien ir 
piepildīti.” Prezidents pateicās pā -
vestam par viņa ieguldījumu Ei -
ropas vērtību stiprināšanā. Viņš 
minēja, ka viens no lielākajiem 

izaicinājumiem ir patēriņa kults, 
tāpat arī ietekme uz vidi ir būtisks 
jautājums un nepieciešams do -
māt par vides ilgtspēju. Sākums 
atbildēm uz šiem jautājumiem 
atrodas cilvēku sirdī.

Pāvests Francisks savā uzru -   
nā akcentēja mūsu neatkarības 
Simt gadi kā nozīmīgu notikumu 
visai sabiedrībai. Pāvests runāja 
par brīvību un nācijas atjauno-
šanu: “Tā ir brīvība, kas kļuva ie -
spējama, pateicoties saknēm, uz 
kuŗām jūs esat balstīti, kā mēdza 
pieminēt Zenta Mauriņa, kas dau-
 dziem no jums ir sniegusi iedves-
mu: “Manas saknes ir de  besīs.” 
Bez spējas skatīties augšup, bez 
aicinājuma pēc augstākiem hori-
zontiem, kas mums atgādina par 
“visaugstāko cieņu”, kas ir katra 
cilvēka neatņemama daļa, nebūtu 
iespējama jūsu nācijas atjaunošana.”

Latvijas oficiālā dāvana pā -
vestam Franciskam ir īpašs Indri-
ķa Chronikas sējums. Tas ir īpašs 
1993. gada Indriķa Chronikas iz -

devums, kas izdots laikā pēc ne -
atkarības atjaunošanas un skaid-
ro mūsu tautas vēsturi –  latviešu 
saknes. Vējonis pāvestam Fran-
ciskam bija sarūpējis arī privātu 
dāvanu. Zinot to, ka pāvests ja u-
nībā bija iemīļojis komponista 
Sergeja Prokofjeva mūziku, Valsts 
prezidents pāvestam pasniedza 
ie  rakstu CD formātā ar latviešu 
diriģenta Marisa Jansona inter-
pre tāciju par Prokofjeva daiļradi. 
Archibīskaps Zbigņevs Stanke-
vičs pāvestam uzdāvināja šacha 
galdiņa kopiju, kuŗas oriģinālu 
bija izgatavojis priesteris Staņis-
lavs Čužāns izsūtījumā 50. gados.   

Pāvests Francisks savukārt Lat-
vijas prezidentam Raimondam 
Vējonim uzdāvināja mozaīku 
Ma  ter Ecclesiae (Baznīcas Māte). 
Mozaīka  ir kopija tai mozaīkai, 
kuŗu 1981. gadā pēc 13. maija 
atentāta Jānis Pāvils II vēlējās 
izvietot uz vienas no Apustuliskās 
pils sienām.

Latvijas Romas katoļu baznīcas archibīskaps Zbigņevs Stankevičs 
(no labās) un Viņa Svētība pāvests Francisks tikšanās laikā Svētā 
Jēkaba katedrālē // Foto: Ieva Leiniša, LETA

(Turpinājums 12. lpp.)

Skatīties augstāk un plašāk
Pāvesta Franciska  svētības starojums  pāri Latvijai
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Kāpēc ārsts – neirochirurgs 
nolēmis iet polītikā?

Renārs Putniņš, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 
Neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurgs, 13. Saeimas deputāts. 

Precējies, trīs bērnu tēvs, sarunā ar Ligitu Kovtunu.

Esmu pārliecināts, ka Latvijas 
cilvēki var dzīvot daudz labākos 
apstākļos, nekā dzīvojam šodien. 
Ikviens, kuŗam ir karsta, atvērta 
sirds un vēsa, domājoša galva, 
grib atrotīt piedurknes un mainīt 
apstākļus uz labu. Taču kā? Ja esi 
mākslinieks, aktieris vai rakst-
nieks, tad varbūt ar savu daiļradi 
vari kaut ko nozīmīgi mainīt. Ja 
esi ārsts, tad daudziem cilvēkiem 
vari palīdzēt ļoti konkrēti un 
tieši. Taču tev ir ļoti maz iespēju 
mainīt lietu kārtību kopumā. To 
var izdarīt vienīgi polītiskā ceļā. No 
otras puses, ja neiroķirurgs vienā 
dienā var palīdzēt vienam, di  viem 
cilvēkiem, tad polītiķis, ja viņš tie -
šām reāli kaut ko dara un domā 
par līdzcilvēkiem, savas darbības 
laikā var palīdzēt ļoti daudziem.

Studiju gados biju brīvprātī-

gais – vēroju, kā strādā dakteris 
Valdis Zatlers. Viņš manī izraisīja 
dziļu cieņu,  un, kad 2011. gadā 
tika dibināta Zatlera Reformu 
partija, es tajā aktīvi iesaistījos. 
Kļuvu pat par Rīgas nodaļas va -
dītāju. Diemžēl partijā drīz vien 
iestājās chaoss, tur vienkārši ne -
bija kārtības. Turklāt es biju uz -
stājīgs un nelokāms, aizstāvot savu 
viedokli un iebilstot pret dažā-
diem interešu konfliktiem. Tāpēc 
aizgāju uz Vienotību, kur bija 
pavisam citāda gaisotne. 

Darbojoties polītikā, gribu pa -
nākt, lai Latvijas cilvēki būtu lepni 
par savu valsti. Dažkārt dzirdam, 
ka Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā, 
Nīderlandē ir tā un tā, bet pie 
mums viss ir slikti. Esmu pār-
liecināts, ka arī Latvija var būt 
valsts, par kuŗu citās valstīs saka – 

redz, kā latvieši ir spējuši izdarīt, 
arī mums tā vajag! Latvija var būt 
izcilības paraugs citām valstīm.

Mana joma, protams, ir ve  se lī-
bas aprūpe. Iesaistoties polītikā, 
vēlos panākt reālus, jūtamus uz -
labojumus gan attiecībā uz pa -
cientiem, gan medicīnas darbi-
niekiem. Tātad, ‒ piedaloties šajās 
Saeimas vēlēšanās, iesācējs polī-
tikā gluži vairs neesmu. Laikā, 
kad veselības ministre bija In -
grīda Circene, biju Veselības mi -
nistrijas parlamentārais sek  re  tārs, 
vēlāk premjērministres Laim do-
tas Straujumas padomnieks vese  -
lības aprūpes jautājumos. Pieda-
lījos arī šīs Saeimas vēlēšanās, 
paliku aiz strīpas. Taču tagad gadu 
jau esmu Saeimas deputāts, jo 
atbrīvojās vietas, daļai Vienotības 
deputātu kļūstot par ministriem.

Latvijas 
vēstniecības ASV 

paziņojums par 
13. Saeimas 

vēlēšanām

Latvijas vēstniecība ASV atgā-
dina, ka sestdien, 2018. gada 6.
oktobrī, 13. Saeimas vēlēšanu 
dienā, Latvijas pilsoņi varēs no -
balsot jebkuŗā izveidotajā vēlē-
šanu iecirknī ASV, ierodoties per-
sonīgi ar derīgu Latvijas pilsoņa 
pasi.

Iecirkņu darba laiki 6. oktobrī 
ir noteikti no 7.00 rītā līdz 8.00 
vakarā pēc vietējā laika.

Atgādinām, ka balsot vēlēšanās 
varēs Latvijas pilsoņi, kuŗi vē  lē-
šanu dienā ir sasnieguši 18 gadu 
vecumu un kuŗiem ir derīga 
Latvijas pilsoņa pase. Vēršam 
uzmanību uz to, ka pase ar derī-
guma termiņu “BEZTERMIŅA” 
ir derīga balsošanai vēlēšanās.

Atbilde uz
redakcijas 
jautājumu

Laika 8.-14. septembŗa numurā 
2. lappusē ir jautājums, kā lat-
viski tulkot franču komponista 
Frensisa Pulenka skaņ darba 
Rap  sodia negra nosaukumu. Tas 
jau ir pārtulkots – „Nēģeru rap-
sodija”. Arī kubiešu komponists 
Ernesto Lekvona (Ernesto Le -
cuona,1895–1963) 1943. gadā 
komponēja skaņdarbu klavierēm 
un orķestrim ar nosaukumu 
Rapsodia negra.

Latviešu valodā vārdiem 
„nēģeris”, „žīds” un „leitis” nav 
nekā negātīva. Ja kādam šie vārdi 
nepatīk, lai nepatīk. Nevaram 
par to uzņemties atbildību. Mums 
varbūt arī kaut kas nepatīk, 
piemēram, ka igauņi latviešus 
sauc par „saldējumu”. 

ASTRA MOORA

Ceļā uz 
vēlēšanām

16. septembrī Mineapolē noti-
ka informācijas sanāksme par 
vēlēšanām 6. oktobrī, kuŗā pie-
dalījās ap pussimt dalībnieku. 

Jaunās Vienotības (agrāk Vieno-
tība) atbalsta grupas vadītājs Mi -
nesotā, stāstīja par savu kandi-
dēšanu uz 13. Saeimu. Viņš no -
rādīja arī uz pašreizējo stāvokli 
partijā un uzsvēra, un nožēloja, 
ka vadība nereaģē un izvairās 
mūs, ārzemēs dzīvojošos Latvijas 

No kreisās: Indra Halvorsone – Mineapoles vēlēšanu   iecirkņa 
komisijas priekšsēde, Dr. Jānis Dimants un Maija Zaeska – 
Latviešu organizāciju apvienības Minesotā valdes priekšsēde

 Indra Halvorsone, Mineapoles 
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekš  -
sēde, izskaidroja vēlēšanu un bal-
 sošanas procesu, papildinot savu 
stāstījumu ar moderno tech no-
loģiju iespējām, kā arī at  bildēja uz 
daudziem jautāju miem. To papil-
dināja arī Maija Zaeska, Latviešu 
organizāciju ap  vienības Mine-
sotā (LOAM) valdes priekšsēde. 

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D., 

pavalstniekus, tieši un personīgi 
uzrunāt. Jāteic gan, seši Latvijas 
polītiķi uzrunāja vēlētājus Ame-
rikā, tiekoties ar tautiešiem, bet 
tālāk par Čikāgu un Ņujorku ne -
tika... Tas atstāja iespaidu, ka viss 
līdz galam it kā nebija iz  domāts, 
izdevība nebija izmantota visā 
pilnībā. Ceru, ka atli ku šajās  die -
nās daudz kas mainīsies uz labu. 

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
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Mostas bērzu birzs Meņģelē, Vidzemē

2019. gada kalendārs:  ........... gab.

Piesūtīšana: ASV – US $23,00 tai skaitā pasta izdevumi

Ārpus ASV – par pirmo US $23,50 (NB! Maksa ASV dolaros)
    tai skaitā pasta izdevumi

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»

Stiprais „Drošais tilts” starp 
Ameriku un Latviju

ALAs nozare „Sadarbība ar Latviju”
24. reizi pasniedz stipendijas un pabalstus

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.

Jau kopš Latvijas atjaunotās 
neatkarības sākuma gadiem, 
pavisam precīzi – kopš 1994. ga -
da, ALAs nozares „Sadarbība ar 
Latviju” vadītāji, līdz 2005.ga -
dam – Ēriks Krūmiņš, nu jau 
trešo gadu Kaija Petrovska, 
ierodas Rīgā, lai padarītu lai-
mīgākus tos Latvijas bērnus, 
kuŗiem dzīvē klājas grūtāk. 
Īstenojot vienu no galvenajiem, 
varbūt pat pašu galveno orga-
nizācijas mērķi – nodrošināt 
latviešu tautas izdzīvošanu un, 
tādējādi palīdzot Latvijas valstij 
gādāt par savu nākotni. Pa  bal-
stus saņem daudzbērnu ģime-
nes, bāreņi, slimi un vecāku 
pamesti bērni, stipendijas – 
jauni, centīgi latvieši, kas studē 
augstskolās. Šogad saziedotā 
nauda būs atspaids un nozīmīga 
pa  līdzība 36 daudzbērnu ģime-

nēm, vienpadsmit bērniem ar 
īpašām vajadzībām un 27 stu-
dentiem. Kopsummā 240 tūk-
stoši dolāru, kas ir par 100 tūk-
stošiem vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. 

No kuŗienes tāda nauda? No 
Amerikas labvēļiem, galveno-
kārt no dažām ģimenēm, kas 
nealkst publicitātes, vēl vairāk – 
viena no tām pat negrib, lai viņu 
sauktu vārdā. Tā šo cilvēku 
izpratnē ir pati par sevi sa  pro-
tama palīdzība, viņu reālais de -
vums Tēvzemes nākotnei, ko 
neklājas īpaši sludināt. Izjusts 
paldies šiem cilvēkiem! Patei-
cības vārdus, ziedus, mīļas dā -
vaniņas bija sarūpējuši vai visi 
aplaimotie vecāki un bērni, kas 
bija ieradušies Mūzikas akadē-
mijas zālē uz svinīgo ceremo-
niju. Visiem par prieku muzi-
cēja leģendārie Līvi, uz ska   -
tuvi kroņluktuŗu un prožektoru 
gaismās devās lieli un mazi 
cilvēki, kam ikdiena paiet sūrāk, 
citkārt daudz sūrāk nekā dau-
dziem viņu līdzaudžiem. Un no -
slēgumā vēl uzņēmuma „Tu  rī ba” 
savīkšīts bagātīgs cienasta galds!

Tie patiešām ir svētki – svētki 
devējiem un svētki saņēmējiem. 
Tā tas notiek jau minētos 24 
gadus, kopš ALA ir atradusi 
uzticamu sadarbības partneri – 
Latvijas Bērnu fondu, ko jo   pro-

jām vada Andris Bērziņš, strā-
dājot kopsolī ar savām kollē-
gām Vairu Vucāni, Viktoriju un 
Veroniku.

Kaija Petrovska ar ziediem un dāvanām, ko viņai kā Amerikas 
labvēļu pārstāvei uzdāvināja Latvijas bērni. Kaija: “Dažus pušķus 
aiznesu uz mājām, bet pārējos noliku pie Brīvības pieminekļa”

Šis kuplais lielu un mazu cilvēku pulks 22. septembrī bija laimīgi // FOTO: Veronika Lemeševska

„Drošā tilta” ilggadīgā cēlēja Astrīda Jansone kopā ar savu 
atbalstīto „zvaigznīti” Esteri. Astrīda: „Esmu ļoti priecīga, ka 
ALA tik dāsni ir apdāvinājusi Latviju tās 100.dzimšanas gadā, un 
vēl vairāk priecājos, ka man atkal bija iespēja būt klāt šajā skaistajā 
notikumā. Es lepojos, ka man Latvijas Bērnu fondā ir tikpat daudz 
draugu kā kādreiz bija ALA, kad es vēl pati tur darbojos.”
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ANDRA ZOMMERE,
ALA Izglītības nozares vadītāja

Latvijas Bērnu fonda dvēsele Vaira Vucāne (pa labi) kopā ar Kaiju 
Petrovsku un PBLA izpilddirektoru Raitu Eglīti

Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš un ALAs kasieris 
Jānis Grāmatiņš

Stiprais „Drošais tilts” starp Ameriku un Latviju
ALAs nozare „Sadarbība ar Latviju” 24. reizi pasniedz stipendijas un pabalstus

Praktisks atbalsts latviešu skolu skolotājiem
8. un 9. septembrī Krišjāņa 

Barona latviešu skolas (KBLS) 
telpās uz gadskārtējo konferenci 
tikās skolotāji no septiņām ASV 
latviešu skolām. Čikāga mūs 
sagaidīja ar vēju, toties KBLS 
pārzines – ar smaidu un lielu 
siltumu. Vēl jo skaistāka bija 
konferences dalībniekiem pie-
dāvātā izdevība būt klāt KBLS 
pirmās skolas dienas tradicijās.

Konferencē piedalījās sko lo-
tāji no Ņujorkas, Ņūdžersijas, 
Mičiganas, Ilinoisas, Minesotas 
un Kolorādo pavalstīm,  kā arī 
lektores Dace Copeland no Ka -
lamazū, Elisa Freimane no 
Čikāgas, un Dace Anstrate no 
Jelgavas. Bijām priecīgi jau otro 
reizi uzņemt lektori Daci no 
Latvijas. Pirms gada Dace An -
strate aizrāva skolotājus ar savu 
priecīgo pieeju latviešu valodas 
mācībām. Šogad viņa atgriezās, 
lai turpinātu aizsākto darbu. 

Konferencē tika piedāvātas 
vairākas lekcijas, kas palīdzētu 
skolotājiem viņu darbā. Sko-
lotāja Dace Anstrate stāstīja par 
priecīgām latviešu valodas stun-
dām. Ilggadīgā KBLS skolotāja 
Elisa Freimane palīdzēja dalī-
niekiem saprast skolēnu dažā-
dos valodas līmeņus, to aprak-
stus un dažādo valodas līmeņu 
īpašības. Dace Copeland ir 
daudz gadu strādājusi Kala-
mazū latviešu skolā. Dace paš-
laik veido lasāmvielu latviski 
dažādiem valodas prasmes lī  me-
ņiem. Dace ar Elisu nedaudz 
pārveidojušas ASV latviešiem 
pazīstamā bērnu žurnāla Maz-
putniņš lasāmvielu un saga ta-
vojušas daudz desmitu lasāmo 
stāstu, kas papildināti ar stundās 
izmantojamām nodarbībām. 

Dace Anstrate ir latviešu va -

lodas skolotāja un speciālais 
pedagogs Jelgavā. Viņas pieeja 
skolēniem ir prieka pilna un 
pacilāta. Dace vairākkārt atkār-
toja, ka valodas apguvei jāno-
tiek ar prieku. Mācību stundu 
vēlams sākt ar aktīvām un 
jautrām piecām minūtēm, lai 
skolēni klasē nāktu priecīgi un 

nevaram kļūdīties!
Skolotājai Dacei ir bagāts 

darbīgu valodas apguves no -
darbību pūrs. Konferences da -
līb nieki tika rauti kājās, iesais-
tīti dziesmās, likti pie darba 
grupās un individuāli. Dažādās 
spēlēs bija iespējams citam citu 
labāk iepazīt. Spēlējot spēles, 

gadu izmanto šo programmu 
latviešu valodas mācīšanai bēr-
niem ārpus Latvijas. Ap 130 
skolēnu visā pasaulē piedalās 
nodarbībās Classflow grupās, 
kuŗās pasniedz Latvijas sko-
lotāji. Konferences dalībnieki 
priecājās ekrānā ieraudzīt Maksi 
un viņa mammu, kuŗi pašreiz 

atbilstoši dažādajiem valodas 
līmeņiem veidotās lasīšanas 
nodarbības.

Konference bija labi apmek-
lēta. Atrodot laiku starp pirmās 
skolas dienas darbiem, piere-
dzes apmaiņai pievienojās arī 
KBLS skolotāji, un brīžam 
da lībnieku skaits pārsniedza 
trīsdesmit. 

Visas skolas iepazīstināja ar 
dažādiem veiksmes stāstiem. 
Daloties pieredzē, skolotāji pa -
ņēma līdzi uz savām skolām 
projektu un pasākumu idejas. 
Vienīgi Ņūdžersijas skolai ir 
unikāls un neatkārtojams stāsts 
par draudzību, kas izveidojusies 
ar basketbolistu Kristapu Por-
ziņģi.

Paldies lektorēm – Dacei An -
stratei, Dacei Copeland un Elisai 
Freimanei! Paldies Ciānas drau-
dzei par atvēlētajām telpām! Un 
lielu lielais paldies Krišjāņa 
Barona latviešu skolas pārzinēm 
par skaisto uzņemšanu!

Paldies Izglītības un zinātnes 
ministrijai. Konferenci atbalsta 
Latviešu valodas aģentūra no 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas budžeta programmas “Valsts 
valodas politika un pārvalde”.

Kā jau katrā konferencē no -
tiek, arī šoreiz pietrūka laika! 
Katra uzruna vai nodarbība 
beidzās ar vārdiem: „Esam jau 
atkal aizkavējušies!” Tas kā vien-
mēr liecina par to, ka, skolo tā-
jiem tiekoties, viņu entu ziasms, 
interese un darbotiesgriba ir 
nepārtraukta un ne  rimstoša. 
Tāpēc vissirsnīgākie pateicības 
vārdi sakāmi mūsu latviešu 
skolu skolotājiem, kas veltī savu 
spēku, laiku, zinā ša nas, prasmes 
un mīlestību, lai mūsu bērniem 
būtu prieks iet skolā!

Pats Bērnu fonds nākamgad 

svinēs 30 gadus Latvijai diemžēl 

maz raksturīgā „bezskandalu” 

un „bezaizdomu”režīmā. Ie -

dves mojošs paraugs! Kaija Pet-

rovska intervijā Laikam pauž 

lielu pateicību par lietišķo un 

sirsnīgo sadarbību. Vaicāta par 

pašas lielāko gandarījumu, viņa 

saka: „Šogad, Latvijas Simtgades 

gadā, vēlējāmies, lai mūsu svētki 

būtu krāšņāki. Un gandarījums 

arī tas, ka šogad bija iespējams 

atvest lielāku ziedojuma naudas 

summu. Aizvadītā gada laikā 

arī tapis video, ko izplatām 

visos iespējamos veidos, lai 

vairāk cilvēku zinātu par šo 

ALAs nozares darbību un pie -

vienotos ziedotājiem, tām ļoti, 

ļoti devīgajām ģimenēm, kas 

ziedo ik gadu. Pati ik gadu 

apciemoju Latvijas ģiemenes, 

cik tas iespējams, un viņu 

panākumi ir mans vislielākais 

gandarījums.”

Rasma Kraule, KBLS pārzine, uzrunā konferenci // FOTO: Gunārs Lucāns un Andra Zommere

pēc tam negribētu to atstāt. 
Dace Anstrate atgādināja skolo-
tājiem, cik mūsdienu skolēni ir 
atvērti. Viņa mudināja ASV lat-
viešu skolu skolotājus nebai dī-
ties dalīties ar savām zināša-
nām, prasmēm un mīlestību, jo 
katrs ir spējīgs mācīt, ja vēlas. 
Cik skaisti bija dzirdēt Daces 
vārdus, ka, mācot ar mīlestību, 

sapratām, ka visu laiku aktīvi 
izmantojam valodu, kāda mums 
katram tā ir. Tikai vēlāk atklā-
jās, ka, spēlējot šīs spēles, bijām 
arī apguvuši valodas likumus!

Pavadījām īpaši skaistu pus-
stundu, novērojot tālmācības 
nodarbību, ko Dace Anstrate 
vadīja Classflow platformā. Lat-
viešu valodas aģentūra jau otro 

dzīvo Francijā, un mamma 
Karīna savulaik ir beigusi KBLS.

Elisa Freimane un Dace 
Copeland atgādināja par Eiropas 
valodas portfeļa definētajiem 
valodas līmeņiem. Elisa palī-
dzēja saprast, ko katrā valodas 
līmenī no skolēniem var sa  gai-
dīt. Abas pieredzējušās skolo-
tājas izskaidroja un novadīja 
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LU rektors profesors Indriķis Muižnieks // FOTO: Toms Grīnbergs

Latvijas
Universitātei 99

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.

Ideja par nacionālas augst-
skolas nepieciešamību sais-
tāma ar 19. gadsimta otrajā 
pusē latviešu sabiedriskās dzī -
ves un kultūras darbinieku 
izteiktajiem aicinājumiem lat-
viešiem tiekties pēc zināšanām 
un kvalitātīvas izglītības. Šie 
aicinājumi īstenojās 20. gad-
simta sākumā līdz ar Latvijas 
Republikas proklamēšanu, kad 
1919. gada 28. septembrī tika 
dibināta Latvijas Universitāte 
(LU).

“Man ir patiess prieks sveikt 
Latvijas Universitātes 99. gada-
dienā! Sveikt tautiešus, LU ab -
solventus un viņu pēctečus visā 
pasaulē. LU un Latvijas valsts 
vēsture ir cieši saistīta. Tās vie -
no ideja par Latviju. Latvijas 
izaugsme balstās uz zināšanām, 
kas apgūtas un tiek nemitīgi 
papildinātas Latvijas Univer si-
tātē,” saka LU rektors profesors 
Indriķis Muižnieks.

Latvijas Universitātes devīze 
ir Scientia et patria – „Zinātnei 
un Tēvzemei”. Šī devīze bija 
aktuāla 1919. gadā, tā ir aktuāla 
šodien un būs aktuāla rīt. Kopā 
ar Latvijas valsti ejot uz simt-
gadi, LU pildīs savu misiju, vei-
cinot Latvijas sabiedrības, kul-
tūras un ekonomikas attīstību, 
sniedzot studējošajiem kvali tā-
tīvu augstāko izglītību un pro-
fesionālās prasmes, pilnveido-
joties zinātniskās un māksli nie-
ciskās jaunrades darbā. LU ir 
starptautiskās akadēmiskās dzī-
ves aktīva dalībniece, tā sekmē 
kultūru sakarus, zinātnes noza-
ru sadarbību un zināšanu iz -
mantošanu.

Vivat, crescat, floreat 
Univer sitas Latviensis

in aeternum!

Latvijas Universitātes fonds

Tā arī darījām: kopā ar studi-
ju biedri no Čechijas, kuŗa pie 
šā raksta autores bija atbrau-
kusi ciemos uz Latviju, pēdējā 
siltajā septembŗa dienā devā-
mies viesos uz kaimiņzemi – 
Igauniju.

Lasītājam varētu rasties jautā-
jums, vai dienas laikā maz ir 
iespējams apskatīt labāko, ko 
vissenākā Baltijas valstu galvas-
pilsēta (pirmoreiz minēta pa -
saules kartē 1154. gadā) spēj 
piedāvāt? Ja iepriekš velta laiku 
plānošanai un organizēšanai, tad – 
jā, tas ir iespējams, turklāt 
veiksmīgi. Nav problēmu dienas 
laikā no Rīgas aizbraukt līdz 
Tallinai un vakarā atgriezties 
atpakaļ.

Agrā 20. septembŗa rītā iz  brau-
cām no Rīgas Starptautiskās 
autoostas ar “Ecolines” autobusu. 
Brauciens ilga četras stundas un 
15 minūtes vienā virzienā. 

Katras pilsētas vizītkarte ir tās 

LĀSMA 
GAITNIECE

Braucam uz vissenāko 
Baltijas galvaspilsētu!

centrs dislocēts divās daļās – 
Augšpilsētā, kas izveidota 
Tompea kalnā, un Lejaspilsētā. 
Mums, ceļotājiem, kuŗi dodas 
kājām, lai nokļūtu no vienas otrā, 
ir jākāpj pa kāpnēm vai jāiet pa 
stāvām ieliņām. 

Tallinu var dēvēt par torņu 
pilsētu, ar to domājot ne tikai 
nocietinājuma torņus, kas atgā -
dina par tālajiem viduslaiku gad-
simtiem, bet arī vairāku slavenu 
dievnamu torņus. Viens no pir -
majiem apskates objektiem bija 
Lielie Jūras vārti, kas slejas iepre-
tim pasažieŗu ostai un kuŗu ne -
atņemama sastāvdaļa ir “Resnā 
Margarita” – lielgabalu tornis 
aptuveni 25 metru diametrā, tajā 
ierīkots Igaunijas Jūras mūzejs 
(līdz 2019. gada rudenim tas ir 
slēgts). Ieejot pa vārtiem, pie  vēr-
siet uzmanību Tallinas 16. gad-
simta ģerbonim! Savukārt, pa -
ejot vien pāris soļu uz priekšu, 
uzmanību piesaistīja šejienes 

ar augsto torni un vējrādi tā 
smailē patiesi ir iespaidīga, īpaši, 
ja to skata pirmoreiz! Iepriekšējais 
vējrādis – slavenais “Vecais To -
mass” – tagad atrodas rātsnama 
pagrabā. Ik stundu atskan zvanu 
skaņas, kas Rātslaukumā liek 
pulcēties vēl vairāk Igaunijas vie-
siem, jo tās dzirdēt vēlas ikviens. 
Senāk šie zvani skanēja tikai 
ugunsgrēku gadījumā. Svarīgi 
pieminēt, ka aptuveni tā vidū 
atrodas “Nulles Punkts”. Ja uz 
punkta nostājas, var redzēt četrus 
Tallinas vecpilsētas torņus – 
katrā debespusē pa vienam.

Lai atjaunotu enerģiju, iegrie-
zāmies omulīgajā “Reval Café”, 
kas arī atrodas vecpilsētā, pavi-
sam netālu no rātsnama. Ieprie-
cināja ne tikai demokrātiskās 
cenas, bet arī patiesi baudāmas 
pusdienas un neiztrūkstošais sal-
dais ēdiens – gardas kūkas ar 
tasīti specifiskās igauņu kafijas. 

Tā, protams, ir slavenā Kad-
riorgas pils, bez kuŗas apmek lē-
juma brauciens uz kaimiņzemes 
galvaspilsētu nebūtu pilnīgs. No 
vecpilsētas uz pili braucām ar tram-
 vaju. Ir speciāla līnija, kuŗas gala-
pieturas nosaukums ir “Kad riorg”. 

Šo skaisto baroka pērli, kas 
celta 18. gadsimta sākumā cara 
Pēteŗa I dzīvesbiedrei Katrīnai I, 
neviļus gribas salīdzināt ar Run-
dāles pili Latvijā. Ārkārtīgi grez na, 
labi uzturēta, īsta dārgumu lāde ne 
tikai izsmalcinātā interjera dēļ, bet 
arī tāpēc, ka šobrīd pilī eksponēta 
Igaunijas Mākslas mū  zeja ārzemju 
mākslas kollekcijas izstāde. 

Uz Kadriorgu, kas igauniski 
nozīmē “Katerīnas ieleja”, jāiet 
caur parku. Ar labu gaumi un 
lielu uzcītību veidoti apstādījumi, 
mazas strūklaciņas, statujas un 
vairāki pieminekļi liek apstāties 
un meklēt pēc fotoaparāta. Pa -
manījām, ka igauņi parkā gata-
vojās lielām vakara svinībām. 
Iepriekš biju lasījusi, ka mūsu 
ziemeļu kaimiņi pils parkā ik 
gadu svinot atvadas no vasaras. 
Iespējams, rosība bija par godu 
tieši šim gadījumam. Kaut arī 
laiks bija silts, par rudens tuvumu 
nepārprotami liecināja krāsainās 
koku lapas.

Parkā atrodas igauņu rakst-
nieka un folklorista, eposa “Kale-
vi poeg” (Kaleva dēls) autora 
Frīdricha Reinholda Kreicvalda 
(Friedrich Reinhold Kreutzwald; 
1803.–1882.) piemiņai uzstā dī-
tais piemineklis. Kā dižgaram 
pienākas, šī piemiņas vieta apjo-
ma ziņā ir vislielākā, taču ne 
vienīgā, kas dislocēta parkā. Te ir 
pieminekļi arī skulptoram Aman-
dusam Adamsonam un māksli-
niekam Jānam Kortam.  

Ar Tallinas baroka pērles ap -
meklējumu mūsu brauciens tu -
vojās noslēgumam. Pakavējušās 
pie gleznainā Gulbju dīķīša, kā 
vidū, līdzīgi kā tas ir Liepājā, 
atrodas saliņa ar senlaicīgu pavil-
jonu, devāmies atpakaļ uz auto-
ostu, kas no pils viegli sasniedzama, 
arī ejot kājām. 

Raksta autore pauž sirsnīgu pa -
teicību Latvijas Rakstnieku savie-
nībai (LRS) un Jūrmalas pilsētas 
Domei par iespēju radoši strādāt 
Dubultu Rakstnieku namā, kur 
arī tapis šis raksts.

Turīgo tirgoņu ēku komplekss “Trīs māsas”

autoosta, dzelzceļa stacija, kā arī 
lidosta. Izkāpjot Tallinas auto-
ostā, bija patīkami tur uzkavē-
ties – viss svaigi izremontēts un 
sakopts. Pasmaidīt lika vien 
autoostas ēkas priekšā novieto-
tais autobuss no pagājušā gad-
simta sešdesmitajiem gadiem ar 
plāksnīti, uz kuŗas norādīts 
maršruts: “Tallinn-Leningrad”. 

No autoostas uz vecpilsētu var 
aiziet kājām, taču šoreiz iz  man-
tojām tramvaju. Pēc četrām pie-
turām izkāpām, un ceļojums 
varēja sākties!

Kā vienu no pirmajām, ejot pa 
šauru, bruģētu ieliņu, “atklājām” 
Lietuvas Republikas vēstniecības 
ēku. Dzirdot aiz muguras pakavu 
dipoņu, atskatījāmies un kon sta-
tējām, ka arī šeit ceļotāju izklai-
dei tiek piedāvāta iespēja vec-
pilsētu iepazīt, vizinoties zirga 
vilktā karietē. Vēsturiskās Talli nas 

ievērojamāko tirgoņu ēku kom -
plekss “Trīs māsas”, kuŗā atrodas 
smalka viesnīca. Protams, uzreiz 
veidojas asociācija ar senāko Rī -
gas dzīvojamo namu kompleksu 
“Trīs brāļi”, kuŗa nosaukums tieši 
tā arī radies – uz līdzības pamata 
ar “Trīs māsām”. Paejot vēl pāris 
soļu, nonākam pie Igaunijas gal-
vaspilsētas augstākās smailes – 
Svētā Oleva baznīcas, kas agrāk 
kalpojusi par bāku un bijusi 
viena no augstākajām sakrālajām 
celtnēm pie Baltijas jūras. Ja 
pietiek enerģijas, var uzkāpt ap 
250 pakāpienu līdz skatu lauku-
mam, no turienes var aplūkot 
galvaspilsētu no aptuveni 60 metru 
augstuma. Tas maksās 3 EUR 
(salīdzinājumam – nokļūšana 
Rīgas Svētā Pēteŗa baznīcas tornī 
maksā 9 EUR).

Vislielākais pārsteigums radās, 
ieraugot Tallinas rātsnamu. Ēka 
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TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA
ALA Informācijas nozares vadītāja

ALA valde pie Ulmaņa krūšutēla Nebraskas universitātes bibliotēkā

Viesos pie Linkolnas latviešiem

Vēstnieks A. Teikmanis un ALA priekšsēdis P. Blumbergs P.Blumbergs, L.Ejupe, Dr.J.Plēsums, Dr. Jānis Šiliņš, A. Teikmanis, S.T. Duke

Latvijas diena Nebraskā, Linkolnā
14. septembrī Nebraskas uni-

versitātē Linkolnā varēja satikt 
neparasti daudz latviešu. Nesen 
atklātajā, modernajā Biznesa 
kolledžas ēkā pieminējām Kārli 
Ulmani – vienīgo šīs univer-
sitātes absolventu, kuŗš kļuvis 
par valsts vadītāju. Konference 
Kārlis Ulmanis. Cilvēki, kas 
veidojuši Latvijas simtgadi, 
bija viena no Latvijas Simtga-

uzsvēra otrs runātājs, vēstur-
nieks Dr. Juris Plēsums, kuŗa 
atmiņas par Latvijas valstvīru ir 
ļoti personīgas. Ulmanis no 
sava Nebraskā pavadītā laika 
pārveda uz Latviju ASV iegūto 
pieredzi, stāstīja Dr. Plēsums. 
Tās bija gan idejas jaundi bi-
nāmās valsts labklājības celša-
nai, gan ideja par partijas Zem-
nieku savienība dibināšanu, ku -

ŗas nosaukums atvasināts un 
struktūra pārņemta no ASV 
lauksaimnieku organizācijām 
Farmers Union.

Pēc Ulmaņa ierosmes 1929. gadā 
Latvijā tika nodibināta arī lauk-
saimnieku jaunatnes organi-
zācija Latvijas mazpulki, kuŗas 
ideja un struktūra balstīta uz 
ASV jauniešu organizācijas 4 – 
H idejiskajiem pamatiem un 

saukli „Mācies darot!”
Ja Ulmanis būtu emigrējis, 

viņš noteikti trimdā turpinātu 
darboties Latvijas labā, pārlie-
cināts vēsturnieks. Padomju 
vara to saprata, tāpēc nolēma 
viņu iznīcināt, jeb, kā uzsvēra 
vēstnieks Teikmanis, “tāds bija 
ne tikai Ulmaņa privātais, bet 
visas tautas liktenis; un tā mā -
cība, kas mums jāatceras – ir 

bīstami palikt vienam. Šodien 
Latvijai joprojām ir svarīga tā 
drošības sajūta, ko dod pie  de-
rība NATO un Eiropas Savie-
nībai.” 

Bet ALA priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, noslēdzot konfe-
ren ci, vēlreiz uzsvēra: “Ir svarīgi, 
ka tautai ir savi varoņi, vajag ar 
viņiem lepoties.”

Atceres dienā Universitātes 

des Publiskās diplomātijas pro-
grammas norisēm, kuŗu, sa -
darbībā ar Latvijas Ārlietu mi -
nistriju, Latvijas vēstniecību 
ASV un Nebraskas universitāti 
Linkolnā, sarīkoja Amerikas 
latviešu apvienības kultūras no -
zares vadītāja Līga Ejupe. Kon -
ferencē piedalījās arī Nebraskas 
universitātes viceprezidents 
Steven T. Duke.

Jau 1954. gadā Nebraskas gu -
bernatora vietnieks un Kārļa 
Ulmaņa mentors Charles War-
ner uzdāvināja Universitātei 
bronzas plāksni ar tās pazīs-
tamo absolventu, bet, atklājot 
konferenci, Līga – bijusī linkol-
niete - ar lepnumu paziņoja, ka 
18. novembris Linkolnā paslu-
dināts par Latvijas dienu. Klau-
sītāju pilnajā auditorijā šī ziņa 
izsauca priecīgus aplausus. 

“1918. gada 18. novembrī 
notikusī Latvijas valsts prok la-
mēšana bija notikums, kas uz -
lika Latviju uz pasaules kartes,” 
savā uzrunā uzsvēra Latvijas 
ārkārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks ASV Andris Teikmanis. 
Neskatoties uz vēsturnieku at -
šķirībām par tā saucamajiem 
Ulmaņlaikiem, lielākā daļa no 
viņiem piekrīt, ka Kārļa Ulmaņa 
loma 1918. gada notikumos un 
Latvijas valsts proklamēšanā 
bija “ļoti, ļoti svarīga – viņš bija 
mērķtiecīgs, spītīgs un viņam 
bija vīzija galvā,”, atzīst vēstures 
doktors, Latvijas Valsts vēstures 
archīva vadošais pētnieks Jānis 
Šiliņš, kuŗš konferencē runāja 
par izcilā valstvīra darbību pa -
saules vēstures notikumu 
gaismā. 

“Es uzaugu mājās, kur Ul -
manis tika pieminēts ik dienu,” 

bibliotēkā notika arī archīvu 
izstādes atklāšana par Kārļa 
Ulmaņa Nebraskā pavadīto lai  ku 
un viņa lomu Latvijas neat ka-
rības proklamēšanā 1918. gadā. 
Īpaši vērtīgi un interesanti šķita 
dokumenti, ko izdevies paglābt, 
izvedot bēgļu gaitās, piemēram, 
K.Ulmanim adresētā vēstule no 
ģenerāļa Baloža, Ulmaņa rak-
stītas vēstules un zīmītes no 
Krasnovodskas cietuma. 

Nākamajā dienā, 15. novembŗa 
sestdienā, Linkolnas latviešu 
evanģēliski luteriskās draudzes 
baznīcas pagrabstāvā Amerikas 
latviešu apvienības valde aiz -
vadīja savas sēdes pirmo dienu 
un vakarā kopā ar vēstnieku 
piedalījās svinīgās vakariņās, ko 
linkolnieši bija sarīkojuši turpat 
ielas otrā pusē esošajā Latviešu 
namā. Ar asprātīgu uzrunu vie-
sus sveica draudzes priekšnieks 
Kārlis Indriksons. Bija daudz 
iepazīšanos un tikšanos ar sen 
neredzētiem cilvēkiem, ko īpaši 
sirsnīgu darīja talantīgo jau-
niešu Karlīnes Grīnbergas un 
Alda Stepes mūzikālais priekš-
nesums. 

Vakariņās sēdēju pie viena 
galda ar linkolniešiem Antu un 
Jāni Lipiņiem, un Jānis man 
izstāstīja, kā viņu vecāki bū -
vējuši Latviešu namu. Linkolnā 
taj  os gados nojaukta kāda 
agrāko godību zaudējusi vies-
nīca. Vietējie latvieši ievērojuši, 
ka atkritumos izmesti labi grī-
das dēlīši, tikai naglām pilni. 
Savākuši dēlīšus, sadalījuši 
starp visām latviešu ģimenēm, 
lai izvelk naglas un ieklājuši 
jaunu grīdu savā namā. Grīda 
vēl turas, tāpat kā Linkolnas 
latvieši – visi vienā rakstā.
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MĀRIS BINDERS
Mūsējie pasaulē

MARISS JANSONS
Taivāna
15. novembris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay -
erischen Rundfunks, National 
Kaohsiung Center for the Arts 
(Weiwuying)

16. novembris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, National 
Taichung Theater

17. novembris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, National 
Theater & Concert Hall, Taipei

Vācija
1., 2., 9., 10. novembris Mariss 

Jansons un Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, 
Gasteig München

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
2.,10. novembris Zanda Švēde 

Driādas lomā Richarda Štrausa 
operā “Ariadne Naksā”, Oper 
Frankfurt

Vācija
Kremerata Baltica un Iveta 

Apkalna (ērģeles)
7. novembris Rosenheim Con-

gress Center
9.  novembris Jugendstil-Fest-

halle, Landau in der Pfalz
10.  novembris Schlosstheater 

Fulda
11.  novembris Philharmonie 

Essen
12.  novembris Elbphilhar mo-

nie Hamburg
13. novembris Erholungshaus, 

Leverkusen

ANDRIS NELSONS
ASV
 1., 2., 3., 6., 8., 9., 10., 13., 15., 

16., 17. novembris Andris Nel-
sons un Boston Symphony Or -
chestra, Symphony Hall, Boston, 
MA

MAIJA KOVAĻEVSKA
Austrālija
7., 9., 12., 14., 16. novembris 

Maija Kovaļevska Mimī lomā 
Džakomo Pučīni operā “Bo -
hēma”, Opera Australia, Arts 
Centre Melbourne

MARINA REBEKA
Francija
5., 8., 11., 14., 18. novembris 

Marina Rebeka Annas Boleinas 
lomā Gaetāno Doniceti operā 
“Anna Boleina”, Opéra National 
de Bordeaux

Cathedral Basilica of Saints Peter 
and Paul, Philadelphia, PA 

13.  novembris, Ēriks Ešen-
valds, “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 Ešen-
valds, “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 Gra -
duate Singers, St Peter’s Cathed-
ral, Adelaide

4. novembris Ēriks Ešenvalds, 
kormūzika, St Independent 
Thea t re, North Sydney

Austrija
6. novembris Ēriks Ešenvalds, 

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

Dienvidafrika
4. novembris Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, izpilda The Libertas 
Choir, University of Stellenbosch, 
Cape Town

KSENIJA SIDOROVA
ASV
10. novembris Karnegī zālē 

NY, kopā ar Orpheus orķestri 

LATVIJAS
RADIO KORIS
ASV
Latvijas Radio koris un diri-

ģents Sigvards Kļava
13.  novembris “White Light 

Festival”, Church of St. Mary the 
Virgin, New York, NY

15. novembris Duke University 
Chapel, Durham, NC

16. novembris  Coolidge Audi-
torium, Library of Congress, Tho-
mas Jefferson Building, Washin g -
ton, DC

KREMERATA BALTICA
Austrija
6.  novembris Kremerata Bal-

tica un Iveta Apkalna (ērģeles), 
Congress Innsbruck

SINFONIETTA RĪGA
Ungārija
5.  oktobris, Sinfonietta Rīga, 

Művészetek Palotája – Müpa 
Budapest

PĒTERIS VASKS
13.  novembris Pēteris Vasks, 

“Symphony for strings”, atskaņo 
Kremerata Baltica un Iveta 
Apkalna, Bayer Erholungshaus, 
Leverkusen

ĒRIKS EŠENVALDS
2. novembris Ēriks Ešenvalds, 

“Lux Aeterna”, izpilda Concert 
Band, Chamber Choir, Form 1 
Singers, Symphony Orchestra, 
School Chapel. Oakham

ASV
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 Ešen-
valds, koŗmūzika, izpilda West-
minster Williamson Voices, 

ANDRIS DZENĪTIS
Apvienotā Karaliste
ASV
8., 9., 10.  novembris Andris 

Dzenītis, simfonisks darbs “Māra”, 
atskaņo Boston Symphony Or -
chestra un Andris Nelsons, 
Symphony Hall, Boston, MA

SANTA RATNIECE
ASV
Santa Ratniece “Chu Dal” 

(“Quiet water”), izpilda Lat  vijas 
Radio koris un diriģents Sigvards 
Kļava

 13. novembris festivāls “White 
Light Festival”, Church of St. Mary 
the Virgin, New York, NY

Kanada
17. novembris festivāls “Sound 

Streams”, Metropolitan United 
Church, Toronto, ON

JURIS KARLSONS
ASV
13.  novembris Juris Karlsons 

“Cum Oramus”, izpilda Lat  vijas 
Radio koris un diriģents Sigvards 
Kļava, festivāls “White Light Fes-
tival”, Church of St. Mary the 
Virgin, New York, NY

IVETA APKALNA
Austrija
6. novembris Iveta Apkalna un 

Kremerata Baltica, Congress 
Innsbruck

Vācija
Iveta Apkalna un Kremerata 

Baltica 
7.  novembris,  Rosenheim 

Congress Center
9.  novembris  Jugendstil-Fest-

halle, Landau in der Pfalz
10.  novembris Schlosstheater 

Fulda
11.  novembris Philharmonie 

Essen
12. novembris Elbphilhar mo-

nie Hamburg
13. novembris Erholungshaus, 

Leverkusen

BAIBA SKRIDE
Īrija
Baiba Skride un Ulster Or  -

chestra
1.  novembris Market Place 

Theatre and Art Center, Armagh
2. novembris Ulster Hall, Belfast

LAUMA SKRIDE
Apvienotā Karaliste
14. novembris Lauma Skride, 

Wigmore Hall, London

TRIO PALLADIO
Apvienotā Karaliste
14.  novembri  Trio Palladio 

(Eva Bindere, Kristīne Blaumane, 
Reinis Zariņš); Wigmore Hall, 
London
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MĀRIS
ROZE

(Turpinājums sekos)

Māsīcas Atmodā 
(2. turpinājums)

Fotografijā mēs esam visi, daļa 
no Birznieka-Upīša dzimtas, 
kuŗa māsa Jūlija apprecēja manu 
vectēvu Krišjāni un mūsu lau -
cinieku senču līnijā ieviesa ievē-
rojamu akadēmisko pagriezienu.  
Vecākā meita Agnese izglītojās 
par ārsti, Kārlis pārņēma “Pa -
kuļus” no tēva, bet kļuva  par iz -
cilu agronomu ar virkni pub li-
kāciju.  Mans tēvs Ernests ieguva 
doktora gradu un vadīja Mež-
kopības katedru Lauksaim nie-
cības akadēmijā.  Roberts izvei-
doja karjeru, būdams LU eko-
nomikas profesors.

Direktore jautā Aijai, vai viņa 
var paskaidrot apstākļus, kādos  
tēvs pieņēma lēmumu nodot 
“Pakuļus” Rakstnieku savienībai 
1945. gadā. Es gaidu, ka Aija 
teiks kaut ko apmēram šādi: “Tas 
bija jādara, jo bija jāizvēlas – vai 
nu ekspropriācija, vai varbūt kas 
ļaunāks, piemēram, izsūtīšana.”  
Bet Aija pauž, ka Kārlis gribējis 
attīstīt savu zinātnisko karjeru 
Rīgā un to nav varējis apvienot ar 
“Pakuļu” apsaimniekošanu, un 
tāpēc uzdāvinājis mūsu tēvu 
mājas sarkanajiem.

Dusmu pārņemts, es protestēju 
Aijas teiktajam savā nepilnīgajā 
latviešu valodā: “Viņš to darīja, 
domājot par sekām citādai rīcī-
bai, jau redzējis krievu tankus 
gandrīz savā sētā ieripojam 1944. 
gadā.”

“Viņi nekad mūsu sētā neie -
brauca!” atsauc Aija.

“Neesi literāra!” es šņācu, lieto-
jot amerikanizēto vārdu, no liter al, 
vārda “burtiska” vietā.

Maija drīz vien iejaucas, lai 
novirzītu mūsu nesaskaņas. Pēc 
abpusējas nomierišanās Aija vairs 
nenoliedz manu uzskatu, un es 
vairs viņai neuzbrūku. Es tomēr 
īsti nesaprotu viņas viedokli.  Tas 
ir 1945. gada reālitātes noliegums, 
ignorējot Sarkanarmijas ag  re-
sīvās varas būtību un akceptē jot 
pasaku, ka šī armija atbrīvoja 
Latviju no vāciešiem, nevis vien-
kārši atguva savu 1940. gada sta -
ļinistu laupījumu. Varbūt tas sais-
tās ar māsīcas piemērošanos un 
vēlēšanos visus šos gadus izdzī-
vot okupantu iekārtā, kad viņa 
auga un izglītojās, un veidoja 
savu karjeru Padomju Latvijā.

Dusmas ātri izgaist, un Aija 
ieved mani blakus klētī, kur iz -
stādīti dažādi 19. gadsimta lauku 
darbarīki – siena dakšas, sviesta 
ķērnes, kūlēji, piena kannas, 
sakas un citi ar roku darināti pie-
derumi, ko lietoja cilvēki, kas 
dzīvoja tuvu pie zemes un visiem 
četriem gadalaikiem tikai pāris 
paaudzes pirms mums.  Aijas 
balss kļūst maiga, skaidrojot par 
katru rīku, noglāstot tā koka 
virsmu. Mēs atkal esam saskaņā.

Labā garastāvoklī mēs mēro-
jam īso ceļu uz “Pakuļiem”, lai 
apskatītu māju vispārējo stāvokli.  
Stāvoklis, kā varēja sagaidīt, ir 
krietni nolaists kopš Krišjāņa un 
viņa dēlu laikiem.  Māja celta no 
sarkaniem ķieģeļiem, turas sta-
bili, un jumts nav bojāts. Mēs 
neieejam pirmajā stāvā, kur vēl 
mīt pašreizējie iedzīvotāji, bet 
otrais stāvs ir pilns ar bijušo kol-

choznieku atkritumiem – vecām 
drānām, avīzēm, samirkušām 
grāmatām, un dučiem tukšām 
alus un šņabja pudelēm.

Vēl nopietnāk nolaistas ir klētis 
un šķūņi, daži no tiem sveŗas uz 
sāniem; citiem ir caurumi jum-
tos, nekas te nav lāpīts vai labots. 

Liela trīsstumbru liepa aug 
mājai blakus, vēl otra pie dārza 
mājas aiz dīķa. Virkne kuplo 
ozolu iekļauj ceļu no mājas līdz 
šosejai.  Bet viss, kas te kādreiz ir 
cilvēku darināts dzīves vajadzī-
bām, ir nolaists nevērībā un vie n-
 aldzībā. Tomēr mājas apskate 
rada cerības un nākotnes vīziju.  
Aija un Raimonds saprot, ka 

no iepriekšējās pieturas.  Vilcienā 
es izjautāju Aiju par viņas brālēnu 
Ansi, pie kuŗa bijam ciemojušies 
pirms pāris dienām. Aija min, ka 
kolchozā, kur darbojies Ansis, 
strādnieku kopskaits ir pāri par 
700, ieskaitot trīs ekonomistus!  
Kad es par to pabrīnos, Aija 
aizstāvas: kolchozs esot ļoti liels, 
pāri par 2800 hektāriem. Es at  -
sakos no kārdinājuma komentēt, 
ka tas nozīmē apmēram vienu 
darbinieku uz katriem četriem 
hektāriem. Ja tā, tas Amerikā 
tipiska 160 hektāru liela ģimenes 
saimniecība tiktu apstrādāta ar 
40 darbiniekiem, nevis ar paš-
reizējiem diviem vai trim.

sadalīšana laikam ir domāta darb-
vietu vairošanai, bet tās sekas ir 
neticamā laika tērēšana, ceļojot 
pa veikaliem un nīkstot rindās, 
ko dara visi, kas nav kompartijas 
izredzētie. Tie toties var iepirk-
ties “rezerves” veikalos un tā iz -
vairīties no pašu radītām sekām.

Šodien eju pie Valdas, kas 
dzīvo kopā ar meitu, znotu un 
mazdēlu trīsistabu dzīvoklī. Tas 
viņiem liekas kā sapņu piepil-
dījums. Agrāk visi iztikuši ar 
vienu istabu un stratēģiski iz -
kārtiem nodalījumu deķiem.  Par 
Valdu un viņas māti esmu dzir-
dējis no bērnības. Frīdas tante un 
sešpadsmitgadīgā Valda tika sa -
grābtas 1941. gada 14. jūnijā, 
kamēr Valdas tēvs, pagasta ve -
cākais un laikam galvenais ie -
gansts saraksta iekļaušanā, izvai-
rījās. Tēvs todien bija ceļā ar 
pajūgu uz Rīgu, norīkots ar rindu 
citiem zemniekiem braukt palīgā 
būvēt lidlauku. Krievu zaldāts 
viņam prasījis, kur rindā būtu 
atrodams tāds Valdis Prauliņš.  
Valdis mājis uz rindas priekšgalu, 
un, kad kolona sasniegusi meža 
apkārtni, izlēcis no ratiem un 
ļāvis zirgam turpināt soļot pat-
vaļā. Viņš pēc krievu atgriešanās 
1944. gadā aizbēdzis uz Vāciju, 
vēlāk ticis Anglijā, apprecējies 
otrreiz.

Frīda ar meitu tika norīkotas 
zveja darbos pie Jeņisejas upes 
ziemeļos aiz Polārā loka. Tur 
pāris gadus vēlāk Valda satika 
kādu somu gūstekni, iemīlējās, 
viņai piedzima meita. Meitenes 
tēvs šo atbildību negribēja uz -
ņemties, sarīkoja savu pārvieto-
šanu uz citu nometni, dibināja 
ģimenes saites ar citu sievieti, tā 
arī nekad ar savu meitu ne  sa zi-
nājās.  Meita ar sāpēm to izjuta 
visu savu vēlāko mūžu. Valda 
gan atrada sev citu, apprecējās ar 
bijušo Latvijas armijas virsnieku, 
kas bija izsūtīts dažus gadus 
pirms viņas.  

Kad 1958. gadā radās iespēja 
atgriezties Latvijā, Frīda ar maz-
meitu atgriezās Rīgā, kamēr 
Valda palika pie sava vīra un tā 
arī cerēja sev nodrošināt pensiju, 
pavadot pēdējos Sibirijas gadus 
Noriļskā laboratorijas darbā. Kā 
Valda to stāsta un rāda arī foto 
albumā, šī dzīve laikam bija 
krietni attālinājusies no skarbiem 
sākumgadiem zvejniecībā aiz Po -
lārā loka, ko Valdas māte ma  nai 
mammai bija sāpīgi aprakstījusi.  
Rādot bildes no laboratorijas, no 
ēdināšanas zāles, no ēkas ar peld-
baseinu, Valda izklausās gandrīz 
apslēpti lepna.

Prasu Valdai, kā viņa spēja 
izdabūt mūsu ēdienu saini no 
pasta, ja tas bija adresēts Aijai.  
Izrādās īsts sistēmas izpratnes un 
apiešanas gambīts. Valda drau-
dzīgi uzrunājusi ierēdni, paskaid-
rojusi, ka viņas znots paņēmis 
brīvdienu no darba, lai viņu 
atvestu, un piedāvājusi ierēdnim 
vairākas cigarešu paciņas (ne jau 
kā kukuli, bet kā atlīdzību par 
palīdzību, viņa piebilst).  

Bet 14. jūnijs pats bija uzbru-
kums visai tautai.  Tas atstāja rētu 
visos sabiedrības slāņos, ģimeņu 
piederīgajos, rados, paziņās, 
vien kārši tautiešos. To dienu 

piedzīvoja arī mana ASV māsīca 
Rūta.   Todien 12 gadus vecā Rūta 
bija atbraukusi nedēļu agrāk 
pavadīt daļu no vasaras Frīdas 
tantes lauku mājās, izpalīdzot ar 
darbiem, padzīvojot ar māsīcu 
Valdu svaigā lauku gaisā. Viss, 
kas notika tajā dienā, palika 
Rūtas atmiņā kā iegravēts.

Valda torīt bija ceļā uz pieno-
tavu, satika tēvu ceļā uz Rīgu, 
atvadījās, tā bija viņu pēdējā 
tikšanās.  Rūta bija pļavā, ganīja 
govis. Kad no pienotavas at  grie-
zās Valda, Rūta pa gabalu redzēja 
vīrieti, kas saņēma viņas zirgu un 
vedot to atpakaļ uz māju.  Kad 
Rūta ienāca istabā, tur jau bija 
četri vai pieci vīri, kas izbļāva 
rīkojumus krievu valodā.  Frīdas 
tante Rūtai teica, “Mūs vedīs 
prom, meitiņ, mums jāsapako 
mantas.”  Labi ka paņēma līdzi 
arī kaut ko ēdamu, atceras Rūta.

Pēc pusstundas mājniekus dzina 
ārā.  Valda ar māti tika ielādētas 
automašīnā, tā aizbrauca. Rūta 
sekoja līdz ceļa galam, apsēdās 
tur, gaidīja. Palīdzība nerādījās.  
Atnāca atpakaļ uz kūti, sāka tur 
slaukt govis. Pēc kāda laika ne -
gribīgi iegāja atkal mājās. Tur 
grozījās bariņš vīriešu un sieviešu 
no apkārtnes, kas dalīja ģimenes 
mantas.  Vīrietis Rūtai uzkliedza: 
“Ko tu te dari!” Un tēmēja ar pis-
toli viņai krūtīs. Laimīgā kārtā, 
kalpone Minne iejaucās, paskaid-
rojot, ka meitene neesot ģimenes 
piederīgā, viņa esot no Rīgas.  Kā 
pierādījumu Rūta meklēja savu 
tramvaja karti rokassomā, bet 
soma jau bija iztukšota.  Kartīte 
beidzot atradās uz grīdas, sa  van-
dīta kopā ar izsviestām mantām.  
Uz grīdas gulēja arī Frīdas tantes 
platās cepures, viņas modes lolo-
jumi. “Re, tā dzīvo bagātie,” kāds 
minēja.

Rūta pārgulēja nakti ķēķī salie-
kamā gultā, jo negribēja atgriez-
ties galvenajā istabā. No rīta, 
Min  nes sarunāts, kaimiņš aiz -
veda Rūtu uz dzelzceļa staciju, lai 
viņa varētu noķert vilcienu uz 
Rīgu.

Piecdesmit gadus vēlāk, kad 
mēs abi parādījāmies Rīgā, Rūta 
atcerējās vēl vienu lietu.  Tā bija 
mūsu vectēva celtā dzīvokļu ēka, 
kur Rūta ar savu ģimeni bija 
dzīvojusi tieši pirms aizbēgšanas 
1944. gadā, kur agrāk dzīvoja un 
uzauga arī mana mamma un ko 
es tik pavirši biju paredzējis kā 
iespējamu ziedojumu daudz bēr-
nu ģimenes tēvam.

Nekāda ziedošana Rūtai nebija 
prātā. Gadu vēlāk pēc pašas ini-
ciātīvas Rūta ar advokāta palī-
dzību iesniedza prasību atgūt šo 
īpašumu, kas bija testamentāri 
novēlēts mūsu abu mātēm. Pra-
sība tika pieņemta, un savā nā -
kamajā ceļojumā es apciemoju 
mūsu nosirmojušo ēku un saru-
nāju tai pārvaldītāju. Maijas meita 
Mārīte ar savu vīru tur veiksmīgi 
rīkojas gadiem ilgi. Galvenie iz -
aicinājumi bija ēkas nolaistais 
stāvoklis un mākslīgi noteiktās 
zemās dzīvokļu īres, kas neienesa 
diezgan līdzekļu, lai ēku pama-
zām sakoptu.

No kreisās: Rūta, Māris un Valda

Aija ar Māri pie Brīvības pieminekļa

darbs būs jāveic pakāpeniski, 
tomēr stāvoklis ir uzlabojams.  
Viņi ir apņēmības pilni to darīt.  
Es ticu, ka pēc desmit gadiem 
mēs būsim izbrīnīti par viņu 
paveikto. Ja viņu piemēram sekos 
arī citur Latvijā, tad zeme atkal 
baros savus ļaudis.

Tukumā, kur mans tēvs, viņa 
brāļi, arī māsa gāja skolā, mēs 
novietojam mašīnu blakus vei -
kalam, kas tirgo alu un liķieri.  Ar 
Raimondu novērojam virkni 
nodzērušos, nolaistus vīrus, kus-
toties gaŗām.  Apziņā man atkal 
parādās tie paviršie, bezrūpīgie 
kolchoznieki, kas pārskrējuši 
mūsu ģimenes dzimtvietai, kā 
jau okupanti, ne iedzīvotāji.

Kādu dienu mēs ar Aiju aiz -
braucam ar elektrisko vilcienu 
līdz Majoriem Jūrmalā. Šie vil-
cieni ir lēti, un arī ne tik pārpildīti 
kā troleji un busi Rīgā. Mūsu 
plāns ir izkāpt un tad nākt atpakaļ 
gar plūdmali, un atgriezties Rīgā 

Mēs virzāmies cauri tūristu 
bariem Majoros. Aija pārskata 
veikalus ar pieredzējušu skatu, 
meklējot kādu derīgu preci.  Viņa 
šādā veidā izpilda ķemmēšanas 
praksi. Lielākoties viņa paliek 
neapmierināta, bet mēdz atrast 
arī pāris skābā krējuma burciņu, 
kas nozūd viņas milzu somā.  
Veikalu ķemmēšana ir piemē-
rošanās reakcija Padomju sistē-
mas neiedarbībai. Pastāvīgais 
ēdienu un citu izejvielu trūkums 
padara par neiespējamu plān-
veida iepirkšanos. Cilvēki pērk, 
kas vien noteiktā dienā ir atro-
dams, pēc teorijas: kad kaut ko 
gribēsies vai vajadzēs, tas nebūs 
dabūjams vai arī prasīs ilgstošu 
rindā stāvēšanu.

Šo stāvokli pasliktina pārspīlētā 
speciālizācija veikalos.  Piens un 
piena produkti tiek piedāvāti 
atsevišķos veikalos no maizes un 
citiem graudaugu produktiem, 
un vēl atsevišķi no gaļas. Šāda 
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Pāvesta vēstījums: 
Šodien solidāritāte vajadzīga 

vairāk nekā jebkad
Pāvests Francisks pirms vizītes 

uz Baltijas valstīm vēstījumā Lie-
tuvas, Latvijas un Igaunijas tautai 
norāda uz solidāritātes un kalpo-
juma kopējam labumam izjūtu, 
aicinot līdzdarboties taisnīgas un 
brālīgas sabiedrības veidošanā.

Vaticannews.va publicētajā uz -
ru nā pāvests Francisks vēršas pie 
visiem Baltijas valstīs dzīvojo ša-
jiem: “Lai arī nāku kā Katoliskās 
Baznīcas gans, vēlos apskaut visus 
un sniegt miera, labas gribas un 
nākotnes cerības vēsti.” Viņš vērš 
uzmanību, ka vizīte sakrīt ar Bal-
tijas valstu neatkarības Simtgadi: 
“Vēlos pagodināt visus tos, kuŗu 
pagātnes upuri par iespējamām ir 
darījuši pašreizējās brīvības. Brī-
vība, kā zinām, ir dārga manta, 
kuŗa ir nemitīgi jāglabā un kā 
neizmērojams mantojums jāno-
dod tālāk jaunajām paaudzēm. 
Tumsības, vardarbības un vajā ša-
nu laikos brīvības liesma neno-
dziest, bet iekvēlina cerību nākot-
nei, kuŗā tiks respektēta katram 
cilvēkam Dieva dotā cieņa un 
kuŗā visi jutīsimies aicināti līdz-
darboties taisnīgas un brālīgas 
sa biedrības veidošanā.”

***
Baltijas jūras koŗu konkursa 
laureāts – koris no Latvijas

Par Trešā Starptautiskā Baltijas 
jūras koŗu konkursa pirmās vietas 
un Grand Prix ieguvēju, saņemot 
īpašo Jūrmalas pilsētas kausu un 
3500 eiro Latvijas Valsts Meži Lie-
lo balvu, kļuva Rīgas Doma koŗa 
skolas jauktais koris un diriģents 
Jurģis Cābulis.

 Otro vietu un 2000 eiro naudas 
balvu ieguva jauktais koris Para-
hyan gan Catholic University Choir 
no Indonēzijas, trešo vietu un 
1000 eiro naudas balvu –meiteņu 
koris Elleri no Igaunijas. Par kon-
kursa labāko diriģentu tika atzīts 
Ivan Yohan, bet labākais obligātā 
skaņdarba – Andŗa Dzenīša opusa 
The Drop – interprets ir Rīgas 
Do  ma koŗa skolas jauktais koris, 
kas ieguva arī skatītāju simpatiju 
balvu. Pēc pirmās dienas rezul tā-
tiem finālam izvirzīti tika pieci 
kori: jauktais koris Aidija (Lietu-
va), jauktais koris Parahyangan 
Catholic University Choir (Indonē-
zija), meiteņu koris Elleri Tutar -
las tekoor (Igaunija), Rīgas Doma 
koŗa skolas jauktais koris (Latvija) 
un sieviešu koris Aino (Somija).

***
Latvijas karoga krāsās 

izgaismos The High Level tiltu
Kanadas pilsētā Edmontonā 18. 

novembrī Latvijas karoga krāsās 
tiks izgaismots The High Level tilts, 
vēstī Latvijas vēstniecība Kanadā.

Tilts 18. novembrī no plkst.16 

līdz pusnaktij Latvijas karoga sar-
kanbaltsarkanajās krāsās tiks iz -
gaismots pēc Edmontonas latvie-
šu biedrības valdes locekles Intas 
Londonas rosinājuma. Vēstniecība 
norāda, ka informācija par izgais-
mošanu tiks atspoguļota pilsētas 
mājaslapā un sociālos tīklos Fa -
cebook un Twitter. “Lūdzu, brauciet 
uz Edmontonu un pārliecinieties 
paši, vai tā būs, nenokavējiet! Pal-
dies par jauko iniciātīvu un dar-
bu!” raksta Latvijas vēstnieks Ka -
nadā Kārlis Eichenbaums.

***
Jauniešu panākumi olimpiadās

Maskavā notika Pirmā starp-
tautiskā ekonomikas olimpiada. 
Tā  tika gatavota vairākus gadus 
un tās organizātori – Higher School 
of Economics (Maskava, Krievija) 
bija izstrādājuši trīs olimpiadas 
kār tas, kuŗās jaunieši pierādīja sa -
vas finanču lietpratības prasmes. 
Mācību priekšmetu starptautisko 
olimpiadu sezonas nobeigumā 
Lat vijas jaunieši izcīnīja ilgi gaidī-
tās zelta medaļas. Latvijas vēsturē 
šī ir pirmā reize, kad jauniešiem  
ar izcilām ekonomikas zināšanām 
un prasmēm ir iespēja sacensties 
starptautiskā līmenī vienlīdzīgi ar 
tādām izlasēm kā ASV un Krie-
vijas jauniešiem. Olimpiadas re  zul-
tāti atspoguļo šo skolēnu pedago-
gu ilglaicīgu ieguldījumu jauniešu 
intereses attīstībā par ekonomiku 
kā mācību priekšmetu.

Visi Latvijas ekonomikas izlases 
dalībnieki no pirmās Starptau-
tiskās ekonomikas olimpiadas at -
griezušies ar medaļām. Zelta me -
daļas saņēmuši Vairis Stramkalis 
(Olaines 1. vidusskola), Roberts 
Pavlovskis (RTU Inženieŗzinātņu 
vidusskola) un Alisa Turukova 
(Daugavpils Krievu vidusskola – 
licejs),  Diāna Paula Upmale (Cēsu 
Valsts ģimnazija) un Kārlis Eiduks 
(Olaines 1. vidusskola) saņēmuši 
bronzas godalgas.

***
Saeima sper pirmo soli ceļā 
uz tautas vēlētu prezidentu

Saeimas deputāti nolēmuši no -
dot komisijām grozījumus Latvi-
jas Republikas Satversmē, kas pa -
redz, ka Valsts prezidentu ievēlē 
tauta. Grozījumu nodošanu ko -
misijām atbalstīja, 70 deputātiem 
balsojot par, 15 pret un diviem 
atturoties. Latvijas Reģionu apvie-
nības (LRA) deputāte Inga Bite 
izteicās, ka grozījumi ir sasteigti 
un tiek meklēti iemesli noraidīt 
LRA iniciātīvu par Valsts prezi-
denta atklātu ievēlēšanu. Viņai 
piekrita Vienotības frakcijas vadī-
tājs Hosams Abu Meri. Viņš no  rā-
dīja, ka Vienotības deputāti bal so 
pret grozījumu nodošanu komi-
sijām.

***
Iecirkņi Vācijā gatavi 

13. Saeimas vēlēšanām
22. septembrī Latvijas vēst nie cī-

bā Berlīnē sekmīgi aizvadīts 13. Sa -
eimas vēlēšanu iecirkņu vadītāju 
apmācību seminārs, kuŗu ar uz   -
ru nu atklāja Latvijas vēstniece Vā -
cijā Inga Skujiņa. Semināru vadīja 
pieredzējušais Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) priekšsēdis Ar -
nis Cimdars. 6. oktobrī gaidāma-
jās Saeimas vēlēšanās pirmo reizi 
būs iespējams nobalsot kopumā 
deviņās Vācijas pilsētās. Klāt ieras-
tajiem vēlēšanu iecirkņiem Latvi-
jas Goda konsulātos nākuši nozī-
mīgie latviešu diasporas centri 
Min stere un Freiburga. Apmācībās 
Berlīnē piedalījās visu deviņu vē -
lēšanu iecirkņu pārstāvji, kuŗu rī -
cībā jau ir viss nepieciešamais vē -
lēšanu veiksmīgai norisei, t. sk. ur -
nas un biļeteni. Semināra dalīb-
nieki visas dienas gaŗumā iepazi-
nās ar praktisko informāciju par 
vēlēšanu organizācijas procedū - 
r ām un vēlēšanu norisi. Apmācību 
ietvaros tika izspēlēta arī vēlēšanu 
iecirkņa darbība, sākot ar vēlētāju 
sagaidīšanu un beidzot ar rūpīgo 
balsu skaitīšanu.

Apmācību semināram sekoja tau-
tiešu organizāciju tikšanās vēst-
nie cībā. Tās ietvaros vēstniece Sku -
jiņa vadīja darba sesiju, kuŗā ana-
lizēts iepriekšējā gadā paveik tais 
un pārrunātas nākotnes ie  ceres. 
Tikšanās Berlīnē sniedza arī vērtī-
gu iespēju tautiešu organi zā cijām 
dibināt savstarpējus konta k tus, 
ap  mainīties ar pieredzi un ko  or-
dinēt savus plānus. Vēstniecība ir 
pateicīga uzņēmīgajiem un pilso-
niski aktīvajiem tautiešiem, kas 
izrādīja gatavību organizēt vēlē  ša-
nu iecirkņus Vācijā, tādējādi no -
dro šinot Latvijas pilsoņiem plašā-
kas iespējas nodot savu balsi gai-
dāmajās Saeimas vēlēšanās. Vēlē-
ša nu iecirkņu vadītāju sagatavo-
šanas apmācības tika rīkotas, iz -
mantojot Ārlietu ministrijas pie-
šķirto financējumu diasporas at -
balstam. Saeimas vēlēšanās Vācijā 
savu balsi būs iespējams nodot 
Berlīnē, Minchenē, Hamburgā, 
Diseldorfā, Frankfurtē pie Mai-
nas, Brēmenē, Kincelzavā (Kün-
zel sau), Minsterē un Freiburgā. 
Plašāka informācija par to, kas 
katram ārvalstīs dzīvojošam bals s-
tiesīgajam Latvijas pilsonim būtu 
jāzina gan pirms 13. Saeimas vē -
lēšanām, gan vēlēšanu dienā, pie -
ejama vēstniecības un CVK mā -
jas lapās.

***
Igaunijas kollēgām 
dāvina vēsturiskas 

20. gadsimta fotoliecības

Sveicot kaimiņvalsti Igauniju 
valsts Simtgadē, 14. septembrī Ār -
lietu ministrija (ĀM) pasniedza 
dāvinājumu Igaunijas Ārlietu mi -
nistrijai – pagājušā gadsimta 20. ga -  
 du fotouzņēmumus, kuŗos fiksēta 
pirmā ASV sūtņa Baltijas valstīs 
Frederika Kolmana (Frederick W. 
B. Coleman) (1874-1947) akredi-
tācija un uzturēšanās Igaunijā. 

Dāvinājumu Igaunijas ĀM Admi-
nistrātīvā departamenta ģenerāl-
direktorei Marje Lūpai (Marje 
Luup) Tallinā pasniedza Latvijas 
ĀM Konsulārā un diplomātiskā 
nodrošinājuma direkcijas vadītājs 
Bahtijors Hasans.

Dāvinājums bijis iespējams, pa -
teicoties ASV diplomāta F. Kol-
ma na ģimenes piederīgiem, kas 
2000. gadā Latvijas vēstniecībai 
ASV un Latvijas ĀM dāvināja do -
kumentālas liecības par ASV dip-
lomāta darbību Latvijā no 1922. ga -
da novembra līdz 1931. gada ok -
tobrim. To vidū bija arī daži foto-
uzņēmumi, kas attiecināmi uz 
Igaunijas ārlietu dienesta vēsturi.

***
Rīgā atklāj Lībiešu institūtu 
Turpmāk Latvijā padziļināti un 

vispusīgi pievērsīsies lībiešu tau-
tas, kā arī tās mantojuma izpētei. 
Latvijas Universitātes (LU) pa -
spār nē izveidots Lībiešu institūts, 
kas ir pasaulē pirmā zinātniskā 
iestāde, kur pētīs līvus. Pasaulē 
nav palicis daudz lībiešu, kuŗi 
ru  nā savā valodā, tāpēc institūta 
veidotāji cer veicināt izpratni un 
interesi par šo seno tautu. 

Valts Ernštreits

Diplomētais lībiešu valodas spe-
ciālists, dzejnieks un mākslinieks 
vienā personā Valts Ernštreits sa -
ka: Daudzi neapzinās, ka lat viešu 

valoda ir tā, kas nes lībiešu valodu 
tālāk. “Piemēram, uzsvars uz pir-
mās zilbes – tā ir tieša lībiešu valo-
das ietekme. Arī tādi vārdi kā “vai”, 
“vajag”, “puisis”, “laulāties”, “kāzas”, 
un tā ir ļoti būtiska arī Latvijas da -
ļa. Jāņus arī ieskandinām ar “līgo”, 
kas ir lībiešu vārds.  Latvija ir pilna 
ar lībiešu elementiem!” Ernštreita  
vairāku gadu gaŗumā veiktie lībie-
šu valodas pētījumi vainagojās ar 
Tartu universitātē aizstāvēto dok-
tora disertāciju, kas nule ir pār-
augusi monografijā “Lībiešu rak-
stu valoda” – pirmajā lībiešu rak -
stu valodai veltītajā grā matā, kas 
iznākusi latviešu valodā.

Grāmata lībiešu valodā

Lībieši nav vērtība tikai pati par 
sevi, bet viņiem ir liela loma tajā, 
kāda ir mūsdienu Latvija. Tāpēc    
ir svarīgi pētīt arī šo jomu. Šī ir 
pirmā zinātniskā iestāde Latvijā 
un arī pasaulē, kuŗa vispusīgi pētīs 
lībiešu tautu un viņu mantojumu. 
Piemēram, jau izveidota elektro-
niskā līvu-latviešu valodas vārd-
nīca. Institūta izveides pamatā ir 
Lībiešu kultūras centra līdz šim 
apkopotā izpēte, ko papildina so  m-
ugristikas pētījumi Tartu un citās 
ziemeļu universitātēs. Bei dzot 
mums ir liels prieks, jo tas nozīmē, 
ka Latvijai nav vienalga un vismaz 
nākamajā simtgadē Latvija taps 
bagātāka, aptverot savu divpusī -
bu, dažādību baltis kajā un som - 
 u griskajā. 

Paturēsim prātā 
Raiņa vārdus!

Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde Elīna Pinto žurnā-
 lā IR dalās pārdomās par partiju izvēli 13. Saeimas vēlēšanās. 
Vēlētājiem būtu  jāprot novērtēt  polītiķu spēja vai nespēja  līdz šim 
radīt ko vairāk nekā skaistus tekstus un kaismīgus video rullīšus. 
Elīna pati savu izvēli izdarījusi, viņu vadījusi mērķa apziņa par to, 
kādu vēlas Latviju redzēt nu jau jaunā brieduma posmā LV100+1. 

Kādi tad bijuši Elīnas Pinto izvēles 
kritēriji?

Manai izvēlei būtiskāk par mirkļa 
reitingiem ir tas, ka partija ir nevis 
biznesa interešu klubiņš, bet gan 
stabila ideju apvienība, kas spēj iz -
turēt vieglas naudas, rampas ugu-
ņu alkstošu seju vai valstij drau-
dīgu starptautisko partneru vi  li-

nājumu. Vairāk nekā trešā daļa vē -
lētāju vēl neesot droši, par ko balsot. 

Turklāt jau esošajos reitingos lielais ne -
zināmais ir diaspora. Ārvalstīs dzīvojošo vē -

lētāju nodomi neparādās nevienā sabiedriskās domas aptaujā.   Bet, 
diasporā reģistrētajiem 130 tūkstošiem vēlētāju (vēsturisks rekords!) 
aktīvi balsojot, no ārvalstīm var ievēlēt par astoņus Saei mas de -
putātus. 

Kādi polītiķi mums vajadzīgi?
Mums vajadzīgi polītiķi, kuŗi neattaisnojas ar frazēm par “mazo 

Latviju”. Nav labāku vārdu kā Raiņa teiktais par mazo cilti, kas 
liela tik, cik viņas griba. Dzīvojot Luksemburgā, redzu, kā šī 
ģeografiski par Latviju daudz mazākā valsts ir spējusi no Otrā 
pa saules kaŗa skartas lauksaimnieku zemes izaugt par AAA rei-
tinga valsti ne tikai finanču, bet arī sociālās drošības jomā un 
ieņemt pasaulē nozīmīgu lomu augstas pievienotās vērtības 
nozarēs, piemēram, kosmosa resursu apguvē, biomedicīnā vai lo -
ģistikā. Tas paveikts, apvienojot veselīgu nacionālo pašapziņu ar 
eiropisku solidāritāti, tālredzīgu lēmumpieņemšanu ar mērķtiecību.        
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Tie, kas dara, tie dara. Tie, kas 
sajūt, tie pievienojas. Arī jūs ik  die-
nā darāt to pašu, kaut vai drusciņ. 
Līvi dzīvo tikai Latvijā. To skaits ir 
sarucis līdz 250 cilvēkiem. Bet šīs 
unikālās valodas nesēju ir palicis 
vēl krietni mazāk. Pašlaik lībiešu 
valodā spēj sarunāties vien 20 cil-
vēku, lai gan tieši lībiešu valoda 
bija par pamatu igauņu valodai,  
kā arī stipri ietekmēja latviešu 
valodu. Līdz šim ar lībiešiem, jo 
īpaši lībiešu nemateriālo kultūru – 
valodu, folkloru, etnografiju un 
jaunāko laiku vēsturi – saistīto pē -
tī jumu būtiska daļa veikta ārpus 
Latvijas, galvenokārt Igaunijā un 
Somijā. Zīmīgi, ka lībiešu institūta 
izveide sakrīt ar lībiešu kultūrtel-
pas ceļa sākumu uz iekļaušanu Lat-
vi jas un potenciāli arī UNESCO 
Ne   materiālā kultūras mantojuma 
sarakstā.

***
Daudz dalībnieku 

“Jauno līderu skolā” Minsterē
Trīs nedēļas nogales latviešu 

jau n ieši no vairāk nekā desmit 
Eiro pas valstīm Latviešu centrā 
Min sterē tikās vienuviet, lai kopīgi 
mā  cītos, gūtu jaunas pieredzes, ie -
dvesmotos un piedzīvotu lielisku 
laiku kopā ar domubiedriem. Katrs 
no semināriem tika veltīts atšķi rī-
gai temai, kuŗā ieskatu deva tādas 
Latvijas mediju vidē zināmas per-
sonības kā Ansis Bogustovs, Aiva 
Rozenberga, Vita Timermane-
Mora, Jānis Kreilis, Inga Spriņģe, 
Zuarguss Zarmass un citi. Tas bija 
īsts enerģijas lādiņš un spēcīga 
mo  tīvācija atmodināt sevī līderi. 

Ar stāstiem dalījās arī Minsterē 
dzīvojošie latvieši un arī tādi, kas 
šeit gan dzimuši, gan auguši – Nīls 
Ebdens, Andris Gobiņš, Zuze 
Krē sliņa-Sils, Dārta Sils un Arnis 
Drille.

***
“Cielaviņā’’ sācies jaunais 

mācību gads
Siltā un saulainā vasara ir aiz-

steigusies, un Īrijā, Tulovā,  latviešu 
bērnu pulciņā “Cielaviņa’’ ir sācies 
jaunais mācību gads. 9. septembrī 
uz pirmo kopīgo dienu pulcējās   
20 bērni vecumā no 3 – 13 gadiem 
un, sadaloties komandās, veica 
dažādus uzdevumus.

Bērni meklēja pazudušos bur-
tiņus, minēja mīklas, spēlēja spē-
les, veidoja mūsu kopīgo pulciņa 
“Cielaviņa” koku uz audekla un 
iepazinās ar jaunajiem pulciņa 
draugiem.

***
Īrijā saskaitīti Latvijas pilsoņi  
Pēc Centrālā statistikas biroja 

tautas skaitīšanas datiem par Īrijā 
dzīvojošajiem ārvalstniekiem, Īri-
jā 2016. gada aprīlī dzīvojuši 19 933 
Latvijas valstspiederīgie. Kā vēstī 
portāls baltic-ireland.ie, Latvijas 
valstspiederīgo kopiena kopš ie -
priekšējās tautas skaitīšanas 2011. 
gadā samazinājusies par 3% jeb 
660 cilvēkiem. 2011. gadā Īrijā 
dzī  voja 20 593 Latvijas valsts pie-
derīgie. 5771 jeb 29% no tiem par 

dzīvesvietu norādījuši Dublinu, 
bet, atšķirībā no brazīliešiem, spā-
ņiem, italiešiem, frančiem un vā -
ciešiem, viņu dzīvesvietas pārsva-
rā ir nomalēs, nevis pilsētas cen - 
t rālajā daļā. Ārpus Dublinas un 
tās piepilsētām daudz latviešu 
dzīvo Dundalkā, Navanā, Tulovā, 
Port loisā un Monaganā.

***
Pelēko zirņu milti 

no Alojas iekaŗo pasauli
Latvijas pelēkie zirņi sāk iekaŗot 

pasauli. Interese par tiem ir jau 
Eiropā un Amerikā. Tikai te jā  pie-
bilst, ka runa nav gluži par pelē-
kajiem zirņiem, kādus tos esam 
ieraduši redzēt mūsu Ziemsvētku 
galdā, bet gan par pelēko zirņu 
miltiem, un šie milti ir kā izejviela 
bioloģisko produktu ražotājiem.

“Pelēkais zirnis jau iekaŗo pa -
sauli, jo produkts ir saražots, mēs 
jau esam nosūtījuši paraugus un 
pirmās partijas ne tikai pa Rie-
tumeiropas valstīm, bet ir aizc e-
ļojis arī pāri okeanam. Interese ir 
gan Āzijā, gan Amerikā, gan arī 
visā Eiropā. Un šobrīd jau 14 da -
žādos projektos gan piena, gan 
gaļas produktu aizstāšanai, gan  
arī bezglutēna produktu ražoša -
nai šie pelēko zirņu milti tiek mē -
ģināti,”  stāsta uzņēmuma ģenerāl-
direktors Jānis Garančs. Bioloģis-
ko pelēko zirņu pārstrādi ir uzsā-
cis kartupeļu cietes ražotājs Aloja-
Starkelsen. Jauna ceļa sākums – tā 
pelēko zirņu pārstrādi vērtē uzņē-
mumā, kuŗš jau veiksmīgi ir iegā-
jis bioloģiskās kartupeļu cietes 
eksporta tirgū un tagad līdzīgas 
ieceres ir ar pelēkajiem zirņiem un 
to pārstrādi. 

***
Pirmos VDK archīva dokumentus 

plāno publicēt šogad

Bijušās Valsts drošības komite-
jas (VDK) dokumenti tiks publi-
cēti tīmeklī. Tā nolēmusi Saeima, 
otrajā lasījumā atbalstot likuma 
izmaiņas. Lai gan neviens deputāts 
nebalsoja pret “čekas maisu” at -
vēršanu, vienprātības parlamentā 
joprojām nav – no Saeimas tribī-
nes izskanēja gan aicinājums ne -
sa režģīt dokumentu publicēšanu, 
gan ierosinājums tos sadedzināt. 
Likuma izmaiņas paredz, ka Lat-
vijas Nacionālajā archīvā bez ie -
robežojuma būs pieejami VDK 
dokumenti, kuŗi nesatur infor mā-
ciju par cietušajiem un cilvēkiem, 
kuŗi nav bijuši čekas darbinieki, 
ziņotāji vai padomju laika amat-
personas.

Daļu no VDK archīva plānots 
publicēt tīmeklī līdz gada beigām, 

piemēram, VDK darbinieku tele-
fona grāmatas, ārštata operatīvo 
darbinieku uzskaites kartotēku, 
aģentūras statistisko un alfabētis-
ko kartotēku. Vēlāk iecerēts sa -
biedrībai atklāt arī citus ar VDK 
darbību saistītus dokumentus.

***
Janopoles Romeru dzimtas 

mantojums atgriežas Latvijā
Latgales Kultūrvēstures mūzejā 

(LKM), Latvijas valstiskuma Simt-
gades zīmē, norisinājās starptau-
tiskā konference, izstādes atklā - 
ša na un kataloga prezentācija “At -
grie šanās. Janopoles Romeru man-
tojums”. Pasākums tika veltīts Ro -
meru dzimtai, kas no 1811. līdz 
1939. gadam dzīvoja Rēzeknes no -
vada Janopolē –  Janopoles mui žā, 
un viņu saglabātajām kultūrvēs-
turiskajām vērtībām, kas, pateico-
ties sadarbībai ar Romeru dzim -
tas pārstāvjiem, kas dzīvo Kana -
dā (Hen riju Severīnu de Romera 
kungu un viņa dēlu Andrē de Ro -
meru), Latvijas Republikas vēst-
niecību Kanadā un Ārlietu minis-
t riju, atgriezušās Rēzeknē,  Latga-
les Kultūrvēstures mūzejā.

Romeru dzimtas pētījumā liela 
nozīme un vērtība ir  H. S. de Ro -
mera mātes, muižnieka Antonija 
Kazimira Romera (Antoni Kazi-
mierz Römer, 1889-1973) sievas 
An nas Soltanes-Romeres (Anna 
Sołtan Römer, 1895-1974) māksli-
nieciskajai darbībai. 20. gs. 20.–30. 
gados māksliniece A. Soltane-
Romere bija pazīstama gan Lat-
vijā, gan visā Eiropā. Viņa daudz 
ceļoja un eksponēja savus darbus 
lielākajās Eiropas pilsētās. Šobrīd 
Latgales Kultūrvēstures mūzejā ir 
aplūkojama mākslinieces akva -
reļu un citu krājumā iegūto Ro -
meru dzimtas materiālu izstāde 
“Atgriešanās. Janopoles Romeru 
mantojums”. Izstādes atklāšanas 
sarīkojumā viesojās arī Romeru 
dzimtas pārstāve – A. Soltanes-
Ro  meres mazmeita Bernadete 
Montgelasa no Vācijas. Ar savu 
klātbūtni un uzrunu pasākumu 
pagodināja arī Latvijas vēstnie cī-
bas Kanadā pārstāve Ināra Eich en-
bauma, Latvijas vēstnieka Kana -
dā dzīvesbiedre. Nopietns izpētes 
Romeru mantojuma darbs risinās 
tikai pēc apjomīgā H. S. de Romera 
pētījuma (2008. g.) un  nozīmīgā 
dāvinājuma no Kanadas saņem-
šanas (2016. g.). Romeru ģimenes 
devums un atstātais kultūrvēs-
turiskais mantojums ir nenovērtē-
jams ieguvums gan Rēzeknes 
pilsētai, gan Latvijai kopumā.

***
Budapeštā atklāj latviešu 

tautastērpu fotografiju izstādi 
“No Tērpa par Apģērbu”

16. septembrī Budapeštā Lat - 
vi jas vēstnieks Ungārijā Vilmārs 
He   niņš ar svinīgu uzrunu pie da-
lījās starptautiska kultūras festi-
vāla Bridging Europe 2018: The Bal-
tics and Poland in focus atklāša -
nas ceremonijā. Festivāls Bridging 
Europe ir ikgadējs nacionālo kul-
tūru festivāls Budapeštā, kas šo -

gad norisināsies no 16. līdz 26. 
septembrim un, atzīmējot Baltijas 
valstu un Polijas simtgades, fo  ku-
sēsies uz Latvijas, Lietuvas, Igau-
nijas un Polijas mākslinieku dar-
biem. Sarīkojuma atklāšanā uzru-
nas teica arī Lietuvas vēstniece 
Rasa Kairienė, Igaunijas vēstniece 
Kristi Karelsone un Polijas vēst-
nieks Ungārijā Jerzy Snopek, kā arī 
Kultūras un mākslas centra 
MÜPA direktors Csaba Káel.

Sarīkojuma laikā tika atklāta 
mākslinieka Jurģa Rikveiļa lat vie-
šu tautastērpu fotografiju izstāde 
“No Tērpa par Apģērbu”, kas at -
spoguļo tautastērpa aktuālitāti 
mūs dienās un tā vizuālo transfor-
māciju “no tērpa par apģērbu” ār -
pus tradicionālajiem kanoniem. 
Fotoizstāde “No Tērpa par Apģēr-
bu” Budapeštas Kultūras un māk-
slas centrā būs apskatāma līdz     
30. septembrim, un tā ir viena no 
Latvijas valsts Simtgades Latvijas 
Ārlietu ministrijas koordinētās 
Publiskās diplomātijas program-
mas norisēm.

***
Rīgā atklāta 

13. Baltijas triennāles izstāde
Ar performanču vakaru un 

ballīti 21. septembŗa vakarā Rīgā 
Laikmetīgās mākslas centrā, Spor-
ta ielā 2 k-1,  atklāta 13. Baltijas 
triennāles “Atbrīvoties no rēgiem”, 
tādējādi noslēdzot izstāžu ciklu, 
kuŗas pirmā un otrā daļa nori si-
nājās Viļņā un Tallinā. Triennālēs 
mākslinieciskais vadītājs – Vin-
sents Onorē. 13. Baltijas triennāles 
ir laikmetīgās mākslas sarīkojums, 

kas norisinās Rīgā, Latvijas Simt-
gades svinību programmā, atzī-
mējot arī Igaunijas un Lietuvas 
valstu Simtgades. Rīgas izstāde 
kim? laikmetīgās mākslas centrā 
būs atvērta līdz šā gada 18. novem-
brim.

***
Izstāda Voldemāra Johansona 
mākslas darbu “Oscillations”

19. septembrī Beļģijas galvas-
pilsētas mākslas centrā Bozar at -
klāja izstādi “Tendencies”, kuŗā 
piedalās mākslinieks Voldemārs 
Johansons. “Tendencies” norisinās 
jau trešo gadu un akcentē mākslas, 
technoloģiju un zinātnes mijie-
darbi. Šogad izstāde veltīta skaņas 
izpētei mākslā, un tajā līdztekus 
māksliniekam Voldemāram Jo -
han sonam piedalās trīs beļģu 
mākslinieki Christoph de Boeck, 
Aernoudt Jacobs un Kurt d’Haese-
leer, kā arī Pascal Broccolichi 
(Francija) un Katerina Undo (Liel-
britanija). Voldemāra Johan so na 
dalība izstādē ir Latvijas Simt ga-
des programmas notikums.

Izstādē mākslinieks Voldemārs 
Johansons izstāda jaundarbu “Os -
cillations”. Tas radīts Latvijas Simt-
gades starptautiskās programmas 
ietvaros un mākslas valodā runā 
par zemes virsmas svārstībām.

Ziņas sakopojis P. Karlsons 

VATIKĀNS. No 27. līdz 29. oktobrim Vatikānā norisināsies 
starptautiska konference par Eiropas nākotni “(Pār)domāt par Eiro-
pu. Kristiešu ieguldījums Eiropas projekta nākotnē” (Re)thinking 
Europe. A Christian contribution to the future of the European Project). 
Notiks dalībnieku diskusijas darba sesijās, kuŗas vadīs ES delegā -
cijas pie Svētā Krēsla vadītājs un akreditēto ES valstu vēstnieki, arī 
Latvijas vēstniece Veronika Erte.

KANADA. 20. septembŗa rītā Otavā, Kanadas Parlamenta 
pakalnā, pulcējās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas vēstniecību un 
diasporas pārstāvji, lai apliecinātu savu vienotību un savstarpējo at -
balstu Baltu vienības dienā.  Sarīkojumā piedalījās arī Kanadas Parla-
menta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentāras sadraudzības 
grupas vadītājs Džeimijs Šmāle (Jamie Schmale), virkne citu deputātu, 
Ārlietu, Aizsardzības ministriju, kā arī Valsts kancelejas pārstāvji. 
Sarīkojuma izskaņā tika nodziedāta “Dievs, svētī Latviju!” – labs 
vals tiskuma Simtgades svētku turpinājums Kanadā.

NĪDERLANDE. 22. septembrī Latvijas vēstniece Nīder lan-
dē Ilze Rūse piedalījās organizācijas “Palīdzība Latvijai” (Hulp Lett-
land) 25. gadadienas sarīkojumā Berkelē un Rodenreisā, Nīderlandē. 
Uzrunājot klātesošos, vēstniece pauda augstu novērtējumu fonda 
dibinātājiem – Jopam Fuikinkam  ar dzīvesbiedri, kuŗiem izdevies  
25 gadu gaŗumā ierosināt un īstenot daudzus projektus, tādā veidā 
stiprinot civīlās sabiedrības saiknes starp Nīderlandi un Latviju. 
Uzrunājot Nīderlandes pārstāvjus, viņa nodeva sirsnīgu sveicienu un 
pateicību no Latvijas pašvaldībām un organizācijām, kuŗās projekti 
īstenoti. Viņa nolasīja Ludzas novada domes priekšsēža Edgara 
Mekša un Ludzas sociālās aprūpes nama direktores Regīnas Borisovas 
apsveikumu projekta partneriem. Vēstniece arī uzsvēra faktu, ka šo 
svētku atzīmēšana sakrīt ar Latvijas Simtgades svētku svinībām. 
“Biedrības darbība ir lielisks apliecinājums tam, ka Latvijas un Nī -
derlandes divpusējās attiecības attīstās un pilnveidojas visos līmeņos, 
ieskaitot cilvēku savstarpējās saiknes veidošanos”, viņa teica.

POLIJA. 23. septembrī Gdaņskas Baltijas Filharmonijā par 
godu Latvijas un Polijas 100. gadadienai notika koncerts ar nosau-
kumu “Gdaņskas filharmoniķi – Neatkarībai”, kuŗā skanēja latviešu 
komponista Pēteŗa Vaska skaņdarbs Vox Amoris – fantāzija vijolei un 
stīgu orķestrim” un poļu komponista Vitolda Lutoslavska (Witold 
Lutosławski) skaņdarbs “Koncerts orķestrim”. Koncertu organizēja 
Gdaņskas Filharmonija sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Polijā, tas ir 
viens no Latvijas Simtgadei veltītajiem sarīkojumiem Polijā.

LIETUVA. Svinot Latvijas Simtgadi, būvmaisījumu ražotājs 
“Sakret” uzdāvinājis unikālu no betona veidotu telpisku Latvijas 
republikas ģerboni Latvijas vēstniecībai Lietuvā, kas izvietots kon-
ferenču zālē. Tika godināts viens no Latvijas simboliem, kas turp -
māk iepriecinās vēstniecības viesus.
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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”

Vjačeslavs Dombrovskis, kuŗš 
bija izglītības ministrs Valda 
Dombrovska valdībā, ekonomi-
kas ministres Laimdotas Strau ju-
mas valdībā, 2014. gada martā 
tika ievēlēts par Reformu (ek   s-
Zatlera) partijas priekšsēdi, 2015. 
gada aprīlī paziņoja par aizieša-
nu no aktīvās polītikas, taču šo -
gad, apmetis kūleni, negaidīti ie -
s   tājās Saskaņā un tagad kļuvis šīs 
partijas kandidāts valdības vadī-
tāja amatam, devis interviju žur-
nālam Otkritij gorod (Atvērtā pil-
sēta).

Pieskaroties “Kārļa Šadurska 
mācību valodas reformai vidus-
skolās”, Vjačeslavs Dombrovskis 
teica, ka “var un vajag” panākt ta jā 
grozījumus, neļaujot “likvidēt bi -
lingvālo (divvalodu. – F. G.) iz  glī-
 tību”. Viņš tātad vēlas saglabāt 
atsevišķas latviešu un krievu sko las.

Skola un valoda Rīgā un Kazaņā: 
būtiska starpība

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Bet Vjačeslavs Dombrovskis ir 
lokans: Saskaņai tagad esot savs 
īpatnējs plāns: vidusskolu bei -
dzot, abiturientam jāprot trīs va -
lodas – latviešu, angļu “un trešā 
pēc izvēles”... un V. Dombrovskis 
pārliecināts, ka “daudzi izvēlēsies 
krievu valodu”.

Taču viņam tas ir galamērķis, 
līdz kuŗam, kā jāsaprot, reforma 
ir apturama, jo krievu skolām 
trūkstot kvalificētu priekšmetu 
pasniedzēju latviešu valodā.

Tā nu tāda laipošana, šķiet. Te 
nebūtu lieki atgādināt – manu-
prāt, vajadzīgās un svētīgās “Ša -
durska reformas” mērķis ir no -
vērst divkopienu statusa nostip-
rināšanos Latvijas Republikā. 
Jau nietis, sekmīgi beidzot vidus-
skolu, kuŗā visi priekšmeti ap -
gūti latviešu valodā, vairs nej u-
tīsies svešs, apzināsies savu pie-

derību Latvijai – un tātad arī Ei -
ropai, Rietumiem. Savu dzimto 
valodu viņš neaizmirsīs, jo Lat-
vijā viņa rīcībā ir milzīgs krievu 
periodisko izdevumu un grā-
matu klāsts. Lai Latvija kā lat-
viešu tautas nacionālā valsts ne -
pārvērstos “Latkrievijā”, bez re -
formas neiztikt.

Tālāk lieti der salīdzinošā jeb 
komparatīvā īstenības izpētes 
me  tode. Patlaban Putina valstībā 
notiek autonomo reģionu (“Fe -
derācijas subjektu”) pamattautu 
cīņa, atvairojot Kremļa centie -
nus izskaust šo tautu valodas no 
sko lām, radot tajās mazvērtības 
sa  jūtu. Konflikta situācija sevišķi 
skaudri jūtama Tatarstānā, kuŗai 
Putina priekštecis Boriss Jeļcins 
savulaik solīja maksimālu paš-
no teikšanos. Tās galvaspilsēta 
Ka    za  ņa pagājušā gadsimta de -

viņ  desmitajos gadus kļuva par 
tataru kultūras centru, un jā -
atzīmē, ka islama sunnītu pa -
veids, pie kuŗa turas tatari, ir 
mērens.

Tatarstānā tagad parādījušies 
plakāti ar uzrakstu: “Apturēt va -
lodas genocidu!”. Attēlots tatars 
ar tradicionālo galvassegu – ti -
beteiku, kam kāds ar šķērēm uz -
lūko nogriezt mēli.

Pirmais draudu signāls at  ska-
nēja 2017. gada jūlijā, kad Putins 
kādā uzrunā uzsvēra, ka “krievu 
valoda ne ar ko nav aizstājama” 
un ka “etnisko minoritāšu” va -
lodu mācībām jābūt optionā -
lām, – pēc izvēles, lai nepieļautu, 
ka kāds ir spiests apgūt valodu, 
kas nav viņa dzimtā. Un īpaši 
inspektori devušies uz Tatar-
stānu un etniski radniecīgo Baš-
kortostā nu, lai atceltu attiecīgo 

tautu va  lodu obligāto statusu 
skolās. Un daudzi tataru un baš-
kiru valodas pasniedzēji tika at -
laisti no darba.

Kazaņā un Baškortostānas gal-
vaspilsētā Ufā notika protesta 
demonstrācijas. Tatari nav aiz-
mirsuši, ka Kremlis aizliedza vi -
ņiem atgriezties pie latiņu alfa-
bēta, ko Staļins tiem aizliedza 
1940. gadā.

Šā gada jūnijā pārkrievošanas 
pretinieki nodibināja “Krievijas 
tautu demokratisko kongresu”, 
lai cīnītos “par multikultūrālis -
mu (!) un federālismu”.  

Kā redzam, zināmu jēdzienu 
nozīme mainās atkarībā no ap -
stākļiem... Patlaban mācību valo-
das jautājuma izpratni Rīgā un 
Kazaņā šķir principiāla starpība. 
Tā ir, kā mēdza teikt marksisti, 
dialektika, un tas jāsaprot.

Pagājušās nedēļas nogalē Latvi-
jas polītiķi Lielbritanijā tikās ar 
saviem potenciālajiem vēlētājiem. 
Sestdienas, 15. septembra, disku-
siju Lielbritanijas Daugavas Vana-
gu fonda īpašumā “Straumēnos” 
va  dīja un pārraidīja Latvijas tele-
vīzija ar sat elīta palīdzību, bet 
piektdienas vakara diskusiju inte-
resenti varēja vērot Facebook Eiro-
pas Latviešu apvienības (ELA) 
viet nē. 

Abas diskusijas liecināja, ka, 
pirmkārt, visiem diasporas latvie-
šiem nav vienalga, kas notiek Lat-
vijā, kā to reizēm mēdz apgalvot 
gan šeit, gan ārpus Latvijas dzī-
vojošie tautieši. Atsaucība priecēja, 
jo “polītisku pasākumu” apmek lē-
šanā vismaz Lielbritanijas diaspo-
ras cilvēki lielāko tiesu nav pārāk 
naski. Otrkārt, 13. Saeimas depu-
tātu kandidāti arī šajās diskusijās 
bieži vien izlīdzējās ar skaistiem 
vārdiem vai pat ar meliem. ELA 

Par priekšvēlēšanu diskusijām jeb 
Ko polītiķiem drīkst jautāt vēlētāji

vicepriekšsēde Elīna Pinto savā 
Facebook vietnē par diskusijām 
raksta: “Vakar un aizvakar es biju 
lepna un vīlusies vienlaikus. Lepna 
par cilvēkiem auditorijā un vīlu-
sies virknē polītiķu uz skatuves. 
Zālē – daudzi pudu sāls apēduši, 
drosmīgi, dzīvē būtisko pārvēr-
tējuši cilvēki braukuši tālu ceļu,   
lai satiktu polītiķus vaigā. Saturīgi 
jautājumi, kas polītiķiem lika iz -
kāpt no komforta zonas un no 
rūpīgi iestudētajām atbildēm uz 
paredzamo. Ne miņas no “viss ir 
slikti” vai “sitiet viņus”, arī ar visām 
viedokļu atšķirībām, pat krasām. 
Tas ir mans piektais novads, kas 
nav Satversmē vārdā piesaukts, 
bet gūst briedumu un savas apri -
ses Latvijas kartē. Uz skatuves lī -
dzās dažiem plašāk domājošiem 
un korektiem polītiķiem gozējās 
arī pašizredzētības sajūtas pār-
ņemti, kas palaiž muti (vai pat 
rokas) vai vēlētājam uzsmīkņā – 

Tavs jautājums nav būtisks. “Jauni 
daudzsološi” polītiķi, kas atļaujas 
pārmetumus vadītājiem (NVO un 
žurnālistei) par “neobjektīviem” vai 
“nepatriotiskiem” jautāju miem.

Savukārt jau deviņus gadus Liel-
britanijā dzīvojošā Inese Ejug bo 
savā blogā raksta tā: “Iespējams, 
ka pie vainas ir diezgan stereoti-
piskie priekšstati par to, kāda ir 
diaspora. Par vilšanos dažiem ru -
nātājiem, man ir jāsaka – nē, dia s-
pora vairs nav tikai ultranacio-
nālistiskie  trimdīši, kuŗi agrajos 
ne  atkarības gados diezgan akli at -
deva savas balsis nacionālajam 
piedāvājumam, jo tie atspoguļoja 
viņu gadu desmitos loloto sapni 
par neatkarīgu Latviju. Nē, dias-
pora nav arī  tupi  un neizglītoti 
sēņu lasītāji un apkopēji, kuŗi, ne -
spēdami neko jēdzīgu nopelnīt 
Latvijā, ir devušies laimes meklē-
jumos uz bagāto Eiropu. Debašu 
zāle Londonā bija pilna ar labi 
izglītotiem un patstāvīgi spriest 
spējīgiem cilvēkiem, ar savu re -
dzē jumu un vērtībām – augst-
skolu pasniedzējiem, doktoran-
tiem, programmētājiem, skolotā-
jiem, juristiem, uzņēmējiem, mū -
ziķiem utt. Cilvēkiem, kuŗi seko 
līdzi notikumiem un polītikai gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Cilvēkiem, 
kuŗiem ir pasaules pieredze un 
redzējums, kas sniedzas tālāk par 
notikumiem viensētā. Cilvēkiem, 
kuŗiem rūp gan Latvija, gan mūsu 
mītnes zeme. Tādēļ dažkārt no 
deputātiem izskanējušās frāzes zā -
lei lika vai nu spurgt, vai žēli no -
elsties – “Vai tiešām jūs mūs par 
muļķiem uzskatāt?”

Kā žurnālistei raugoties uz abās 
diskusijās dzirdēto un notiekošo, 
jāatzīst, ka bažas radīja ne tikai mi -

nētajos citātos rakstītais, bet dažu 
polītiķu atziņas. Proti, Nacionālās 
apvienības (NA) pārstāvis Rihards 
Kols, runājot par darba ņēmēju 
tiesībām un uzņēmējdarbības vidi 
Latvijā, paziņoja, ka par “aplokšņu 
algām” jāsoda ne tikai darba de -
vēji, bet vajadzētu “kriminalizēt 
arī aplokšņu algu saņēmējus” – 
pro ti, tos, kuŗi algas saņem neofi-
ciāli. Uz repliku, ka Latvijā bieži ir 
situācijas, kad darbinieku atlaiž  
no darba, ja viņš nepiekrīt naudu 
saņemt “aploksnē”, sekoja atbilde 
nicīgā tonī, ka tad vajag iet pie   
cita darba devēja. Acīmredzot 
Kola kungs nezina un negrib 
zināt, ka daudzviet nekādas darba 
izvēles nav vai arī tā ir ļoti iero be-
žota. Tāpat arī pārsteidza polī tiķa 
replika Londonas diskusijas bei-
gās, ka diskusijā nav bijuši parei -
zie jautājumi – neesot jautāts par 
patriotismu, bet nez kāpēc runāts 
tikai par sociāliem jautājumiem. 
Savukārt ar Jaunās Konservatīvās 
partijas pārstāvja Reiņa Znotiņa 
neapmierinātību nācās saskarties 
jau pēc diskusijas, jo jautājumi ne -
esot bijuši polītiski neitrāli, dias-
poras cilvēku intereses esot citas. 
Atbilde, ka pirms diskusijas cil -
vēki tika lūgti atsūtīt savus jau-
tājumus un ka visām partijām tie 
bija vienādi, topošo polītiķi neap-
mierināja. Nācās secināt, ka, acīm-
redzot pēc partijas pārstāvja do -
mām, ne ELA kā sabiedriska or -
ganizācija, ne arī es, žurnāliste, ne  -
drīkstēju uzdot jautājumus, kuŗi 
nepatīk vai neinteresē partijas.

Jāteic – arī vēlētāju jautājumi 
vai  rāk vai mazāk bija saistīti ar     
t.s. “sociālajiem jautājumiem”, kuŗi, 
pēc dažu polītiķu domām, nav 
svarīgi, jo ir taču jārunā par pa  t-

riotismu. To, ka patriotisms mēdz 
ātri vien iznīkt, ja cilvēks savā 
zemē bieži jūtas beztiesīgs un 
redz, ka darba devējam ir visas 
tiesības, bet darba darītājam tādu 
ir maz, nevar neredzēt, tādēļ brī-
žam gribējās jautāt, vai dažs polī-
tiķis dzīvo paralēlajā pasaulē. 
Tāpat vienkāršs nav stāsts par at -
griešanos Latvijā ar bērniem, jo 
mēdz būt sarežģījumi gan ar ār -
valstīs iegūtajiem skolas diplo-
miem, gan ar latviešu valodu. Un 
vaicātāji nudien nebija tie, kuŗiem 
viss vienalga un kuŗi nemūžam  
un neko negrib dzirdēt par Latviju. 
Ja vaicātāji nedomātu, ka kādreiz 
viņi vai viņu bērni varētu Latvijā 
atgriezties, jautājumi būtu citi. 
Turklāt diez vai tiem, kuŗi bija 
atnākuši vai atbraukuši uz disku-
siju, var pārmest patriotisma trū-
kumu, jo attālumi Londonā un   
arī Lielbritanijā ir pavisam citi 
nekā Latvijā, ir vajadzīgs laiks, ap -
ņēmība un arī gatavība tērēt 
naudiņu ceļam. Tādēļ neapmie ri-
nātība ar to, ka tiek uzdoti “nepa-
reizie jautājumi”, ir vismaz dīvaina.

Ko te piebilst? Izskatās, ka par 
autoritāru valsti, kuŗā tiek skan-
dēti patriotisma saukļi, bet vis -
maz par dažām temām netiek ru -
nāts bez atļaujas, sapņo ne viena 
vien partija.
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Pirmajā brīdī varētu šķist, ka 
Sibirijas temats mūsu grāmat-
niecībā jau sasniedzis saturāciju. 
Vai pēc Dzintras Gekas abiem 
Sibirijas bērnu mamutsējumiem 
par izsūtīšanu, skarbajiem dzīves 
apstākļiem viņā galā un tad vai 
nu par atgriešanos dzimtenē, vai 
nāvi svešumā vēl būtu atlicis kas 
jauns, ko teikt? Papētīsim.

Andra Manfelde stāstu krāju-
mam Mājās pārnāca basa mate-

Bass viss cilvēks
Andra Manfelde, Mājās pārnāca basa, apgāds “Latvijas Mediji”, 2018. g., 208 lpp.

riālus vākusi sarunās ar reiz iz -
sūtītajiem vai viņu tuviniekiem, 
tikai vienā gadījumā ielasoties 
dienasgrāmatas pierakstos un 
citā – trimdā rakstītās vēstulēs. 
Pa  visam konsultētas 17 personas – 
11 sievietes un 6 vīrieši. Šo perso-
nu liecības gan tad ir tikai būv-
materiāli pašas rakstnieces izvēlē-
tam apstrādājumam, kas izceļas 
brīžiem ar gluži vai brutālu lako-
nismu, šausminošu vēsti izsakot 
nedaudzos vārdos (Pa vagona 
dur vīm miroņus izsviež stepes vil-
kiem) un ar emocionālas sprie-
dzes uzturēšanu.

Faktuālus jaunumus Manfel -
des grāmatā neatrast, ja nu vie-
nīgi ļoti uzskatāmajā krievu bēŗu 
paradumu notēlojumā (174. – 
175. lpp.). Zinājām jau, ka ekstrē-
mālos apstākļos cilvēkam mainās 
vērtību izjūta: gan zelta pulksteni, 
gan karoti medus viņš skata citā-
dām acīm nekā normālā ikdienas 
dzīvē. Jau pirms vairākiem ga -
diem, recenzējot Sibirijas bērnus, 
konstatēju, ka nav gluži taisnī -  
ba, ka cilvēki ļaunos ārkārtas ap -
stākļos vairāk piesauktu Dievu 
nekā tad, kad viņiem labi klājas. 
Manfeldes grāmatā Dievu pama-
nīju tikai pāris reižu, turklāt vie -
nā reizē runātājs Dievu noliedz, 
nevis meklē tā palīdzību: Vai 

Dievs nemaz neskatās... Ko tad 
vispār bērnu deva, ja tik mazu 
prom paņēma? Nē, nav tur debesīs 
nekāda Dieva! (81.) Citviet sie-
viete pateicas Dieviņam (deminū-
tīvā, tātad senču?), ka Staļins 
miris. (191.)  

Krāsainākais stāstītājs iegadī-
jies Rūdolfs. Viņš ir kaut kas no 
visdaŗa un visziņa, un Sibirijā 
viņš savā ziņā guvis pat dzīves 
piepildījumu: Kad atbraucu  Lat-
vijā, bez papīriem neko vairs ne -
varēja. Tur gan – ja sevi pierādīji, 
tad visu varēji darīt. Par kalēju, 
motoriķi, elektriķi... Rau, dakter´s 
bezmaz vai.... Jā, tur daudz ko va -
rēja.... Es vēl no Sibirijas motocik-
letu pārvedu mājā. (178.) 

Andrai Manfeldei piemīt pra s-
me būtisko pateikt īsi un aši, 
ļaujot to lasītājam izjust kā āmu -
ra sitienu pa pieri. Efektu viņa pa -
nāk tieši ar fragmentārismu, kā 
filmu kadriem citam citu strau ji 
nomainot. Vai trūkumu un reizē 
cilvēka cieņas un autoritātes zu -
dumu pašam savā ģimenē var 
izteikt vēl spēcīgāk, nekā liekot 
tēvam uz bērnu jautājumu Tēti, 
ko tu atnesi? atzīties, ka viņa ka -
batā tikai drupačas? (82.) Ģi  me-
nes sašķelšanu un izjaukšanu ne -
var izteikt iejūtīgāk par Intas 
vārdiem: Kur tēvs palika, to visu 

mūžu minu, minu un neuzminu. 
(163.)

Sibirijas vietējo iedzīvotāju at -
tie cību mērenu norēgulējumu ar 
jaunpienācējiem, izsūtītajiem pa -
nāk viņu novērojumi latviešu at -
zīmētajā pirmajā Jāņu naktī: Ja 
jau fašisti dzied, varbūt tie cilvēki 
vien ir. (163.) 

Par pašu aizkustinošāko vietu 
grāmatā gribu nosaukt Tamāras 
ļaužu pēc astoņiem Sibirijā pava-
dītiem gadiem saņemto ziņu, ka 
viņi tiek mājās: Brīvestība, visiem, 
visiem! (55. – 56.) No tā, kā viņi 
katrs uz ziņu reaģē, nojaušams, 
ka ir pienācis lielākais laimes brī-
dis visā viņu līdzšinējā mūžā. 
Kursīvā iespiestās rindkopas dēļ 
šajās divās lappusēs iesaku grā-
ma tu iegādāties un kopā ar Ta -
mā ru un viņai tuvajiem viņu ja u-
najā situācijā iejusties. Var jau sa -
cīt, ka, tikai lielai nelaimei iz  bei-
dzoties, cilvēks var izbaudīt mil -
zu atvieglinājumu un laimes sa -
jūtu, un lai tad tā lielā laime vien 
izpaliek, ja pirms tās nevar iztikt 
bez nelaimes.

  Varbūt daudzu Rietumu trim-
dinieku pirmā viesošanās vai pat 
atgriešanās Latvijā pēc tās neat-
karības atgūšanas puslīdz tuvojas 
uz Sibiriju izsūtīto atgriešanās 
pārdzīvojumam, kaut Rietumos 

pēc pirmo grūtību pārvarēšanas 
viņi bija dzīvojuši labos apstākļos. 
Bet cik gan tālu esam nonive lē-
jušies tagad! Latvijas latvieši do -
das darba meklējumos uz Rie - 
tu mu ārzemēm, Rietumu trim-
dinieki un to pēcteči Latvijā ne -
at griežas, bet Rīgas lidostā maz 
ma  na asaru un smaidu. Brīvas 
ceļošanas iespējas ir vairojušās, 
tīmeklis ļauj pārvarēt attāluma 
izjūtu starp tēvzemi un ārzemēm. 
Nav vairs emocionāli kalnu un 
ieleju, virsotņu un aizu.

Šo mūsu pašu dzīvē jūtamo 
pretstatu trūkumu labi aizpilda 
Andra Manfelde ar savu neliela 
apjoma grāmatu. Intervēto pie re-
dzējumus viņa selektīvi un pašas 
izvēlētā secībā no jauna pārdzī - 
vo. Viņas teksts ir faktos bazēta 
māksla, bet tajā nav nekādas māk-
slotības. Intriģē jau pats virsraksts. 
Basumu parasti attiecina uz kā -
jām, normāli mēs teiktu: Viņa 
pārnāca basām kājām. Bet basu-
ma attiecināšana uz visu cilvēku 
ir izdevusies un oriģināla. Atskai-
tot jau minēto Rūdolfu, mājās 
pārnācēji ir miesās nonīkuši un 
garā daudz cietuši. Kā baskā jai-
niem ganu gaitas izgājušiem bēr-
neļiem jāsāk iet skolā, tā reiz iz -
sūtītajiem dzīve no nekā jāatsāk 
par jaunu. 

Tā ir redzama no Svētā Pēteŗa 
laukuma un liecina par mātišķo 
un debesu aizsardzības solījumu 
pāvestam un Baznīcai. 

Pie Brīvības pieminekļa bija 
ieradušies cilvēki no citām Lat -
vijas pilsētām. Kāda sieviete bija 
braukusi no Tukuma. “Es arī gri-
bu redzēt Romas pāvestu. Jāredz, 
protams. Tas ir vienu reizi dzīvē 
droši vien. Ļoti labi, ka viņš ir 
atbraucis un ka viņš ievēro tādu 
Latviju. Es varbūt neesmu ticīga, 
bet vispār esmu kristīta katoliete 
pēc būtības,” viņa stāstīja.

Vatikāna valsts vadītājs un Ro -
mas katoļu baznīcas pāvests 
Francisks Rīgā tikās ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, no  -
lika ziedus pie Brīvības piemi-
nekļa, piedalījās ekumeniskā diev-
 kalpojumā Rīgas Domā un ap -
meklēja Sv. Jēkaba katedrāli, bet 
pēc tam devās uz Aglonas bazili-
ku, lai vadītu svēto Misi.

Ceļā līdz Aglonas bazilikai ceļa 
malās esošās autostāvvietas bija 
automašīnu pilnas, savukārt pie 
pašas bazilikas ieejām veidojās 
gaŗas cilvēku rindas, kur sanā-
kušos pārbaudīja drošības die -
nestu personas. Ņemot vērā to, 
ka laika apstākļi ir nepastāvīgi, 
dau dzi sanākušie līdzi paņēmuši 
lie tusmēteļus, tomēr cilvēku sejās 
manāms prieks un pozitīvisms. 
Klātesošo vidū bija dažāda vecu-
ma cilvēki, no kuŗiem daudzi ir 
vecāka gadagājuma. Pāvestu klā-
tienē sastapt bija ieradušās arī 
daudzas ģimenes ar bērniem.

“Svētā Marija mudināja pie-
ņemt citam citu bez diskri minā-

cijas, un arī Latvijā visiem jāzina, 
ka vēlamies dot priekšroku na -
badzīgajiem, piecelt tos, kas pa -
krituši, un pieņemt citus tādus, 
kādi tie ir,” Aglonas bazilikas lau-
kumā cilvēku tūkstošiem sacīja 
pāvests Francisks. Pāvests klāt-
eso šajiem sacīja, ka tas, ko svētais 
Lūkass stāsta Apustuļu darbu 
grāmatas sākumā, atkārtojas šo -
dien Aglonā ar tur klātesošajiem 
cilvēkiem –  “esam cieši vienoti, 
nodevušies lūgšanai un esam 
kopā ar Mariju – mūsu Māti”. 
Pāvests norādīja, ka viņa vizītes 
moto ir “Marija, rādi mums, ka 

esi Māte!”. “Rādi mums, Marija, 
kur Tu turpini dziedāt savu 
Magnificat, rādi tās vietas, kur       
ir Tavs krustā sistais Dēls, lai     
mēs atrastu pie Viņa kājām Tavu 
spēcīgo klātbūtni,” sacīja pāvests 
Francisks. Pāvests vērsa uzma nī-
bu, ka tas nelīdzinās pastaigai    
vai īsam apmeklējumam, un tā -
pat tas nav kāds “solidāritātes 
tūrisms” . “Nepieciešams, lai tie, 
kas izcieš sāpīgas situācijas, justu, 
ka mēs esam viņiem blakus un 
viņu pusē, turklāt stabili, pastā-
vīgi. Visi sabiedrības atraidītie 
var pieredzēt šīs mūsu Mātes 
maigo tuvumu, jo ikvienā, kas 
cieš, joprojām ir klātesošas 
vi ņas dēla Jēzus atvērtās brū-
ces,” lūgsnā teica pāvests.

Pāvests Francisks kā dāvanu 
Svētajai Dievmātei Aglonas ba -
zilikā pasniedza īpašu rožukroni 
jeb lūgšanu krelles. Savukārt Lat-
vijas katoļu baznīcas pārstāvji pā -
vestam dāvināja svētgleznu. Sa  -
rīkojuma nobeigumā Aglonā pā -
vests Francisks pauda pateicību 
visiem tiem, kuŗi dažādos veidos 
sniedza savu ieguldījumu vizītes 
sagatavošanā. Līdzīgi kā pāvestu 
sagaidot, arī pāvestam Francis-
kam pametot Aglonas sakrālo 
laukumu, viņu pavadīja ne tikai 
klātesošo ciešie acu skatieni, bet 
arī gaviles.

Latvijas vēsturē pirmais gadī-
jums, kad valsti apmeklēja pā -
vests, bija 1993. gada 8. septem-
bris, kad Latvijā ieradās Jānis 
Pāvils II. Līdz ar to šogad aprit    
25 gadi kopš viņa vizītes Latvijā. 
Pēc vizītes Latvijā Pāvests Fran-
cisks devās apciemot mūsu zie-
meļu kaimiņus igauņus. 

Skatīties augstāk un plašāk
(Turpināts no 1. lpp.)
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Aizritējuši gandrīz trīs gadi, 
kopš esat valdības vadītājs. Jūsu 
vērtējums par padarīto un to, 
kas nākamajai valdībai jātur-
pina?

Ļoti daudz darāmā ir ekono-
mikas jomā, konsekventi jātur pi-
na iesāktās reformas – izglītībā, 
veselības aprūpē, banku sektora 
sakārtošanā. Runājot par paveik-
to, pirmām kārtām vēlos uzsvērt 
to, ka, iesākot reformu veselības 
jomā, tautai vismaz ir atgriezta 
ti  cība, ka valsts šo jomu pārņē-
mu si savās rokās, iedzīvojas e-ve-
 selības sistēma, samazinās rindas 
un nelietderīga laika tērēšana, lai 
nokļūtu pie speciālistiem. Izglī -
tī bā – beidzot ar likumu ir ap -
stip rināta valsts pāreja uz izglī-
tību latviešu valodā. Tas ir neat-
griezeniski, atkāpšanās nebūs, 
ne  raugoties uz Ždanokas (Lat vi-
jas Krievu savienības līdere. – Red.) 
rīkotajām akcijām. Ir pa  augs ti-
nātas skolotāju algas, sasaistot to 
ar izglītības kvalitāti. Kas attiecas 
uz šo lēmumu, es stingri pastā-
vēju  uz to, ka nevar būt tā, ka 
skolēnu sekmības rādītājs ir zem 
“4” – tad tas ir signāls, ka noteik-
ti soļi ir jāpieņem attiecībā uz 
skolas financējumu, savukārt ve -
cākiem jādomā, vai varbūt labāk 
bērnu sūtīt apgūt profesiju, jo 
skolā ar zemu izglītības kvalitāti 
viņš neiegūs ne zināšanas, ne 
profesiju. 

Turējām vārdu aizsardzības 
jo  mā – tiek maksāti zināmie 2% 
no IKP valsts aizsardzībai, NATO 
sabiedroto vidū esam ieguvuši 
labu reputāciju. 

Banku sektorā pusgada laikā   
ir kliedēts mīts par Latviju kā 
“mazo Šveici”, kur blēži no visas 
pasaules var atmazgāt savu ap -
šaubāmo naudu. 

Visbeidzot – iekšpolītikā ticis 
sagrauts mīts par to, ka manis 
pārstāvētā ZZS nevēlas būt pie 
varas, labāk izvēloties būt “otra - 
j iem”. Protams, būdami nacio-
nāl konservātīva partija, ikvienu 
jau tājumu apsveram vairākkārt, 
tā  tad  lēnāk. Pats gan esmu strau-
jākas dabas un vēlos drīzu rīcību 
un rezultātu... Katrā ziņā par val-
dības darbu aizvadītajā laika po  s-
 mā man nav jākaunas. 

Kādas bijušas jūsu prioritātes 
attiecībā uz diasporu? 

 Pirmām kārtām rūpes par to, 
lai nepazustu latviešu valoda, un 
tas ir galvenokārt izglītības jau-
tājumu lokā. Otrām kārtām lē -
mumi attiecībā uz ekonomisko 
pienesumu valstij no tiem cilvē-
kiem, kas aizbraukuši pēdējos 
gados, kā arī sabiedrības  attiek -
s me pret viņiem, proti, pasaule ir 
mainījusies, un ar šiem cilvē - 
k iem ir citāds sarunu loks nekā 
ar tiem, kas emigrēja pēc Otrā 
pa  saules kaŗa. Nedrīkst nosodīt 
un nevajag dusmoties, ka cilvēki 
dodas pasaulē. Viņi iegūst piere-
dzi, un mums ir jārūpējas, lai 
nepārtrūktu saikne ar Latviju, jā -
palīdz, lai viņu bērniem būtu ie -
spēja kvalitātīvi apgūt latviešu 
valodu, lai bērniem, kuŗi dzimu -
ši ārpus Latvijas, atgriežoties mā -
jās, nebūtu problēmas iekļauties 
mūsu izglītības vidē.  Tas attiecas 
arī uz mājokļa, darbavietu un ar 
ekonomiku saistītām problē-

 Vai un kāpēc varas partijām jāturpina darbs?
Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis intervijā Ligitai Kovtunai

mām. Labu piemēru te rāda 
kustības Your Move, Ar  pa  saules 
pieredzi Latvijā u. c. Pats vakar 
biju pie frizieŗa, kuŗš man p  a-
lepojās, ka trīs gadus dzīvojis un 
strādājis Londonā, nu atgrie zies, 
atgūst savu lauku īpašumu un 
nostiprinās. 

Vēlos citēt uzņēmēja, Berga 
bazāra īpašnieka Justa Karl so-
na savulaik intervijā teikto: “Vai 
es aicinātu savus abus dēlus 
veidot savas dzīves un karjēras 
Latvijā, ja neticētu šīs valsts 
nākotnei?!” Pulks “vecās trim-
das” pēcnācēju jau kopš neat-
karības pasludināšanas laika 
dzīvo un veiksmīgi strādā Lat-
vijā.

Ja manis vadītajai valdībai pār-
met, ka nav konkrēta remigrāci-
jas plāna, atbildu – labāk nevis 
populistisks, vispārīgs plāns, bet 

pie jomas, kas ir trimdas sa -
bied rības un tās organizāciju 
degpunktā līdz ar ārlietām – 
pie aizsardzības jomas, kuŗā 
tiešām ir veiktas nopietnas 
iestrādes. 

Aizsardzības ministrs Raim onds 
Bergmanis (ZZS. – Red.) strādā 
profesionāli, konsekventi, ir iz  vei-
dojis spēcīgu komandu un pats  
bauda augstu reputāciju NATO 
sabiedroto vidū. Turklāt – iekš-
ze mē attīstās Zemessardze, iet 
dziļumā darbs ar jaunatni – ir 
“ieiets” skolās, skaidrojot, ka valsts 
aizsardzība nav tikai tanki, ieroči 
un robežapsardze, valsts aizsar-
dzība sākas ar stāstu bērnam par 
savu valsti un tās vērtībām.

Un vēl kāds pēctecības as - 
pekts – gluži praktiski nevienai 
valdībai nebūs laika apmācīt jau-
nus ministrus, bet pieredzējis, 

das referenduma, nu iztaisās par 
labajiem sociāldemokratiem un 
neiet vienā solī ar Ždanokas 
Krie vu savienību...

Spriežot pēc nesenajām de -
batēm Lielbritanijā, kur polī-
tisko spēku pārstāvji tikās ar 
vēlētājiem šai valstī, ir pamats 
optimismam – te bija sapul cē-
jušies neparasti daudz cilvēku, 
kas uzdeva skaidrus, noteiktus 
jautājumus, veidojot labu dia-
logu.

 Arī manas valdības ministres 
Anda Čakša un Dana Reizniece-
Ozola (finanču ministre. – Red.) 
atgriezās ar ļoti pozitīviem ie -
spaidiem. Bija veidojies ne vien 
labs dialogs, bet arī izskanējis 
jautājums – kur jūs bijāt agrāk? 
Tas vēlreiz apliecina, ka ar dia-
sporu ir jāstrādā pastāvīgi, ne 
tikai pirms vēlēšanām.      

Runājot par jūsu pārstāvēto 
ZZS – vai ir domāts par paau-
džu maiņu? Daudzi jau senioru 
vecumā... 

Ir vajadzīga gan pieredze, gan 
jauni spēki – tiklab polītikā, kā 
ikvienā  citā nozarē. Jauni, spējīgi 
cilvēki nebūt tik ļoti neraujas 
darboties polītikā, jo mūsu sa -
biedrībā būt polītiķim bieži vien 
saistās ar “tas nav labi”... Runājot 
par senioriem, vecākās  paaudzes 
biedri mēdz atturēt no  straujiem 

lēmumiem (par savu diezgan 
straujo dabu jau minēju), liekot 
rūpīgi tos apsvērt. Paaudžu mai-
ņa turklāt ir iespējama tikai pa -
kāpeniski, par polītiķi ir jāiz - 
aug. Pats nāku no Valmieras uz -
ņē mēju vidus, savulaik pirms    
24 gadiem norādīju uz nepil-
nībām, kas valsts līmenī jālabo, 
un nu, darbojoties polītikā, man 
jāapzinās – ja jau pats sāki, tad 
parādi, ko vari! Attiecībā uz pa -
audžu maiņu jāatzīst arī, ka  kriet-
ni aizlaists ir darbs reģionos, kur 
partiju pārstāvības ir gandrīz iz -
zudušas, to vietā rodas jaunas 
reģionu apvienības, partijas, kas 
tiecas ienākt polītikā.

Savlaik darbojāties A. Šķēles 
vadītajā Tautas partijā. Ko no 
šīs pieredzes guvāt? 

It īpaši Tautas  partijas pastā vē-
šanas pēdējos gados kļuva skaidrs, 
ko nozīmē polītiskie izaicinā-
jumi, aizkulišu darbība utt. Tad 
jādomā – demisionēt vai iet tā - 
  l āk, nepazaudējot sevi. Īpaši ak -
tuāli tas bija laikā, kad Saeimā 
vadīju Tautas partijas frakciju.  
Tas bija nopietns rūdījums, ie -
gūta prasme neļauties ievilkt sevi 
apšaubāmos darījumos, skaidra 
apziņa – ja nevaru pateikt “nē”, 
tad jāiet prom no polītikas. Va -
rēju to pateikt Šķēlem, varu pa -
teikt “nē” arī Lembergam.             

              

Māris Kučinskis: “Un vēl kāds pēctecības aspekts – 
glu  ži praktiski nevienai valdībai nebūs laika apmā-
cīt jaunus ministrus, bet pieredzējis, profesionāls 
ministrs – savas nozares zinātājs ir labas valdības 
pamatu pa  mats. Tāpēc esmu nopietni nobažījies 
par valsts turp māko gaitu, ja esošās trīs varas par-
tijas (ZZS, Vienotī ba un Nacionālā apvienība. – 
Red.) nepaliks valdībā.”

kon  krēta darbība šai virzībā. 
Tāda, kas pārliecina, ka latvietim 
vislabāk tomēr ir te, Latvijā. 

Jūsu pārstāvētās partijas – 
ZZS, kur aizvadītajā laikā bija 
21 vieta Saeimā, četri ministru 
portfeļi plūs vēl premjermi nis-
tra amats, priekšvēlēšanu pro-
grammā dominē vārds “turpi-
nāt”, bet visai izplūdušas ir 
tezes, piemēram, par birokra-
tijas samazināšanu, gandrīz 
nekā par kultūru. 

Programmā uzsvars ir uz valsts 
pārvaldes optimizāciju, bet, kas 
attiecas uz birokratijas izskau-
šanu, teiktu tā – ja vien man būs 
iespēja, nākamajā valdībā kopā 
ar speciālistiem pētīšu, kur un  
kā tā īsti rodas. Arī manas valdī-
bas laikā  bijis valdības aparāta 
samazināšanas plāns, kas atdū - 
 r ies pret... birokratiju! Pēc manas 
pārliecības, ir jāatrod birokratijas 
saknes un  jāķeras klāt tās mazi-
nāšani ar vislielāko atbildību. 

Attiecībā uz valsts kultūr po lī-
tiku – tā ir lieliskās kultūras mi -
nistres (Dace Melbārde, Nacio-
nā lā apvienība. – Red.)  vadībā  
prasmīgi iedzīvināta, un to es 
saistu ar šīs valdības polītikas 
panākumiem, proti, ir izdevies 
“nešķirot” ministrus pēc to par-
tijiskās piederības. Valdības po -
lītika īstenībā ir partiju kopīga 
polītika, ko nevar “taisīt” viens 
spēks. Mums ir arī noformulēta, 
skaidra un konsekventa valsts 
ārpolītika, ko īsteno ministrs no 
Vienotības – Edgars Rinkēvičs ar 
savu komandu. 

Loģiski rodas jautājums par 
pēctecību, un atkal jāatgriežas 

profesionāls ministrs – savas no -
zares zinātājs ir labas valdības 
pamatu pamats. Tāpēc esmu no -
pietni nobažījies par valsts turp-
māko gaitu, ja esošās trīs varas 
partijas (ZZS, Vienotība un Na -
cio nālā apvienība. – Red.) nepa-
liks valdībā. 

Iepriekšējās, 12. Saeimas vē -
lē šanās ārzemēs mītošie vēlē tā ji 
savas balsis  galvenokārt at  de va 
par Vienotību (34%), Na  cio nālo 
apvienību (21%) un Lat  vijas 
Re  ģionālo apvienību (18%), pē -
dējo tolaik pārstāvot odiozajam 
Artusam Kaimiņam, kas nu 
izveidojis savu partiju – Kam 
pieder valsts jeb KPV LV. (Vē -
lēšanās diemžēl piedalījās tikai 
26% no ārzemēs mītošajiem 
balsstiesīgajiem!) Kāpēc cilvēki 
uzticas populistiskām idejām?

Ne jau tikai Latvijā – līdzīgi 
noticis arī Zviedrijā, kur arī 
“pēkšņi izrādījies”, ka ir “slikta” 
veselības aprūpe un sociālā situā-
cija. Jā, mēs redzam, ka priekšē-
jās rindās raujas vienādos krek-
los tērpti naidīgi un agresīvi cil-
vēki, kas izsakās skaļos  “virsrak-
stos”. Citu polītisko spēku plakā-
ti, tostarp manējais, tiek plēsti un 
caurdurti. Ko tas atgādina? Bail 
iedomāties! Savlaik kāda partija 
Latvijas polītikā ienāca ar Zī  ge-
rista banāniem, drīz gan sabru-
ka. Tagad nāk ar populismu. Un 
maldināšanu. Vēroju Saskaņu, 
kuŗā notiek “latviešu iesaukums”, 
taču skaidri zinu arī to, kas stāv 
aiz šīs partijas, un zinu arī to, ka 
“iesauktie latvieši” tiks atbīdīti. 
Saskaņa, kas savu reputāciju ne -
atgriezeniski sabojāja pēc Va  lo-

Kopā ar bijušo Spānijas premjeru Marjano Rahoju (Mariano 
Rajoy Brey)
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Ar kādu pieredzes pūru dosimies balsot?
Polītoloģe prof. Vita Matīsa intervijā Ligitai Kovtunai

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”
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Vai esat izdarījusi savu izvēli, 
par kuŗu polītisko spēku balso-
siet 6. oktobrī? Un kādi ir jūsu 
izvēles kritēriji?

Tiktāl, ka ir izkristalizējusies iz -
vēle starp divām, varbūt trim par-
tijām. Šai laikā, būdama Latvijā, 
cītīgi sekoju polītisko spēku de -
batēm Latvijas sabiedriskajā tele-
vī zijā, un tas ļoti palīdz. Pirmām 
kārtām tāpēc, ka man ir zināms 
priekšstats par cilvēkiem, kas dar-
bojušies polītikā aizvadītajos 10 
vai vairāk gados. Starp tiem arī 
tādi, kuŗus pēdējā laikā neesmu 
redzējusi, nedz dzirdējusi, ko viņi 
runā par Latvijai svarīgām lie -
tām, un nu dažu labu ieraugu citā 
kvalitātē. Gluži konkrēti tā noti -
cis ar divu partiju pārstāvjiem – 
vienā gadījumā iepriekš iespaids 
bijis ne pārāk pozitīvs, bet nu, pēc 
10 gadiem, esmu pozitīvi pār - 
steig ta: cilvēks ir kļuvis par no -
briedušu personību, kas labi pār-
valda sava polītiskā spēka virzī - 
bu. Cits gadījums ir gluži pretējs, 
atklāti sakot, – negātīvs, iepriekšē -
jo labo iespaidu vietā chaotisks, 
“uzvilkts” domu gājiens. Man ir 
svarīgi dzirdēt, kā polītiķis argu-
mentē un pārstāv savu poziciju. 
Jūs jautāsiet, kāpēc uzsveŗu tieši 
personības lomu, varbūt vajadzē-
tu iedziļināties partiju program-
mās? Tās, protams, nav mazsva rī-
gas, galvenais ir “izlasīt”, vai partija 
orientēta Rietumu vai Austrumu 
virzienā, vai tā iestājas par valsti, 
kuŗā akcents likts uz individu, vai 
vairāk tomēr balstīta uz “klanu”, 
uz Rietumu vai Austrumu vērtī-
bām. Pavisam konkrēti – vai skats 
vērsts Vācijas, Francijas, Skandi-
navijas virzienā, vai uz Krievijas 
vai Ķīnas pusi. Programmā tas tik 
tieši neparādās, tāpēc es drīzāk 
skatos uz cilvēkiem un viņu pada-
rītajiem darbiem. Piemēram, kad 
pavasarī biju Rīgā, jau “gāja vaļā” 
Saskaņas reklāmas, kas vēstīja: 
mēs esam eiropiski, mēs esam so -
ciāldemokrati! Ļoti rafinēta, ļoti 
gudra reklāma, bet darbos – kaut 
kas pavisam cits. Savukārt, ja par-
tija ir jaundibināta, par tās virzī - 
bu var spriest galvenokārt pēc per-
so nālijām. Diemžēl – vai par lai-
mi! – šajās partijās sapulcējušies 
daudzi cilvēki, kas iepriekš bijuši 
polītikā, un viņu iepriekš pada rī-
tais man ir mēraukla. Atzīšos, ka 
“staigātāji” nav man īpaši simpa-
tiski. Arī pēc individu uzvedības, 
valodu prasmes, izglītības līmeņa 
var labi spriest, vai viņš skatās 
Rietumu virzienā, vai tomēr ar 
vienu kāju vēl ir kolchozā.

Otrs kritērijs, kas jums varbūt 
šķitīs vienkāršots, bet, pēc manas 
pārliecības, ievērojams ikvienam 
balsotājam Latvijā, Amerikā vai 
ci   tur pasaulē. Proti, ja jums uz trim 
četrām dienām jādodas prom un 
jāatrod cilvēks, kas jūsu mājā pa -
liks kopā ar jūsu mazo bērnu, 
sunīti vai kaķīti raudzīties, lai šie 
jūsu lolojumi būtu tīri, paēduši, 
pieskatīti un drošībā, ‒ kādam cil-
vēkam jūs to uzticētu? Mani pār-
steidz, ja attiecībā uz bērnu, sunīti 
un kaķīti ir viens kritērijs, turklāt 
augsts, bet attiecībā uz valsti – pa -
visam cits. Kritērijam vajadzētu 
būt vismaz ļoti līdzīgam – citādi 
sanāk tā, ka Latvijas valsts ir tāda 
mazsvarīga rotaļlieta, ar ko pa  spē-
lēties, padauzīt un pamocīt, bet 

kaķītis vai bērns gan prasās pēc 
nopietnas, nosvērtas attieksmes. 
Ru  na ir par to, ka jābūt augstai no -
pietnības pakāpei attieksmē pret 
polītiku. Vai šobrīd Latvijas vēlē-
tāji pietiekami nopietni domā par 
to, kam uzticēt savu balsi? Turklāt 
Latvijā tik tiešām var konstatēt 
PSRS nomenklatūras paražu pār-
mantojumu. Šis modelis, kas pa -
matojas uz dusmām pret valdošo 
eliti, jau ticis “izmēģināts” Ame-
rikā, Francijā, un nenoliedzami 
dusmām ir zināms pamats. Cilvē-
ki ir norūpējušies ne tik daudz 
par savu ekonomisko drošību kā 
par savu eksistenciālo drošību, un 
tas nozīmē, ka viņi ir gatavi sekot 
demagogam, kas sola viņu pa -
sargāt no tās “turbulences”, kas 
notiek visapkārt un liek justies ek -
sistenciāli nedrošam. Stiprā dū  re 
ir vilinoša tiem, kuŗi jūt vajadzību 
pēc aizsardzības – ne tik daudz 
pret tankiem vai raķetēm, bet 
pār maiņām, un to, ko viņi uztveŗ 
kā nestabilitāti. Tikai var izrādī-
ties, ka tās stiprās dūres solījumi 
pasargāt no turbulences ir tukši, 
lai neteiktu – melīgi. Aicinu labi 
padomāt un atcerēties, kur Latviju 
savulaik noveda šī retorika! Vēs-
ture liecina arī par to, ka pasargā-
ties no ārējās turbulences vienat-
nē, bez sabiedrotajiem nav iespē-
jams nevienai mazai valstij, nekad 
un nekur! Tātad mans trešais kri-
tērijs – labi padomāt, vai tas, kuŗš 
apgalvo, ka demokratija tikvien  
kā ved uz chaosu, un sola sargāt, 
nepieļaujot viedokļu dažādību, 
ne  dzied to pašu veco dziesmiņu, 
ko jau esam dzirdējuši un kas, 
skanot sirēnu balsīs, novedusi Lat-
viju ne jau pie pašiem labākajiem 
krastiem.

Un pēdejais kritērijs – ļoti īss. 
Man ir simpātiskas tās partijas, 
kuŗās nejūt lielas naudas klātbūt-
ni. Var uzrakstīt visskaistāko pro-
grammu, bet tad, kad sponsors 
prasa izpildīt viņu vēlmes...

Populisms svin savu uzvaras 
gājienu ne jau tikai Latvijā vien... 
Skan solījumi sagraut veco, bet 
neatskan konstruktīvi priekšli-
kumi par to, kā celt jaunu.

Arī tas nav nekas jauns. 2016. ga   - 
dā vēlēšanās Amerikā tika daudz 
solīts, pretim nedodot konstruk-
tīvus risinājumus, argumentus, kā 
tad būvēsim... Un tas jau ir tas 
scenārijs, kas balstās galvenokārt 
uz šovu, uz izklaidi. Konstruktīvi 
priekšlikumi, piemēram, par to, 
kā valstī mainīsim nodokļu sistē-
mu, taču ir garlaicīgi. Cilvēkam ir 
interesantāk skatīties kāda aktieŗa 
šovu, nevis domāt līdzi par valsts 
ekonomikas attīstību vai nodokļu 
polītiku. Tomēr negribu tikai nie-
vājoši izteikties par populismu, jo 
kāds patiesības grauds jau tajā 
vienmēr ir. Jā, cilvēki neieredz po -
lītisko eliti, kas viņus neuzklausa, 
kā, piemēram, attiecībā uz bēgļu 
un migrantu jautājumu, kas neti-
ka pareizi regulēts. Cita lieta – kā 
populists ar šo patiesības graudu 
rīkojas. Laikmetā, kad labprātāk 
tiek uztverta vēsts vienkāršā un  
īsā formā, turklāt ar šova elemen-
tiem, cilvēks nepūlēsies iedziļinā-
ties, bet labāk klausīsies “atklātā” 
un atraktīvā valodā, ko runā ka -
reivīgs populists. Un atkal vēlos 
jautāt – vai šim dedzīgajam un 
atraktīvajam “patiesības nesējam” 

jūs uzticētu savu mazo bērnu, 
sunīti un kaķīti savās mājās?

Vai, esot nemitīgā kustībā starp 
Šveici, Ameriku un Lat viju, kur 
esat viesprofesore, pie dalaties 
kon  ferencēs utt., jums  ir izveido-
jies savs uzskats par to, cik cerīga, 
augšupejoša ir mūsu valsts?

Man ir liels prieks strādāt ar 
jauniešiem Latvijā. Uz mūsu inter-
viju atnācu pēc lekcijas Rīgas Ju -
ridiskajā augstskolā. Runājām ar 
studentiem par propagandu, un  
es vaicāju viņiem – no kādiem avo-
tiem saņemat ziņas un vai pro tat 
atšķirt īstās no viltus ziņām? At -
bildes bija ļoti labas, jaunie cilvēki 
ir zinoši un spēj iedziļināties. Man 
ir arī iespēja salīdzināt – pagājušā 
gadsimta 90. gadu sākumā lasīju 
lekcijas Latvijas Universitātē, un 
gandarījums ir tas, ka, Latvijā ie -
nā kot starptautiskajai izglītības 
si  stē mai, plaģiāts lēnām tiek iz -
skausts. Juridiskajā augstskolā mā -
cības notiek angļu valodā, un te ir 
starptautiska sistēma ar nosau ku-

mu “turnitin”, kur, iesniedzot eseju, 
sistēma uzreiz “noķer” ikvienu 
no  špikotu frazi. Derētu ko līdzī -
gu latviešu valodā... Bet problēma 
ir tā, ka šie jaunie, skolotie cilvēki 
dodas strādāt pasaulē – kas, pro-
tams, ir atbalstāmi – un bieži ne -
atgriežas Latvijā. Es priecājos par 
ikvienu, kas atradis darbu Latvi -
jas Ārlietu vai Aizsardzības mi -
nistrijā vai citur. Bet tas vien nav 
rādītājs, cita lieta, vai šis jaunais, 
izglītotais, pasauli redzējis cilvēks 
būs spējīgs nostāties pret sistēmu, 
vai arī sistēma viņu “apēdīs” un 
viņš pielāgosies. Gribētu ticēt, ka 
ir ie  spējams veidot veiksmīgu 
karjēru, nepiedaloties klanu spē-
lītēs, bet diemžēl Latvijas ierēdnie-
cība vēl joprojām ir pārāk polītizē-
ta, uz lojālitātes un pazīšanām, 
ne  vis zināšanām balstīta.

Vai jums pašai nekad nav biju-
si vēlēšanās iesaistīties aktīvajā 
polītikā?

Ar nolūku nekad neesmu bijusi 
un nekad neiešu polītikā. Ne jau 

tāpēc, ka šī joma man šķistu 
briesmīga, nē. Autoritāras un de -
mokratiska iekārta atšķiras arī       
ar to, ka pirmajā tā telpa, kur tu 
vari darboties kā neatkarīgs in  di-
vids, bez “aizmugures” ir ļoti šau-
ra; otrajā tā telpa ir daudz plašāka. 
Uzskatu, ka tā telpa, kuŗā var dar-
boties neatkarīgs cilvēks, Latvijā 
joprojām ir ļoti šaura, un esmu iz -
jutusi par savu aicinājumu pie  -
nest savu mazo artavu pie tā, lai šī 
neatkarīgā telpa Latvijā paplaši-
nātos. Varbūt man pietrūkst iz  tē-
les, bet nespēju saprast, kā šo ne -
atkarīgo, ar partijām nesaistīto 
tel pu var paplašināt, vienlaikus 
darbojoties polītikā. Igaunijā šī 
neatkarīgā telpa šodien ir plašā - 
ka arī tādēļ, ka mums minētajos 
90. gados nebija tāda cilvēka, kāds  
bija Lennarts Meri igauņiem – ne -
atkarīgās telpas paplašinātājs un 
piekritējs, nevis vecās sistēmas 
poļitruks.

1990. gadā jūs sarīkojāt foru-
mu “Latvija Eiropā” Šveices pil-
sētā Lugano. Uz to atbrauca un 
spožu runu par Latviju kā peln-
rušķīti Eiropas ballē teica Vaira 
Vīķe-Freiberga, te bija ieradies 
arī Egils Levits, viņi taču ir 
“Lennarta Meri tipa” cilvēki…

Tā ir, kaut gan Levits gan kādu 
laiciņu bija partijas – Latvijas ceļa 
cilvēks un ministrs. Un ne viņi 
vien – bija pulks trimdas cilvēku, 
kuŗi ieradās Lugano, neraugoties 
uz to, ka trimdas organizācijas fo -
rumu boikotēja, lai gan tas tika 
rīkots ar Šveices, konkrēti Lugano 
pašvaldības financiālo atbalstu. 
Če  chijā tolaik bija Vaclavs Hāvels, 
Latvijā un Latvijai – ne tikai jūsu 
pieminētie, bet arī, piemēram, 
prof. Ilmārs Lazovskis, kuŗa kan-
didatūra 1993. gadā tika apspries-
ta Valsts prezidenta amatam. Ie -
vēlēja Gunti Ulmani…

2015. gadā neievēlēja Egilu 
Levitu…

Acīmredzot valdošajai elitei bija 
savi apsvērumi. Levits acīmre -
dzot traucēja, bet kādēļ netraucē 
tas, ka valsts bijušais prezidents 
sēž vienā hokeja zāles ložā ar bi -
jušo čekas virsnieku un 2010. gadā 
bija ar mieru kopā ar oligarchiem 
un citiem polītbiznesmeņiem di  -
bi nāt partiju? Tas viss jau nav un 
nebija Latvijas labā. Paldies Die vam, 
Latvijas vēlētājiem tolaik pie tika 
prāta viņus neiebalsot. Ceru, ka 
prāta pietiks arī šoreiz, jo vīri 
strādā rafinētāk – priekšpulkā viņu 
nav, bet ir skaidrs, ka viņiem ir 
savas partijas, caur kuŗām viņi at -
kal “uzpeldēs.” Tas attiecas ne tikai 
uz oligarchiem un polītbiznes me-
ņiem, bet arī uz spēkiem, kas nav 
draudzīgi Latvijas valstij, bet ir 
“draudzīgi” sevis un savējo lab klā-
jības nodrošināšanai, kas ir citu 
vērtību atbalstītāji, nevis to, uz 
kuŗām Latvijas valsts tika dibinā -
ta pirms 100 gadiem.

Vita Matīsa: “Ja jums uz trim četrām dienām jā -
dodas prom un jāatrod cilvēks, kas jūsu mājā paliks 
kopā ar jūsu mazo bērnu, sunīti vai kaķīti raudzīties, 
lai šie jūsu lolojumi būtu tīri, paēduši, pieskatīti un 
drošībā, ‒ kādam cilvēkam jūs to uzticētu? Mani 
pārsteidz, ja attiecībā uz bērnu, sunīti un kaķīti ir 
viens kritērijs, turklāt augsts, bet attiecībā uz valsti – 
pavisam cits. Kritērijam vajadzētu būt vismaz ļoti 
līdzīgam – citādi sanāk tā, ka Latvijas valsts ir tāda 
mazsvarīga rotaļlieta, ar ko paspēlēties, padauzīt un 
pamocīt, bet kaķītis vai bērns gan prasās pēc no -
pietnas, nosvērtas attieksmes.”
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 35) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Plaisa. 7. Sāremā. 

10. Isliena. 11. Atlēts. 12. Kasele. 
13. Memfisa. 14. Armija. 15. 
Storno. 16. Berio. 19. Kakao. 22. 
Sakss. 24. Reisi. 25. Piroga. 26. 
Sanita. 27. Klase. 28. Piepe. 31. 
Ansis. 34. Sisla. 37. Peters. 39. 
Valsis. 40. Kalvene. 41. Bamako. 
42. Liesma. 43. Tasmans. 44. 
Makaks. 45. Sasist.  

Stateniski. 2. Laterna. 3. Ibē-
rija. 4. “Aisma”. 5. Slampe. 6. 
Tepiķi. 7. Sakas. 8. Rostoka. 9. 
Melones. 16. Barakas. 17. Rei-
gans. 18. “Odiseja”. 20. Kaive. 21. 
Opole. 22. Sanda. 23. Kītss. 29. 
Ikebana. 30. Pienava. 32. Neliels. 
33. Idiomas. 35. Izlase. 36. Liekas. 
38. Skots. 39. Velss.

Līmeniski. Valsts Eiropā. 5. De -
formācijas veids. 6. Masas mēr-
vienība angļu mēru sistēmā. 8. 
Amūras pieteka Krievijā. 10. 
Spā ņu gleznotājs (1904-1989). 
11. Šujmašīnas sastāvdaļa. 12. 
Dzeltenzeme. 16. Zviedru rakst-
nieks (1857-1949). 18. Daugavas 
pieteka. 20. Jupitera pavadonis. 
22. Izsmiekls, nicinājums. 23. Liel-
upes satekupe. 25. Prece ar vis-
pārēja ekvivalenta nozīmi. 26. 

Latviešu dziedātājs (1907-1987). 
27. Iecere. 28. Franču rakstnieks 
(1895-1971). 30. Jūrmalas pilsē-
tas daļa. 33. Gaismas dievs sen-
grieķu mītoloģijā. 37. Izmeklēta 
sabiedrība. 38. Norvēģijas galvas-
pilsēta. 39. Pi lsēta Francijas zie-
meļos. 40. Etiopijas galvaspilsēta.

Stateniski. Franču gleznotājs 
(1859-1891). 2. Valsts Okeanijā. 
3. Skalbes. 4. Pilsēta Somijas rie-
tumos. 5. Ūdens navigācijas zī -
me. 7. Vēju valdnieks sengrieķu 

mītoloģijā. 9. Latviešu selek cio-
nārs (1896-1976). 10. Galvenā 
pazīme. 13. Viens no Dānijas jū -
ras šaurumiem. 14. Agrāk Spā-
nijas naudas vienības. 15. Arkla 
sastāvdaļa. 17. Amerikas strauss. 
18. Biezs vilnas vai pusvilnas au -
dums. 19. Mikroskopisks pirm-
dzīvnieks. 21. Rožu dzimtas augs. 
24. Kūrortpilsēta Gruzijā. 29. 
Do  minikas galvaspilsēta. 31. Iz -
glītoti ļaudis musulmaņu zemēs. 
32. Lente formastērpu uzšuvēm. 
34. Franču komponists (1838-
1875). 35. Spāņu izcelsmes ame-
rikāņu bioķīmiķis (Nobela prē-
mija 1959. g.). 36. Bangladešas 
galvaspilsēta.

Kokneses novada Likteņdārzā sākušies sabiedriskās ēkas  stikloto 
konstrukciju montāžas darbi. Būvniecība tika uzsākta 2016. gadā, pa -
teicoties Vācijā dzīvojošā tautieša Gaida Graudiņa ziedojumam 
(€ 60  000). Ēkas pamatos ielikta kapsula ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas € 1,6 miljoni. Šeit 
būs divas multifunkcionālās zāles – svinīgiem sarīkojumiem un kon fe-
rencēm, kā arī kafejnīca, suvenīru veikals un lūgšanu kapela. Foajē  ‒  
neliela izstāžu zāle, kur tiks izvietoti dāvinātie mākslas darbi. Uz vienas 
no ēkas sienām iemūžinās ziedotāju vārdus un organizāciju nosau-
kumus. 

Latvijas Pilsoniskā alianse, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā 
(ATPL) un ASV vēstniecība Latvijā līdz 17. septembrim bija izsludi-
nājusi pieteikšanos V konkursam “Cilvēka izaugsmei Latvijā”. Tā mēr-
ķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību, labklājību un izcelt 
sociālās atbildības iniciātīvas. Balvu pasniegšanas ceremonija ar augsta 
līmeņa amatpersonām notiks 14. decembrī. 

Rīgā norisinājās starptautiskais forums “Laiks bērniem. Ceļā uz 
ģimenei draudzīgāko sabiedrību”, kuŗa laikā 12 valstu pārstāvji Lat-
vijas Goda ģimenes gadā dalījās savā pieredzē. Par ģimenei draudzīgo 
pašvaldību tīkla izveidi Eiropā (European Large Families Confederation) 
referēja prezidente R. Maroncelli. Ārvalstu viesi tika iepazīstināti arī ar 
pērn Latvijā uzsākto programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un   
1. vietas ieguvēju (89 novadu pašvaldību grupā) – Olaines novadu. 

Preiļu Kultūras namā 15. septembrī notika Jāzepa Pīgožņa (1934-
2014) vārdā nosauktā profesionālu mākslinieku plenēra noslēgums      
un IV Jāzepa Pīgožņa balvas “Latvijas ainava glezniecībā” pasniegšana. 
149 mākslinieki žūrijas, kuŗā bija arī Preiļu novada Goda pilsonis 
kinorežisors un mākslinieks Jānis Streičs, māksliniece Laura Pīgozne, 
vērtējumam bija iesnieguši 264 darbus. J. Strupuļa veidoto laureāta 
medaļu, Zelta diplomu un Preiļu novada domes piešķirto naudas balvu 
(€ 3000) saņēma mākslinieks Jānis Plivda par darbu “Gaiļmuiža”. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 21. septembrī, pasaul-
slavenā mākslinieka Marka Rotko 115 gadu jubilejā, tika atklātas         
8 jaunas izstādes, arī mākslinieces Sandras Krastiņas personālizstāde 
“Ekrāns” (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu), kā arī nopelniem 
bagātās mākslinieces Silvas Veronikas Linartes (1939-2018) izdotā 
dzīvesstāsta atvēršana. 

Nacionālā aviokompanija airBaltic līdz 21. septembrim aicināja 
iedzīvotājus nobalsot par Latvijas pilsētu (ir 76) nosaukuma pie šķir-
šanu 14 jaunām AirbusA220-300 lidmašīnām. Noskaidrojās, ka  no 
vispopulārākajām 14 pilsētām visvairāk balsu saņēma Cēsis (nobalsoja 
9183),  Alūksne (8810) un Valmiera (8072). 

Preiļu novada kultūras centrā 23. septembrī notika Latgales 
sabied riskā darbinieka, garīdznieka un Rēzeknes Valsts skolotāju 
institūta direktora Nikodema Rancāna (1870-1933) balvas pasnieg-
šanas ceremonija izcilākajiem reģiona pedagogiem. Konkurss notiek 
no 2015. gada. Šoreiz tika pieteikti 15 skolotāji.

Latvijā līdz 17. oktobrim norit Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) rīkotā konkursa “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” balsojums: www.vietagimenei.lv , kur ikviens iedzī-
votājs var izteikt savu viedokli par, viņaprāt, draudzīgāko pašvaldību. 
Galvenā balva € 30 000. Šovasar Polijā Eiropas daudzbērnu ģimeņu 
konfederācija (ELFAC) piecu valstu pārstāvjiem pasniedza balvas par 
ieguldījumu ģimeņu atbalstā. Galveno balvu katēgorijā “Nacionālās 
valdības iniciātīva” pasniedza Latvijas VARAM ministram K.Gerhar-
dam par pērn uzsākto iniciatīvu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

Liepājā 29. septembrī no plkst. 8 notiks Miķeļdienas gadatirgus 
simtgadīgajā Pētertirgū, kas ir otrs lielākais Latvijā (aiz Rīgas Centrāl-
tirgus). 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Zēdelgema. Jauka, mājīga pilsē-
tiņa netālu no Briges Flandrijā, 
tajā Beļģijas daļā, kas tuvāk pie 
jūŗas. Runā tur flāmiski, holan-
diski. Turpat blakus liels, noslē pu-
mains, drusku atbaidošs un diez-
gan mežonīgs mežs, ko vietējie 
sauc par Flutemveldu (Floethem-
veld) – par applūdušo lauku. Tā 
tiešām esot bijusi vieta, kur sa -
plūduši ūdeņi un veidojies nekam 
īsti nederīgs mitrājs. Tur pēc Pir-
mā pasaules kaŗa iekārtota vieta, 
kur savākt un glabāt municiju, kas 
palikusi pāri pēc kaujām, kuŗas 
plosījās Flandrijā. Daudz muni-
cijas. Un tad – Otrais kaŗš, otrreiz 
vācu okupācija, atkal municija,   
bet pēc kaŗa atbrīvotāji angļi tur 
iekārtoja gūstekņu nometni. Tur 
nonāca gandrīz 12 000 latviešu, 
kuŗi bija padevušies Rietumu sa -
biedrotajiem un cerēja uz brīvību – 
savu un savas valsts brīvību. 

Zēdelgema saprata. Flāmu tau-
tas zeme pati bijusi okupēta, bijusi 
kaŗa lauks. Es 23. septembrī aiz -
lidoju, lai redzētu, kā tur atklāja 
pieminekli mūsu kaŗavīru piemi-
ņai pie laukuma jaunā pilsētas 
daļā, kas nosaukts brīvības vārdā 
Brivibaplein. Laukums un piemi-
neklis jau iezīmēts tūristu kartē ar 
sarkanu astoņstaru zvaigzni: bez-
ien swaardigheid  un kunstwerk. 
Viens no diviem apskatīšanas vēr  
tajiem ob  jektiem Zēdelgemā! 

Šajā dienā jau kartē iezīmēto 
Kristapa Gulbja bronzā lieto kuns-
twerk, šo “Latvijas stāvstropu brī-
vībai,” šo Letse bijenkorf voor vrij-
heid varēja tiešām apskatīt dabā. 
Cik jauki – “bišu grozs”! Mūsu ka -

35. Lietū lido Latvijas bites Zēdelgemā
ŗavīru un Latvijas brīvībai, Brīvī-
bai kā cilvēcīgai vērtībai. Pūtēju 
orķestris mūs veda pa pilsētas ie -
lām uz Brivibaplein, kur, lietum 
līstot – kāds teica: kaŗavīru asaras – 
Latvijas vēstniece Ilze Rūse nolika 
ziedus pieminekļa pakājē. Bet 
aug šā stropā jau dūca Latvijas bi -
tes ... Naktī būšot arī gaisma, lai 
bites atrastu ceļu mājās. 

Kā jau pieraduši – lietus līstot 
vienmēr –,  zēdelgemieši bija gā -
dājuši, ka runas notika sausumā – 
rātsnamā. Pirmā runāja pilsētas 
mēre – laikam jau ne mērija – 
Annika Vermilenes kundze (An -
nick Vermeulen), Latvijas vēstnie-
ce Ilze Rūse, aldermanis Patriks 
Arnū (Patrick Arnou), Okupācijas 
mūzeja valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs, Daugavas Vanagu 
priekšnieks Gunārs Spodris un 
māk slinieks Kristaps Gulbis. Dzie-
dāja Daugavas Vanadžu koris, 
Briseles latviešu koris. Likās, ka 
visi centās, lai komplimenti par 
draudzību un sadarbību un ka -
ŗavīru piemiņa lītu kā lietus.

Bet drūmajā pēcpusdienā visi 
devās uz Flutemveldu un brida 
lietū pa aizlijušām takām, kur pa  t-
laban jau top piemiņas vieta tam, 
kas tur bijis. Tur būs arī Zēdel ge-
mas vēsturnieka Pola Denīsa (Pol 
Denys) veidots mūzejs par latviešu 
kaŗavīriem, par viņu nospiedošo 
ziemu gūstekņu nometnē, par 
viņu izdzīvošanas gribu, par Brī-
vības pieminekli, ko viņi tur cēla, 
par Daugavas Vanagu organizā-
ciju, kas tur dzima, par lielo ticību 
savai un Latvijas brīvībai, kas pa -
līdzēja izdzīvot. Par to vislabāk lie-

cināja vienīgais nometnes iemīt-
nieks, kas bija klāt, 92 gadus ve - 
cais Laimonis Ceriņš. Nebija tik 
briesmīgi, viņš saka, bet mūsu 
gide kratīja galvu – ne tik bries mī-
gi, bet briesmīgi diezgan dze  loņ-
drāšu būŗos, pusbadā, aukstumā, 
lietū … Kļuva skaidrs, ko nozīmē 
brīvība. Un ko simbolizē Latvijas 
bites Flandrijas sarkano magoņu 
laukos. 

Piemineklim Zēdelgemā līdz šim saziedoti vairāk nekā 40 000 eiro, vēl 
vajag 10 000. Ziedojumi virs 100 eiro saņem piemiņas piespraudīti – vienu 
no tādām bronzas bitēm, kas apdzīvo pieminekli Zēdelgemā. 

LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB 
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei  
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. 

KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi 
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško,           
16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: 
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.
LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja 
pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) Latvian Educational Foundation, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts 
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Savā kabinetā Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā

APMAKSĀTS REKLĀMAS LAUKUMS

PARTIJAS IVARA BĒRZIŅA IZPRATNĒ [turpinājums sekos]
Izstrīpotās ir partijas, par kuŗām balsot nevar (piedāvāto kandidātu skaits)

Šaubos, vai šie tiks pāri 5% barjērām
1. Latvijas krievu savienība (83): grib stiprināt krievu valodu visās jomās,
 draudzēties ar Krieviju.
2. Jaunā konservātīvā partija (115): Jānis Bordāns, partijas priekšgalā, ir sevi pierādījis
 par nopietnu korupcijas apkarotāju. Sarakstā ir arī Juta Strīķe un Juris Jurašs, pazīstami  
 korupcijas apkarotāji. Partijas prioritāte ir tiesiskuma stiprināšana. Tai vajadzētu būt
 visu partiju prioritātei, jo tiesiskums nodrošina visu pārējo, kas mums rūp.
3. Rīcības partija (75): grib labas attiecības ar visām kaimiņvalstīm un
 atteikties no sankcijām!  Samazināt militāros izdevumus!
4. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” – Tēvzemei un Brīvībai (115):
 odiozie maksātnespējas administratori baro šo partiju. Tuvu legālizētai korupcijai.
 Pārspīlēts nacionālisms. Ja es būtu konspirāciju teoriju atbalstītājs, es teiktu,
 ka čeka cenšas viņus infiltrēt.
5. “Progresīvie” (90):” Māris Graudiņš un citi piedāvā liberālo polītiku,
 lietojot Ziemeļvalstis kā piemēru. Grib dot balsstiesības nepilsoņiem pašvaldību vēlēšanās.  
 Varbūt tas der Ziemeļvalstīs.
6. Latvijas centriskā partija (22): grib atteikties no dalības jebkādos militāros blokos!  
7. “LSDSP/KDS/GKL” (66): sola visiem visu bez jebkādas jēgas, kā to veikt.
8. No sirds Latvijai (104): Inguna Sudraba, dāma raibā mētelī, dodas uz Maskavu,
 aizsargā oligarhus!  
9. “Saskaņa” (112):  komentāri lieki.
10. Attīstībai/Par! (115): Vita Tērauda, Mārtiņš Bondars, Artis Pabriks, Ilze Viņķele sarakstā.  
 Šī esot otra labāk financētā (pēc Saskaņas) partija. Tātad, naudasmaisiem ir ietekme.
 Vai kodīs rokā, kas baro?
11. Latvijas Reģionu Apvienība (115): partiju vada Edvards Smiltēns, kuŗš pameta Vienotību, 
 netika tur pirmā vietā. Agrāk Artuss Kaimiņš bija šajā partijā.
12. “Latviešu Nacionālisti” (70): Laikam dibināti, lai balsis atņemtu Nacionālajai apvienībai.
13. Jaunā Vienotība (115): kaut gan Sarkangalvīte šo partiju iebrauca grāvī, sarakstā ir 
 pieredzējuši polītiķi, kuŗi noderētu Saeimā un valdībā, kā, piemēram, ārlietu ministrs.
 Jācer, ka tiks pāri barjērām.
14. Par Alternatīvu (35): Putinam šī partija varētu patikt.
15. Polītiskā partija “KPVLV” (115): Artuss Kaimiņš priekšgalā.
 Psichopāti un Saskaņas mazie brāļi. Balss par šiem ir balss par Saskaņu valdībā.
16. Zaļo un Zemnieku savienība (115): Augusts Brigmanis un Gundars Daudze ir
 šajā sarakstā.  Balss par šo grupējumu ir balss par Lembergu.

2018-09-24                 Ivars Bērziņš,
Ņujorkā

Kāpēc ārsts –
neirochirurgs nolēmis 

iet polītikā?

Jāsamazina pacientu līdzmak-
sājumi par pakalpojumiem.

Mums sistēmā daudz kas dub-
lējas. Piemēram, mediķus saga-
tavo divas augstskolas. Vienai 
naudu dod Veselības ministrija, 
otrai – Izglītības un zinātnes 
ministrija. Tas ir absurds!

Vai nebažījaties, ka atkār to-
sies kollēgas Zatlera liktenis – 
lielisks ķirurgs aiziet no profe-
sijas, bet arī polītiķa karjēras 
noslēgums nav spožs...

Polītika ir nežēlīga – vienu 
dienu tu esi zirgā, bet jau rīt – 
nevienam nevajadzīgs. Šobrīd 
strādāju abās jomās. Gadu man 
ir izdevies sekmīgi apvienot gan 

Kāds būs pirmais darbs, ja 
nokļūsiet Saeimā?

Veselības aprūpe ir bijusi no -
vājināta daudzus gadus, tāpēc 
darāmā ir ļoti daudz. Pirmkārt, 
beidzot jāsāk reālas reformas. 
Veselības aprūpei šogad ir re -
kordliels budžets, un tas ir labi. 
Tomēr būtiskas reformas nav 
notikušas, galvenokārt ir noti-
kusi naudas sadalīšana. Šogad 
veselības aprūpes budžetam pa -
pildus pieliktie 200 miljoni eiro 
izčākstēja tā, ka ne pacienti, ne 
ārsti un medicīnas māsas īsti 
nepamanīja, kur tie palika.

Saeimā turpināšu cīnīties par 
to, lai tiktu uzlabota pacientu 
ārstēšana, lai būtu noteiktas 
skaidras prioritātes un kritēriji 
naudas izlietošanai tieši pacien-
tu interesēs. Tagad bieži vien ir 
situācijas, kad Veselības minis-
trija prasa deputātiem pieņemt 
lēmumu par naudas piešķiršanu, 
piemēram, dārgu iekārtu iegā-
dei, bet nespēj pamatot, kāpēc 
tas nepieciešams un kādu medi-
cīnisku labumu tas dos. Turpi-
nāšu cīnīties arī par ārstu un 
medicīnas personāla algu reālu, 
jūtamu palielināšanu.

Jaunā Vienotība mani ir izvir-
zījusi par savu veselības minis-
tra amata kandidātu. Šajā amatā 
man ir pilnībā skaidri pirmie 
darbi, kuŗiem ķeršos klāt. Pirm-
kārt, jāļauj ārstiem vairāk laika 
veltīt saviem pacientiem. To var 
panākt, samazinot pēdējā laikā 
samilzušo birokratiju, papīru 
rakstīšanu ārstu darbā. Otrkārt, 
ir jāsamazina zāļu cenas, tādēļ 
piedāvāšu iekļaut visas recepšu 
zāles valsts apmaksas sistēmā, 
kas ļaus izdarīt lielāku spiedie nu 
uz zāļu ražotājiem un tirgotā -
jiem cenu samazināšanas vir -
zienā. Treškārt, samazināsim rin-
das pie ārstiem speciālistiem. Ve -
selības ministrijā ir jānovērš 
nenormāli sliktā resursu plāno -
šana, šobrīd vienā pilsētā pie 
speciālista var tikt pēc trim die -
nām, citā pie tāda paša speciā-
list – pēc trīs mēnešiem.

Jāreformē ir visa sistēma – bei-
 dzot jāpieņem būtiski lē  mumi 
par slimnīcu skaitu, jāveido cen-
tri, kas speciālizējušies atseviš-
ķās jomās, jāsakārto izcenojumi. 

Saeimas deputāta darbu, gan arī 
turpināt operēt. Tam, protams, 
nepieciešama ļoti laba laika plā-
nošana. Otrdienās, trešdie nās un 
ceturtdienās strādāju Saeimā, 
bet pārējās dienas veltu chirur-
ģijai – veicu plānotās operācijas, 
brīvdienās dežurēju Stradiņa 
slimnīcā un vēl arī braucu pa 
Latviju veikt neatliekamās ope-
rācijas. Līdz šim visi manis ope-
rētie pacienti ir dzīvi un apmie-
rināti. Chirurgam ir jāoperē, 
ci  tādi es zaudēšu savas daudzu 
gadu mācībās un praktiskajā 
darbā iegūtās profesionālās 
iemaņas.

Es daru ar pilnu atdevi, tāpēc, 
ja jutīšu, ka viens vai otrs traucē, 
būs jāizvēlas. Šajā brīdī tā no -
teikti būtu medicīna. Tajā tik 
daudz ir ieguldīts, un es vēl esmu 
pārāk jauns, lai sevi pil nībā at -
dotu polītikai.

Kāpēc izvēlējāties tieši Jauno 
Vienotību?

Šajā partijā es jutu, ka cilvēki 
zina, ko vēlas panākt, un zina, 
kā to izdarīt. Man svarīga ir arī 
partijas vīzija par Latviju kā 
nacionālu, eiropeisku un demo-
kratisku valsti, kuŗā līdzsvarā ir 
Eiropas liberālās, konservātīvās 
un sociālās vērtības.

Jaunajā Vienotībā es redzu 
komandu, ir skaidrs virziens, 
kuŗā mēs ejam, ir idejas un 
zināšanas, ir zināšanas un ie  vē-
rojama pieredze, kā vadīt un 
attīstīt valsti. Manuprāt, valstij 
šāds pieredzējis polītiskais spēks 
noteikti ir labāks nekā tie jaunie 
spēki, kuŗiem nav ne pieredzes, 
ne īsti zināšanu, bet ir tikai 
viens sauklis – gāžam vecos!
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PĒRK

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

SIA Kalnkoks par augstām cenām pērk meža īpašumus un cirsmas. Tālr. 27800573.

Tālr: 973-746-3075

Latvija – latviešu valsts!
Diemžēl ap 70% Latvijas iedzīvotāju

Latvijā dzīvo trūcīgi!

Valdības ir plānveidīgi privatizējušas, pārdevušas,  

likvidējušas rūpnīcas un uzņēmumus, tai skaitā VEF, 

cukurfabrikas un  daudzas ražotnes, tā radot tautai 

bezdarbu, baiļu sajūtu, nedrošību un dziļu depresiju.

Tās ir veikušas genocīdu Latvijā pret tautu. 

Mēs pārtrauksim genocīda turpināšanu Latvijā!

No “Latviešu Nacionālisti” programmas:

Mūsu mērķis: Latviešu tautas uzplaukums-ekono-

miskais nacionālisms – latviešu interešu aizstāvība.

o 110. pantam (laulība starp vīrieti un sievieti)

LR Satversmē jābūt negrozāmam

o Bērnu pabalsts – 110 EUR par katru bērnu

o 2 reizes zemākas medikamentu cenas

o Minimālā pensija – 400 eiro,

kas nav apliekama ar nodokļiem

Profesors, ārsts Andris Rubins, arubins@apollo.lv

Profesors, diriģents Edgars Račevskis, 

Marketinga speciālists Roberts Purnis,

Mūs jau šodien atbalsta 12% vēlētāju!

Saeimas vēlēšanās balsojiet par PPA “Latviešu 

Nacionālisti”, saraksts Nr. 12 un mēs to panāksim!

www.latviesu-nacionalisti.lv



LAIKS 2018. ga da 29. septembris – 5. oktobris18

(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

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

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

Brookline MA 02445
28.septembrī 19:00 

“Sasauksimies Simtgadē’’ kon-
certēs pasaulslavenā operdzie dā-
tāja Maija Kovaļevska ar izcilo 
pianisti Dzintru Erlihu. Kokteiļu 
stunda 18:00. Ieeja $ 25. Turneju 
rīko LNOG sadarbībā ar ALTS. 
Info: 617-835-1979.

6.oktobrī 7:00 – 20:00 notiks 
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 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

Filadelfijas pensionāru kopas 
regulārā oktobŗa sanāksmee ir 
pārcelta uz otrdienu, 9.oktobri 
11:00, lai pārrunātu vēlēšanu re -
zultātus. Programmā valdes zi -
ņo jumi, nākotnes darbība un 
Ojāra Celles vēlēšanu notikumu 
analīze. Saiets beigsies ar dzi -
mum dienu svinēšanu un kafijas 
galdu. Viesi arvien laipni gaidīti!

1.decembrī 12:00-18:00 Ziemas-
svētku 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 kopsum-
mas. Var izmantot arī savus līdz-
atvestos galdus. Vēlams paziņot 
par vajadzīgo vietu skaitu. Sten-
dus varēs uzstādīt jau sestdienas 
rītā no plkst.9:00. Uzaiciniet 
savus draugus un paziņas – tir-
goties 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 apvienotās 

draudzes nams (1385 Andrews 
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). 

Elīna Garanča uzstājas Metro-
polītena operā arī 28.septembrī; 
1.,5.,9.,13.,16. un 20.oktobrī.

Aleksandrs Antoņenko uz -
stājas Metropolītena operā arī 
29. septembrī, 2.,6.,11.,15.,18., 
oktobrī,  2019. gada 28. februārī 
un 4. un 7.martā.

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

30.septembrī 10:30 Dievk. Se -
kos Pļaujas svētku sarīkojums 
ar Latvijas Dziesmu svētku No -
slēguma koncerta ’’Zvaigžņu 
ceļā’’ izvilkumu izrādi. Sekos sil-
tas 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 Sa -

sauksimies Simtgadē ar Maiju 
Kovaļevsku! Soprāns Maija Ko -
vaļevska un pianiste Dzintra 
Erliha atskaņos vairākas latviešu 
komponistu mīlestības dziesmas. 
Vēl ir dabūjamas ieejas kartes; 
$60, $35, $20. Ģimenēm atlaides. 
Zvanīt: 1-516-319-9491. Čeki rak-
 stāmi uz ’’Latvian National 
Opera Guild’’ un nosūtāmi pirms 
30.septembŗa. LNOĢ c/o A.Pa -
degs, 2 Merry Hill Rd, Pough-
keepsie, NY 12603.

14.oktobrī Jonkeru bazn.(254 
Valentine Lane, Yonkers NY) 
Svinēsim Latviju! 10:00 Dievk. 
Sarīkojums 11:30 – 14:30. Siltas 
pusdienas, kafija un saldumi. 
Tautisko mantu tirdziņš – kera -
mika, cimdi, segas, galdauti, 
rotas. Ēdienu galds ar pīrāgiem, 
rupjmaizi, jāņusieru, pelēkajiem 
zirņiem.Laipni ielūdz Ziemeļu 
novada Dāmu komiteja!

18.-21.oktobrī Scandinavia 
House (58 Park Ave, New York 
City notiks Baltijas Valstu filmu 
festivāls. Info: www.balticfilm-
festival.com

PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ).
5.oktobrī 19:00 koncerts –  

Sasauksimies Simtgadē ar Maiju 
Kovaļevsku! Tiksimies ar Lat-
vijas operzvaigzni Maiju Kova-
ļevsku un izcilo pianisti Dzintru 
Erlihu. Ieeja $ 30. Info: www.
priedaine.com 

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

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

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

6.oktobrī 7:00 – 20:00 13. Sa -
eimas vēlēšanas.

7.oktobrī 12:00 (pēc Dievk.) 
Pļaujas svētku programma un 
pusdienas.

9.oktobrī 12:00 pensionāru 

pusdienas ar programmu.
10.oktobrī 19:00 folkloras 

kopas Vilkači koncerts.
16.oktobrī 19:00 Baltiešu fil -

mu vakars. Latviešu filma ’’Četri 
balti krekli’’.

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

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

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

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

Nobalsot vēlēšanās varēs Lat-
vijas pilsoņi no 18 gadu vecuma 
ar derīgu Latvijas pilsoņa pasi. 
Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir 
iekļauti Rīgas vēlēšanu ap  ga  balā 
un tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs 
balsot par Rīgas vēlēšanu ap -
gabalā reģistrētajiem depu tātu 
kandidātu sarakstiem. 

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

Pildīsim savu Latvijas pilsoņa 
pienākumu – dosimies balsot!

13.oktobrī 10:00 Daugavas 
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 skā-
bētiem kāpostiem un vēsu dzē -
rienu gādās Vanadzes un Vanagi.

20.oktobrī 16:00 Rudens balle, 
kuŗā mēs visi atminēsimies jau-
kus, mīļus notikumus šajā Bied-
rības namā, kā arī skatīsimies 
vēsturiskus videoierakstus par 
bijušajiem laikiem. Mūsu saim-
niece Mārīte Rubīns pēdējo reizi 

šajā namā klās savu izcilo bufetes 
galdu un gādās arī par trim vare-
 niem groziem izlozei. 

Vakara noslēgumā – balle. 
Izde josimies, cik katram spēka, 
mūsu vecajā, labajā namā!

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

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

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

Pēc svinīgās daļas un koncerta 
uz Latvijas panākumiem un 
veiksmi varēs iedzert glāzi vīna 
un baudīt vieglas uzkodas, kā arī 
mūsu saimnieču ceptos jubilejas 
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.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei -
lande@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: igorssafins@gmail.
com. Runas stundas trešdienās 
10:00-15:00, piektdienās 16:00-
18:00.

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

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

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

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Mīlestībā piemin
SIEVA CAROLE, DĒLS CHRISTOPHER AR BARBARA UN RYAN

MĀSA MIRDZA DRENGERS, DĒLS ANDREW AR DEANNA UN Z OEY
MĀSA AUSTRA VEIDINS UN JURIS, MEITA KATRĪNA AR NATE

RADI UN DRAUGI KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ Mīļā piemiņā viņu paturēs
VITAUTS UN MARY VĪTOLIŅI UN

VIŅA BRĀĻA DĒLS OTTO M. LIEPIŅŠ AR SIEVU CAROLYN

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

Mūžībā aizgājis mans mīļais draugs

GUNARS LIEPIŅŠ
Dzimis 1935. gada 29. septembrī Pļaviņās, Latvijā,

miris 2018. gada 9. septembrī Bella Vista, Arkansas, ASV

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: 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 svētdie-
nās 10:00. 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 Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1955 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. 30.septembrī Dievk. 
7.oktobrī laju vadīts Pļaujas 
svētku Dievk. 28.oktobrī diak.
kand. Gunas Reinas ordinēšanas 
Dievk. (arch. Lauma Zušēvica, 
prāv. Gunārs Lazdiņš un prāv. 
Daira Cilne).

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 

02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 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 Zušē-
vica, prāv. Gunārs Lazdiņš un 
prāv. Anita Vārsberga-Pāža. 21.ok -
tobrī Rīta svētbrīdis Austrumu 
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 mē  nesī 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A..Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var 
skatīt: https://tinyurl.com/KalLatCh. 
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 Simtgades svētku 
Dievk. ar dievg. Svētku akts. 
25.novembrī Dievk. ar dievg. 
2.decembrī Dievk. 9.decembrī 
Dievk. ar dievg. Skolas Eglīte. 
16.decembrī Dievk. angļu val.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 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 Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 30.septembrī Dievk.; sa -
draudzība un LU gadasvētku 
akts. 7.oktobrī Pļaujas svētku 
Dievk. ar sv.vak.; bērnu uzruna, 
sv.skola. mielasts. 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 
514-992-9700. www.draudze.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. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
an church@gmail.com. Dievk. 
notiek 13:30. 7.oktobrī Pļaujas 
svētku Dievk. ar dievg. 21.ok -
tobrī Dievk. 4.novembrī Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. ar dievg. 
18.novembrī 13:00 Svētbrīdis un 
Latvijas Valsts svētku sarīkojums 
Priedainē. 2.decembrī Adventa 
svētdienas Dievk. ar dievg. 
16.decembrī 11:00 Adventa 
koncerts. Seko Draudzes Eglītes 
sarīkojums, pusdienas un svētku 
tirdziņš. 24.decembrī 17:00 
Ziem svētku vakara 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 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

Syracuse St.Stephen Lutheran 
Church (873 DeWitt Str, Syracuse 
Ny 13203).

29.septembrī 14:00 Man ha-
tenā, Seafarers Dievk.

30.septembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk. ar 
dievg. Seko Pļaujas svētki.

13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 
ar dievg.

14.oktobrī 10:00 Dievk. 
Jonkeru bazn. Svinēsim Latviju! 

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
14.oktobrī Pļaujas svētku Dievk. 
un sarīkojums. Lūgti groziņi. 
28.oktobrī Dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Ru -
benis. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 29.sep    tem-
brī Dievk. ar dievg. 17.novembrī 
Latvijas Valsts dibināšanas 100 
gadu atceres Dievk. Svētku pro-
gramma sarīkojumu telpās. Pus-
dienas. Ieeja par ziedojumiem. 
22.decembrī Ziemsvētku Dievk. 
ar dievg. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc 
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: kal-
ninsis@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.
s e a t t l e l a t v i a n c h u r c h . o r g 
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 (intawi-
est@gmail.com) , tālr: 425-678-
8774. 14.oktobrī angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
21.oktobrī Dievk. ar dievg., at  zī-
mējot Reformācijas svētkus. 
28.oktobrī laju vadīts Dievk.

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

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 

Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā, 
plkst. 14:00. Bībeles stundas 
notiek Biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. Baznīcā Dievkal-
pojumi tiks noturēti vienīgi Lie -
lajā Piektdienā un Ziem svēt kos. 
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.ok  tobrī Bībeles stunda. 
21.ok  tobrī Dievk. 28.oktobrī 
Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievk.notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Dievk. notiek 15:00. 
Vik. Zvirgzds. Valdes sēdes no -
tiek 19:30 ceturtdienās. 

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. 
Jansons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa 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 Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
10:00. Kafijas galds. 

 30.septembrī Sv.vak. Dievk. 
Iesvētes mācība. 15:00 Maijas 
Kovaļevskas koncerts (LOV)*

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
Viesu māc. Igors Safins. 13.ok -
tobrī 11:00 Pļaujas svētku Dievk. 
ar dievg. Sekos Pļaujas svētku 
mielasts un draudzes pilnsapulce.

• Ziemeļkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 

un DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Jānis Preiss

Grūti apturēt Ķīnas basket-
bolisti... 

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

Kad laukumā 
atgriezīsies 
Porziņģis?

Kristaps Porziņģis februārī 
guva ceļgala krustenisko saišu 
plīsumu. Ierasts, ka šāda savaino-
juma izārstēšana prasa vismaz 
pusgadu, bet latviešu zvaigznes 
gadījumā tika pieminēts, ka viņš 
varētu izlaist pat visu nākamo 
sezonu. Viņa atgriešanās gan tiek 
gaidīta aptuveni sezonas viducī.

Drīzumā tiks veikti medicīniskie 
testi, un mēs sāksim attīstīt 
plānu, kad viņam būtu vislabāk 
atgriezties.”

Debijā Pasaules 
kausa izcīņā 

neiekrīt pēdējie 
metieni...

Latvijas sieviešu basketbola 
izlase Tenerifē sāka savu vēsturē 
pirmo Pasaules kausa izcīņu. 
Treneŗa Mārtiņa Zībarta vadībā 
mūsu basketbolistes Latvija D 
apakšgrupā spēlē kopā ar Ķīnu, 
Senegālu un visu laiku titulētāko 
izlasi ASV. Grupu uzvarētājas 
uzreiz kvalificēsies ceturtdaļ fi-
nālam, otrās un trešās vietas 
ieguvējas spēlē astotdaļfinālā, bet 
ceturtās vietas ieguvējām turnīrs 
būs beidzies.

Latvija – Ķīna 61:64 (10:17, 
20:14, 14:13, 17:20)

Pirmā pretiniece Ķīna izceļas 
ar lielvalsts ambīcijām un ļoti 
gaŗu sastāvu. Ķīniešu vidējais 
augums ir 187 centimetri, kamēr 
latvietēm – 184 centimetri. Pre-
tiniecēm ir divas divmetrinieces 
– 19 gadus vecās Li Jueru un 
Hana Ksu izstiepušās līdz 200 un 
205 centimetriem. Latvijas bas-
ketbolistes pirmajā ceturtdaļā 
ātri nonāca iedzinējos, bet tad 
gandrīz piecas minūtes neizdevās 
gūt punktus, kas ļāva ķīnietēm 
iekrāt desmit punktu pārsvaru 
(16:6). Otrajā ceturtdaļā lat vie-
tēm izdevās atrast ritmu uz  bru-
kumā un pamazām deldēt re -
zultāta deficītu. Pirmais puslaiks 
noslēdzās ar rezultātu 30:31.
Otrajā puslaikā Latvija izvirzījās 
vadībā ar 34:31, bet brīdi vēlāk 
ķīnietes atguva vadību ar 44:38. 

Ceturtdaļas izskaņā Aija Bru-

Golfs Ročesterā
Nu jau trešo gadu pēc kārtas 

veiksmīgi tika aizvadīts Dau -
gavas Vanagu apvienības Ro -
čes terā rīkotais starptautiskais 
golfa turnīrs. Šī gada sacensības 

notika 16. septembrī. Jau ierasts, 
ka šai turnīrā golfa karti brauc 
ar Latvijas karogiem, bet šoreiz 
papildus tika lietoti arī Simt-
gades karogi, tā 11 golfa kartiem  
piedaloties Daugavas Vanagu 
akcijā “100 plūs jūdzes Latvijai” 
– varbūt gluži 100 jūdzes pa 
visiem kopā neiznāca, bet vis-
maz puse no tā noteikti bija.

Mums bija prieks redzēt, ka ar 
katru gadu dalībnieku skaits pie-
 aug. Šoreiz turnīrā spēlēja 20 
dalībnieki piecās komandās. Bez 
vietējiem Ročesteras golfa cie nī-

tājiem bija arī trīs dalībnieki no 
Bufalo un trīs no Toronto. Otra 
priecīgā ziņa ir tā, ka arī re  zul-
tāti ar katru gadu paliek labāki 
– notika sīva cīņa par pirmo 
vietu, ko ar tikai ar viena punk-
ta pārsvaru un rezultātu 65 (par 
70 laukumā) ieguva Andra Karl-
sona komanda – Andris Karl-
sons, Niks Dziļums, Nikolass 
Dziļums un Catlan Bateman. 
Otrajā vietā ierindojās Johnson 
ģimenes komanda – Jim, Skaid-
rīte, Andris un Pēteris. Trešo 
vietu ieņēma Zadiņu ģimenes 
komanda – Zitars, Christine, 
Velta un Aleks. Papildspēlēs 
“tālākais sitiens” pie 5. bedrītes 

Golfa turnīra uzvarētāji: Andris Karlsons, Niks Dziļums, Nikolass 
Dziļums un Catlan Bateman

Zadiņi: Zitars, Christine, Velta un Aleks Džonsoni: Jim, Skaidrīte, Andris un Pēteris

vīriešu konkurencē pārākais 
izrādījās Jim Johnson un sieviešu 
konkurencē – Kristīne Vega. 
Spēlē “tuvākais bedrītei” pie 8. 
bedrītes uzvarēja Zintars Za -
diņš. Šoreiz bija arī viena pār-
steiguma spēle – katra komanda 
saņēma vienu sarkanu bum-
biņu, ar to bija jāspēlē vienam 
komandas spēlētājam, maino-
ties pēc katras bedrītes. Uzde-
vums bija nepazaudēt šo bum-
biņu līdz spēles beigām. Tas 
šoreiz izdevās tikai divām ko -
mandām – uzvarētāju un Za -
diņu ģimenes komandām.

Pēc turnīra visi devās uz pik-
niku Nuteru ģimenes mājās. 

Laiks bija skaits un saulains, visi 
varēja pavadīt jauku vakaru ārā, 
izbaudot sagādātos gardumus – 
kūpinātu cūkgaļu, desiņas, kar-
tupeļus, dažādas piedevas un, 
protams, pīrāgus. Mūsu viesi no 
Toronto bija sagādājuši arī rupj-
maizi un saldskābmaizi, kam 
bija liela piekrišana. Vakars tika 
pavadīts jaukās sarunās, klau-
soties latviešu mūziku un jau 
plānojot nākamā gada turnīru.

LĪGA NUTERE,
Daugavas Vanagu apvienības

Ročesterā priekšniece
// FOTO: Inta Erenfelds

Latvietis šobrīd jau ir atgriezies 
Ņujorkā un tuvākajā laikā izies 
pārbaudes, lai būtu zināms, kad 
viņš varēs atgriezties laukumā. 
Iepriekš plaši bija izskanējuši 
minējumi, ka tas varētu notikt ap 
Ziemsvētku laiku. Porziņģis uz 
Eiropu devās aprīļa vidū, turpi-
not savu rehabilitāciju, turklāt to 
viņš darīja arī slavenā Spānijas 
granda Madrides Real bazē.

Kristaps Porziņģis ir ļoti sva-
rīga Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) komandas Ņujor-
kas Knicks nākotnes sastāvdaļa, 
preses konferencē paziņoja kluba 
vadība. Knicks komanda NBA 
rēgulāro čempionātu uzsāks 17. 
oktobrī savā laukumā pret At -
lantas Hawks. Knicks prezidents 
Stīvs Milss preses konferencē 
sacīja, ka „mūsu mērķis ir nedarīt 
neko tādu, kas varētu apdraudēt 
Kristapa iespējas būt par vienu 
no šīs komandas stūŗakmeņiem. 

mermane un Vītola guva sešus 
punktus pēc kārtas, izlīdzinot 
rezultātu. Pēdējā ceturtdaļā spēle 
bija sīva – brīdi latvietes bija 
vadībā, bet pēc tam ķīnietes atkal 
ieguva nelielu pārsvaru. Lai arī 
bija iespējas, vadību atgūt vairs 
neizdevās. Divas sekundes pirms 
pamatlaika beigām Latvijai bija 
uzbrukums, tomēr ķīnietes ne -
ļāva izdarīt tālmetienu.

Pārlēca, apskrēja 
mūsējās...

Latvija – Senegāla 69:70 
(19:15, 10:13, 23:22, 17:20). 
Spēle sākās neveiksmīgi, pir ma-
jās minūtēs mūsu basketbolistes 
zaudēja sešus punktus pēc kārtas, 
nonākot iedzinējos ar 0:6. Tas 
lika ņemt minūtes pārtraukumu, 
kuŗā Zībarts centās sapurināt 
komandu un aicināja to spēlēt 
agresīvāk. Šāda treneŗa rīcība 
nāca par labu, jo turpinājumā 
Latvijas valstsvienība atbildēja ar 
14:5 izrāvienu un pārņēma va -
dību. Turpinājumā spēle ritēja 
punkts punktā.  Drāmatiska bija 
spēles pēdējā minūte. 51,5 se -
kun des pirms pamatlaika beigām 
ļoti svarīgu tālmetienu iemeta 
Laksa, izvirzot komandu vadībā 
ar (67:66). Pēdējā minūtē lau -
kumā bija vērojama ļoti spraiga 
divcīņa, jo pretinieces pēc tam 

atkal atguva vadību, bet Aija 
Brumermane 27 sekundes pirms 
beigām atkal priekšā izvirzīja 
Latviju. 12 sekundes pirms bei -
gām senegālietes atkal guva divus 
punktus un kārtējo reizi veica 
vadības maiņu (70:69). Zībarts 
ņēma minūtes pārtraukumu, bet 
Dikeulakas pēdējo sekunžu tāl-
metiens nebija precīzs. Latvijas 
komanda piedzīvojot sāpīgu zau-
dējumu – 69:70. Tas praktiski 
nozīmēja, ka Latvijas vienība ne -
turpinās sacensības izslēgšanas 
spēlēs, jo pēdējai turnīra spēlei ar 
ASV basketbolistēm vairs bija 
tikai formāla nozīme. Spēlē ar 
Senegalu ar 14 punktiem rezul-
tatīvākā bija Kristīne Vītola, 13 
punktus iemeta Elīna Dikeulaka, 
pa 12 – Kitija Laksa un Anete 
Šteinberga.

Treneŗa Mārtiņa Zībarta seci-
nājumi pēc neveiksmes: „Bija ļoti 
sīva spēle, kas tika izlemta ar 
vienu metienu, bet diemžēl par 
labu pretiniecēm. Par cīņassparu 
nevienai nav pārmetumu. At  de-
vām visu, kas mums bija. Lie  lā-
kais trūkums bija garām aizmestie 
metieni no groza apakšas. Viens 
metiens izšķīra mūsu likteni. 
Senegala ar neko nepār stei dza – 
labas spēlētājas, kas spēlē spē cī gos 
čempionātos. Kodols ilgi spēlē kopā 
un iekrājis lielu turnīru pieredzi. 
Nebija lielu rotāciju pretiniecēm.“

Senegalas sieviešu basketbola 
izlase Pasaules kausa spēlē Lat-
viju pārlēkusi, apskrējusi un no -

spēlējusi fiziskāk, uzskata valsts-
vienības spēlētāja Kitija Laksa. 
„Spēle bija ļoti fiziska un tajā 
komponentē arī zaudējām. Mēģi-
  nājām spēlēt gudrāk par viņām, bet 
viņas mūs pārlēca un ap  skrēja, 
kaut kur fiziskāk no  spēlēja. 
Pēdējā minūte bija vairāk raks-
tura cīņa ‒ kurai vairāk gri bēsies, 
kuŗai vairāk veiksme uzspīdēs.“ 

Pēc uzvaras pār Latviju, kas 
garantēja iekļūšanu Pasaules 
kausa astotdaļfinālā, Senegalas 
sieviešu basketbola izlases līdere 
Astu Traore  (attēlā) neslēpa sa -
jūsmu par paveikto, atgādinot 
panākuma vēsturisko fonu: „Šī ir 
pirmā reize, kad uzvaram kādu 
Eiropas komandu, tas ir sapnis.“

Burāšana
Latvijas sportists Jānis Preiss 

Portugālē izcīnīja bronzas me -
daļu pasaules čempionātā vind-
sērfingā „Formula“ klasē.

Dalībnieki vēja trūkuma dēļ 
veica tikai trīs no ieplānotajiem 
sešiem braucieniem. Preiss pir-
majā startā bija ceturtais, otrajā 
braucienā ieņēma trešo vietu, bet 
trešajā ierindojās piektajā pozi-
cijā, kas viņam ar 12 punktiem 
ļāva ieņemt trešo vietu 29 dalīb-
nieku vidū. Romualds Zelčs ierin-
dojās 21., Mārtiņš Dzirnieks – 
24. vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


