
Vo lu me LXIX  Nr. 37 (5878) 2018. ga da 6. oktobris – 12. oktobris

WE EK LY NEWS 

PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 

AT LARGO, FL

AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)

ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 
OCTOBER 6

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

(Vairāk lasiet 4.lpp. un 7.lpp.)

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs ar jauno grāmatu
// FOTO: Imants Urtāns

PBLA
aicinājums
13. Saeimas

vēlēšanās
3. lpp.

Nākusi klajā
grāmata

„ALA 50 līdz 
LV100”

4. un 7. lpp.

Rudens
kultūras

kalendārs
5. lpp.

Par
Baltu vienības 

dienām
Jelgavā

6. lpp.

Kārļa Streipa
un Franka
Gordona

komentāri
11. lpp.

Egils Levits
„Latvija uz naža 

asmens”
13. un 15. lpp.

Par Latvijas
volejbola

problēmām
20. lpp.

Iznākusi grāmata
par ASV lielāko un

nozīmīgāko latviešu 
organizāciju

PBLA apspriež paveikto un iezīmē nākotni

28. septembrī Rīgā  pēc trīs 
die nu aktīva darba, tiekoties ar 
val sts vadītājiem un izpildin sti-
tūciju pār stāvjiem, beigusies 
gad s kār tē jā PBLA valdes sēde. 
Uz to bija sabraukuši latviešu 
centrālo or  ganizāciju vadītāji 
un pārstāvji no visas pasaules – 
ASV, Kana das, Austrālijas, Ei  ro-
pas, Dien vid amerikas un Krie vijas.

PBLA vadībai bija tikšanās ar 
Valsts prezidentu Raimondu 
V ē  joni, kuŗā tika pārrunāts 
PBLA atbalsts Latvijai Valsts 
drošības un ārpolītiskajos jau-
tājumos, kā arī sadarbība kul-
tūras un izglītī bas jomās. PBLA 
valde piedalījās Diasporas jau-
tājumiem veltītajā sēdē Ārlietu 
ministrijā.

PBLA valdes sēdes svinīgo at -
klā šanu Mazajā ģildē ar savu 
klātbūtni pagodināja Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece, Mi -
nistru prezidents Māris Kučin - 
 s kis, kultūras ministre Dace 
Mel bārde, aizsardzības ministrs 
Rai monds Bergmanis, izglītības 
un zinātnes ministrs Kārlis Ša -

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde un viesi gadskārtējās valdes sēdes atklāšanā 2018. gada 26. septembrī Rīgas Mazās ģildes 
Lielajā zālē. Pirmajā rindā no kreisās: ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, aizsardzī-
bas ministrs Raimonds Bergmanis, PBLA vicepriekšsēdis un Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, Ministru prezidents Māris Kučinskis, žurnāla IR komentētājs un 
žurnālists Pauls Raudseps, Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) prezidenta vietnieks un PBLA Kultūras fonda priekšsēdis 
Juris Ķeniņš, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Jānis Grauds. Otrajā rindā no kreisās: Latvijas Brīvības 
fonda pārvaldes priekšsēdis Roberts Kukainis, ALA Sabiedrisko attiecību vadītājs Dzintars Dzilna, ALA Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde 
Lauma Vlasova, LNAK prezidents Andris Ķesteris, ALA “Sadarbība ar Latviju“ nozares vadītāja Kaija Petrovska, Eiropas Latviešu ap  vie-
nī bas (ELA) pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA pārstāve un Latviešu Nacionālās padomes Lielbritanijā prezidija priekšsēde Lilija Zobens, 
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš, LNAK Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone, LAAJ 
pārstāvis un LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Jānis Čečiņš, ALA pārstāvis un PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš

dur skis un ASV vēstniece Lat-
vijā Nancy Pettit. Ārlietu minis-
triju pārstāvēja Saeimas par la-
mentārā sekretāre Zanda Kal-
niņa-Luka ševica un Diasporas 
vēstnieks Atis Sjanīts. Dalīb-
niekus un viesus uzrunāja žur-
nāla IR komen tētājs Pauls 
Raudseps.

PBLA valde pārrunāja organi-
zācijai svarīgus tematus – kultū-
ras, izglītības, valsts drošības un 
ekonomiskās attīstības jomās 
un pieņēma attiecīgas rezo lū-
cijas. Ti  ka pieņemta atbalsta 
rezolū -cija topošajam Dia spo-
ras likumam, kā arī rezolūcija, 
kuŗā ie  bilsts pret Saeimas ie -
jaukšanos reliģiskajās lietās – 
LELBĀL at  balstam. Nozīmīgi, 
ka šīs rezolū cijas tika pieņemtas 
vienbalsīgi, illustrējot to, ka 
pārrunas sēdes gaitā saliedēja 
PBLA dalīborga nizācijas.

Tuvāka informācija par sēdes 
norisi un rezultātiem sekos.

PBLA pārstāvni ecība
(Lasiet arī 3. lpp.)
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

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

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Deputātiem jāatbrīvojas no padomju ieraduma
tērēt, tērēt un tērēt

Vairākos Latvijas plašsaziņas 
līdzekļos ik pa brīdim notiek 
debates par problēmām, kuŗas 
bremzē Latvijas valsts attīstības 
procesu. Jau 27 gadus valsts iz -
misīgi mēģina, diemžēl, nesek-
mīgi, atveseļoties no ilgo gadu 
PSRS okupācijas laika man to-
tajām sekām. 

PSRS sabrukums Latvijai deva 
brīvību, bet arī „atvadu dāvanu“ – 
tuvu pie bankrota novestu valsti. 
Tas izpaudās gan materiālā, gan 
morālā formā. „Materiālā dā  va-
na” bija izpostīta infrastruktūra, 
nolaisti lauki, sabrukušas un pēc 
krāsas izsalkušas celtnes. „Mo -
rālā dāvana” bija PSRS okupācijas 
laikā mantotie tikumi, paražas 
un ieradumi, kuŗi nav piemēroti, 
lai sekmīgi izveidotu jaunu de -
mokratisku valsti.

Neilgi pēc brīvības atgūšanas 
neskaitāmi valsts amatos ievēlētie 
„tautaskalpi” (deputāti) valsts at -
tīstīšanās procesu iesāka ar to 
pašu pieeju un metodēm, kuŗas 
palīdzēja PSRS lielvalstij sabrukt. 
Jau neilgi pēc brīvības atgūšanas 
valstī atsākās korupcija, ēnu eko-
nomika, izšķērdība, savtība, ne -
ra cionāla domāšana un rīko ša-
nās. Pēc gadiem atklājās, ka daži 
kādreiz tautā uzticamie un ie  vē-
lētie deputāti bija vairāk rūpē-
jušies par savas personīgās lab-
klājības celšanu nekā par valsts 
nākotnes attīstību. Visi minētie 
iemesli ir cēlonis Latvijas valsts 
pašreizējam parāda apjomam – 
ap 10 un vairāk miljardiem eiro. 
Tas ir sevišķi satraucoši, ja ņe -
mam vērā to līdzekļu apmēru, 
kuŗus Latvijas valstij gadiem ilgi 
ir devuši dažādi Eiropas fondi. 
Būtu naivi cerēt, ka šie fondi tuvā 
nākotnē nesamazināsies vai pat 
nebeigsies.

Valsts ilgtermiņa izdzīvošana 
nav iespējama ar gadiem ilgu 
nekontrolētu valsts parāda pie -
augumu. Cerēsim, ka nāka ma-
jiem Saeimā ievēlētajiem depu-
tātiem būs izdevies atbrīvoties 
vēl no kāda no PSRS laikiem 
mantota ieraduma – tērēt, tērēt 
un tik tērēt, neņemot vērā, ka 
valsts  kase ir tukša. Pašreiz tēriņi 
aug bez jebkāda risinājuma 
plāna. Nav dzirdēts par plānu, 
kas tautai izskaidrotu – kā, kad, 
kuŗš par šiem tēriņiem spēs sa -
maksāt? Cerēsim, ka nākamajā 
Saeimā ievēlētie deputāti sapra-
tīs, ka valsts parādi kādreiz būs 
jāatmaksā un ka viņiem ar steigu 
jābremzē līdz šim nemākulīgi 
kontrolētais parādu ātrvilciens. 
Jaunievēlētajiem deputātiem būs 
jābūt pietiekami drošiem pie -
ņemt valsts labā lēmumus arī 
tad, ja gadīsies cīnīties ar gru  pē-
jumiem, kuŗu interesēs ir paš la-

bums, nevis valsts intereses.
Korupcija, izšķērdība, nera cio-

nāla domāšana un rīkošanās ir 
galvenie iemesli, kas kavē valsts 
attīstību un turklāt ir atbildīgi 
par nesamērīgi lielā valsts parāda 
izveidošanos. Neapšaubāmi, 
korupcija ir visgrūtāk apkaro ja-
mākā slimība valstī. Lai to sek-
mīgi izārstētu, ir jāpārskata un 
jāmaina likumi un, iespējams, 
jānomaina pati Tieslietu minis-
trijas vadība. Cīnīties pret korup-
ciju nav pa spēkam vienam ie -
dzīvotājam individuāli. Vajadzīga 
ir uzņēmīga un saprotoša ko -
manda. Iespējams, ka tāda ko -
manda vārdā „Aliance pret ko -
rup ciju Latvijā“ ir jau izveidota. 
To sīkāk var apskatīt organizā-
cijas Delna mājaslapā. Nav šau bu, 
ka šai komandai priekšā stāv 
ilgstošs un prasīgs darbs, kā arī 
izturība un pacietība. Dažu prob-
lēmu risināšanas rezultāti būs 
saskatāmi tikai pēc vairākiem 
gadiem. Vēlēsim aliances koman-
dai izdošanos!

No visiem pieminētajiem ie -
mesliem visvieglāk saskatāma un 
ārstējama ir izšķērdība. Protams, 
tad, ja ir saprašana un vēlme to 
darīt. Izšķērdības novēršanā un 
risināšanā ir iespēja piedalīties 
katram valsts iedzīvotājam. Pēc 
izšķērdības atklāšanas un biro-
kratiskas iekārtas pārvarēšanas 
rodas iespēja to likvidēt samērā 
īsā laika periodā. Raksta turpi-
nājumā ar dažiem piemēriem 
izteikšu personīgos novērojumus, 
uzskatus un ieteikumus, kuŗi kal-
potu izšķērdības izskaušanai val-
stī, kā arī piebremzētu valsts 
parāda pieaugumu.

Aizvadīto četru mēnešu laikā 
karstā laika dēļ pie Brīvības pie -
minekļa ļoti reti bija manāma 
goda sardze un sargs, kuŗš sargā 
vai pieskata sardzi. Tūristu un 
citu garāmgājēju uzvedība nera-
dīja nekādu satraukumu par šo 
iztrūkumu. Radās doma – vai 
beidzot nav pienācis laiks šo 
pieminekļa apsardzes tradiciju 
mest malā? Nezinot, cik skaitliski 
liela ir šī apsardzes komanda un 
ar to saistītā technika, neņemšos 
aprēķināt ar to saistītos izdevu-
mus. Katram saprotams, ka 25 
gadu periodā šīs tradicijas pie -
kop   šana ir iecirtusi ievērojamu 
robu valsts kasē. Ja tauta agrāk 
būtu atbrīvojusies no pārspīlētā 
goda izrādīšanas sindroma un 
no samērā īso laika brīžu pie -
minekļa apsardzes, ietaupītie lī -
dzekļi būtu kalpojuši daudz 
praktiskāku un nepieciešamāku 
valsts iedzīvotāju prasību apmie-
rināšanai. Prasību, kuŗas valsts 
iedzīvotājiem vēl arvien Latvijā ir 
zem kritikas. Neaizmirsīsim arī 

to, ka valstī ir izteikts darbaspēka 
trūkums. Pirms kāds komentāros 
iebilst pret šo ierosinājumu, ie  -
saku, lai kārtīgi pārdomā, vai 
pats vēlētos stāvēt bez kustēšanās 
miera stājā stundām ilgi pie 
pieminekļa? Vai būtu ar mieru 
ieteikt dēlam vai mazdēlam mest 
skološanos malā un tā vietā 
pieteikties goda sardzei? Vērts arī 
padomāt:
• ja kādam tāda goda izrādīšana ir 

tik svarīga, vai tā ir svarīga tikai 
tad, kad ir patīkami laikapstākļi?

• vai piemineklis pats, arī bez 
sardzes, nav pietiekama goda 
izrādīšana valstij?

• vai valsts un tauta nav izrādījusi 
pietiekamu godu piemineklim, 
novietojot to goda vietā, pašā 
Rīgas centrā?
Pirms 14 mēnešiem tenisistes 

Aļonas Ostapenko uzvara Fran-
cijas atklātajā turnīrā deva Lat-
vijas iedzīvotājiem iemeslu prie-
cāties. Jaunā sportiste ar šo uzva-
ru ievērojami pakāpās pasaules 
tenisa ranga vērtējumā, kā arī 
nopelnīja ap diviem miljoniem 
eiro vērtu naudas balvu. Spor-
tistes sasniegums tā iepriecināja 
vienu valsts ministru, ka, neņe-
mot vērā neskaitāmo valsts ie -
dzīvotāju ikdienas trūcīgos dzī -
ves apstākļus, ministrs ierosināja 
sportistei „piespēlēt” naudas bal vu 
arī no Latvijas valsts puses.

Vēl lielāku pārsteigumu pēc 
dažām dienām izraisīja Ministru 
kabineta neredzēti ātrā rīcība. 
Ministru kabinets deva zaļo gais-
mu komandas biedra ierosinā-
jumam un piešķīra ap 50 tūk-
stošiem eiro lielu naudas balvu 
sportistei un viņas trenerei. Pie 
reizes ministri vēl apstiprināja 
135 tūkstošus eiro veselības ap -
drošināšanai sportistam (miljo-
nāram), kurš ar savu piedalīšanos 
uzlabotu valsts basketbola ko -
mandas izredzes Eiropas basket-
bola turnīrā. Arī šai rīcībai ceļā 
nestāvēja daudzu valsts iedzī-
votāju nelabvēlīgie ikdienas dzī -
ves apstākļi.

Vai tiešām, līdzīgi kā PSRS 
laikā, Latvijas valsts ministri uz -
skata, ka  atbalstīt augstus sasnie-
gumus sportā ir svarīgāka prio-
ritāte valstij nekā savest kārtībā 
iedzīvotāju minimālās izdzīvo-
šanas prasības? Vai ministru rī -
cība ir attaisnojama, ja tuvu pie 
taisnības ir dzirdētais, ka Latvijas 
valstī dzīvību zaudē vidēji 15 
iedzīvotāji dienā tikai tāpēc, ka 
valstij trūkst finanču līdzekļu, lai 
viņiem palīdzētu laikus izār stē-
ties? Varbūt jāpriecājas, ka pa -
gaidām valstī nav dzirdēts par vēl 
vienu PSRS laika tradicijas pie -
kopšanu, ar cilvēka veselībai 
kaitīgu medikamentu palīdzību 
veicinot sportistu sasniegumus 
savā disciplīnā.

Novēlēsim nākamajam Latvi jas 
Saeimas sastāvam labāku izpratni 
par valsts prioritātēm nekā tas 
bijis līdz šim. Lai jau najai valdībai 
izdodas valsts prioritātes kārtot 
pareizā secībā, vispirms sākot ar 
valsts iedzī votāju izdzīvošanai vis -
vairāk ne  pieciešamām, tad vaja-
dzīgām un tikai tad ar vēlamām, 
vienlaikus izvairoties no bīstamā 
valsts parāda pieauguma!

MODRIS PAKULIS, Sietla/Rīga
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Priedes Saulkrastu kāpās

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»

Pasaules operzvaigzne
Maija Kovaļevska un

pianiste Dzintra Erliha
sniegs koncertus ASV

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.

PBLA aicinājums

Septembŗa nogalē un oktobŗa 
pirmajā pusē vairākās ASV 
pilsētās noritēs koncerti – vel-
tījums Latvijas Simtgadei. Tajos 
mūzicēs pasaulē atzītā oper-
zvaigzne, soprāns Maija Kova-
ļevska un pianiste, Starptautisko 
konkursu laureāte Dzintra Er -
liha. Koncertos skanēs gan brī -
nišķīgas latviešu komponistu 
solodziesmas un klavieŗdarbi, 
tostarp Jāņa Mediņa, Lūcijas 
Garūtas, Emīla Dārziņa, Jāņa 
Ivanova, Pēteŗa Vaska skaņ dar bi, 
gan izcilu pasaules komponistu 
operārijas. Koncerti notiks Bos-
tonā, Vašingtonā, Ņū  džersijā, 
Klīvlandē un Ņujorkā.

Koncertu laikā tiks prezen tēts 
arī šogad izdotais albums “Ar 
siltu sirdi”, kuŗā Maija Kova-
ļevska, LNO solists bass 
Krišjānis Norvelis un Dzintra 
Erliha ieskaņojuši latviešu kom-
ponistu kamermūziku, visus 
ienākumus no CD pārdošanas, 
sadarbībā ar Ziedot.lv, veltot 
labdarībai. (Plašāka informācija: 
www.arsiltusirdi.lv). 

Abas mūziķes šogad pavasarī 

jau koncertējušas Austrālijā – 
Sidnejā, Adelaidē un Melburnā, 
izpelnoties publikas stāvo vā ci jas. 

Savukārt 2019. gada februārī 
Dzintra Erliha dosies uz Islandi, 
lai sniegtu meistarklases pia-
nistiem, Islandes Mākslu aka-
dēmijas studentiem, kā arī uz -
stātos koncertā Reikjavīkas Zie-
 meļu Kultūras centrā (duetā ar 
flautisti Ilonu Meiju). Koncertā 

skanēs izcilu latviešu kom-
ponistu kamermūzika, pro -
gram mā iekļaujot arī jau starp-
tautiski atzītu jaunās paaudzes 
komponistu – Andŗa Dzenīša 
un Santas Bušs kompozicijas.

Plašāka informācija par māk-
sliniecēm un plānotajiem kon-
certiem pieejama: 

www.dzintraerliha.com 
www.maijakovalevska.com

Mēs vienojam organizēto latviešu sabiedrību pasaulē. PBLA nevar un nedrīkst sniegt 
padomu tautiešiem pasaulē, kā balsot, – mēs varam tikai iestāties par mums visiem 
svarīgajām vērtībām – latvisko kultūru, izglītību, ekonomiskās labklājības veicināšanu un 
Latvijas valsts drošību. Tās ir mūsu pamatvērtības, uz kuŗām mēs balstām savu darbu. 
Izvēle, par ko balsot, ir jūsu rokās un uz jūsu sirdsapziņas! PBLA būs jāstrādā un 
jāsadarbojas ar nākamo valdību un Saeimu, lai kāda tā būtu, tāpēc mums jāietur polītiskā 
neitralitāte.

PBLA aicina visus balsstiesīgos Latvijā un ārpus tās aktīvi piedalīties 13. Saeimas 
vēlēšanās. Pildīsim savu pilsoņa pienākumu pret valsti! Lai kādi būtu 6. oktobŗa rezultāti, 
PBLA aicina pēc vēlēšanām sastādīt valdību, kas turpinās rūpēties par valsts drošību un 
Latvijas tautas un valsts pamatvērtībām, kā arī turpināt iesākto darbu korupcijas 
apkarošanā un birokratijas sloga mazināšanā.

PBLA arī aicina Latvijas partijas konstruktīvi strādāt kopā Latvijas labā, domājot par 
valsts ilgtermiņa interesēm, ne tikai par balsīm kārtējās vēlēšanās. PBLA tic Latvijas 
nākotnei, un mēs ceram uz saprāta balsu uzvaru 6. oktobrī.

Saules mūžu Latvijai! 

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA), kas vairāk nekā 60 gadu iestājusies

par Latviju, cīnoties par neatkarības atjaunošanu okupācijas gados un

palīdzot stiprināt Latvijas demokratiju un ekonomiku jaunatgūtās brīvības gados,

ir polītiski neitrāla organizācija.
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Trīs Latvijas Universitātes studenti saņēmuši Valda 
Dombrovska Izcilības stipendiju

TATJANA 
ŽAGARE-VĪTIŅA

BRIGITA ZUTERE

Jaunie stipendiāti un ... // FOTO: Laura Kļaviņa, LU fonda stipendiāte

Grāmatas pirmais eksemplārs autorei Ilzei Garozai // FOTO: Imants Urtāns No kreisās: grāmatas mā ksliniece Zane Neimane, redaktore Dace 
Eglī te un izdevēja Ligita Kovtuna // FOTO: Imants Urtāns

Iznākusi grāmata par ASV lielāko un
nozīmīgāko latviešu organizāciju

Klātesot mecenātam Valdim 
Dombrovskim, Latvijas Uni ver-
sitātes (LU) 99. gadadienā, 28. sep-
 tembrī, svinīgā gaisotnē pirmo 
reizi ar LU fonda starpniecību 
pasniegtas mecenāta vārdā no -
sauktās Izcilības stipendijas trim 
LU eksakto zinātņu pamatstu-
diju programmu studentiem.

Vienreizējas stipendijas 500 eiro 
apmērā saņēmuši trīs daudzsološi 
jaunieši – LU Ģeografijas un Ze -
mes zinātņu fakultātes studente 
Karīna Ješkina un LU Ķīmijas 
fakultātes studenti Ksenija Ko -
rot kaja un Richards Ruska.

Stipendijas mecenāts V. Dom -
brovskis šobrīd ir Eiropas Komi-
sijas priekšsēdētāja vietnieks eiro 
un sociālā dialoga jautājumos, 
at  bild par finanču pakalpojumi-
em un kapitāla tirgu savienību. 
Stipendiju pasniegšanas brīdī V.
Dombrovskis novēl stipendijas 
ieguvējiem arī turpmāk labi mā -
cīties, iegūt jaunas zināšanas un 
saglabāt vēlmi virzīties uz priek šu, 
viņš mudina studentus ar savu 
uzņēmību, mērķtiecību un darba 
mīlestību sasniegt arvien jaunus 
mērķus, gala rezultātā dodot savu 

Latvijas Nacionālās biblio tē-
kas 11. stāvā 25. septembrī notika 
grāmatas „ALA 50 līdz LV 100” 
atvēršanas sarīkojums. Grūti 
iedomāties piemērotāku un 
skaistāku vietu, kur atklāt grā -
matu par ASV lielāko, nozī mī-
gāko organizāciju, kuŗas misija 
ir apvienot un pārstāvēt tos, kas 
jūtas piederīgi Latvijai. 

Grāmata aplūko Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) dar-
bību pēdējo 18 gadu gaŗumā un 

devušos latviešu un viņu pēc-
teču mērķtiecīgu, neatlaidīgu 
un pašaizliedzīgu darbu, uztu-
rot dzīvu Latvijas neatkarības 
ideju visus gaŗos okupācijas 
gadus un sniedzot atbalstu Lat-
vijas neatkarības atjaunošanā 
un kopš neatkarības atjauno-
šanas – Latvijas drošības un iz -
augsmes veicināšanas labā,” 
stās  ta grāmatas līdzautore Ilze 
Garoza. “Grāmata vēsta par ASV 
dzīvojošo latviešu vēl joprojām 

šu kopienas interešu aizstāvība 
un sniegtais atbalsts Latvijas 
ārpolītisko mērķu veicināšanā. 
Grāmatā aprakstīts ALAs iegul-
dītais darbs latviešu valodas un 
kultūras uzturēšanā ASV. Īpaša 
vērtība ir plašajam foto un 
archīvu materiālam, pret ko grā-
matas veidotāji izturējušies ar 
apbrīnojamu rūpību un precī-
zitāti.

Atvēršanas sarīkojums izcilā 
architekta Gunāra Birkerta iz -

apvienības lomu to uzturēšanā 
un izteica cerības, ka savstar-
pējā sapratnē balstītā sadarbība 
abu valstu starpā turpināsies. 
Šajās dienās Rīgā notika Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) valdes sēde, un grā-
matas atvēršanas brīdī kopā ar 
Latvijas amatpersonām, LNB 
vadību piedalījās arī PBLA un 
ALA valdes locekļi, kā arī, pro-
tams, draugi un labvēļi. 

Amerikas latviešu apvienības 

kotnē – ALA nemainīgi un ne -
atlaidīgi turpina uzturēt latvie-
šu kultūru un identitāti ASV – 
mūsu latviešu skolas un kul-
tūras organizācijas ir vēl jopro-
jām aktīvas un spēcīgas, mūsu 
mecenāti vēl joprojām sniedz 
dāsnu atbalstu Latvijai, un Ame-
rikas latviešu sabiedrība vēl jo -
projām spēj sarīkot lielus pasā-
kumus, kā, piemēram, Dziesmu 
un deju svētkus ASV,” norāda 
Pēteris Blumbergs.

apraksta ALAs ieguldījumu Lat-
vijas ārpolītisko mērķu veici-
nāšanā un Latvijas un ASV div-
pusējo attiecību stiprināšanā. 
Amerikas latviešu apvienības 
valdes uzdevumā grāmatu sa  rak-
stījušas Ilze Garoza un Anita 
Tērauda. 

“Amerikas latviešu apvienī bas 
vēsture ir daļa no Latvijas valsts 
Simtgades stāsta. Tā vēsta par 
Otrā pasaules kaŗa laikā trimdā 

spēkā esošo gatavību ziedot un 
ziedoties latviešu valodas un kul  -
tūras uzturēšanas mērķa vārdā.” 

Grāmatas uzmanības lokā ir 
pēdējo astoņpadsmit gadu no -
tikumi, kas ietveŗ ALAs īsteno-
tos pasākumus, lai panāktu ASV 
Kongresa atbalstu NATO papla-
šināšanai un Latvijas uzņem-
šanai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijā, Latvijas okupāci-
jas vēstures skaidrošana, latvie-

lolotājā Gaismas pilī bija inte-
resants un prieka pilns. Paneļ-
diskusijā, ko vadīja bijušais 
ALAs ģenerālsekretārs Raits 
Eglītis, piedalījās polītiķis, bi -
jušais diplomāts Ojārs Ēriks 
Kalniņš, autore Ilze Garoza un 
Latvijas Ārpolītikas institūta 
di rektors, profesors Andris 
Sprūds. Runātāji dalījās pār -
domām par Latvijas un ASV 
attiecībām, Amerikas latviešu 

priekšsēdis Pēteris Blumbergs 
pauda gandarījumu par grā-
matas iznākšanu Latvijas Simt-
gadē un uzsveŗ, ka šis darbs 
dokumentē nozīmīgu posmu 
ALAs dzīvē, bet organizācija 
turpina aktīvi darboties, ap -
liecina priekšsēdis. Tā pārstāv 
vairāk nekā 140 organizācijas 
un vairāk nekā piecus tūksto-
šus individuālo biedru. “Mēs 
ļoti optimistiski raugāmies nā -

pienesumu Latvijas attīstībai, ne -
raugoties uz grūtībām un šķērš-
ļiem. “Šis ir mans veltījums Lat-
vijas Universitātes 99. gadadienā,” 
saka V.Dombrovskis.

Savukārt LU fonda valdes priekš-
sēdētājs prof. Ivars Lācis pauž 
gandarījumu, ka LU absolvents 
veicina filantropijas attīstību, at -
balstot savas Alma mater studen-
tus. Jauno talantu un izcilo pēt-
nieku atbalstīšana LU ir kļuvusi 
par tradiciju.

Šajā pašā dienā par atbalstu 
augstākās izglītības attīstībai Lat-
vijā, kā arī zinātnes un innovāciju 
stratēģijas izveidei LU Senāta 
sēdē V.Dombrovski atzina par 
LU Goda biedru. 

Nodibinājums Latvijas Univer si-
tātes fonds darbojas kopš 2004.ga  da 
un ir respektabla filantropijas orga-
nizācija, kuŗa rūpējas par izci-
liem, centīgiem (arī ar nepie tie-
kamu materiālo nodrošinājumu) 
studentiem, maģistrantiem, dokto-
rantiem, pedagogiem, zināt nie-
kiem un arī izciliem izglītības, 
zinātnes un kultūras darbiniekiem 
sadarbībā ar izglītību atbalstošiem 
mecenātiem un partneŗiem.

Grāmatas svētkos bija vēl 
kāds priecīgs notikums. ALA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs 
pasniedza apvienības 50 tūk-
stošu eiro ziedojuma čeku Lat-
vijas Okupācijas mūzeja direk-
toram Gunāram Nāgelam. Gan 
mūzeja direktors, gan ALA 
priekš sēdis uzsveŗ, ka ALA vien-
mēr bijusi viena no aktīvākajām 
projekta atbalstītājām.

(Turpināts 7. lpp.)
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Gatavi poētiskajai lekcijai, no kreisās: Mārtiņš Meiers, Jēkabs 
Nīmanis un Vilis Daudziņš

Indulis Kalniņš Dailes teātrī 
kopā ar koncertmeistari Hertu 
Liepiņu-Adernieci

Kinofilmas afiša

Rudentiņš, bagāts vīrs
Strauji paskrējis septembris ar 

tradicionālajām Dzejas dienām, 
teātŗu sezonas iesākšanos tur-
pat vai visos Latvijas teātŗos, ar 
mūzikas festivāliem, koncer-
tiem un bezgala kuplo kultūras 
notikumu piedāvājumu. Mē  ne-
ša pēdējā nedēļā iznāca pie -
dzīvot trīs pilnīgi atšķirīgus, 
taču nozīmīgus notikumus, par 
kuŗiem ir vērts pastāstīt lasī-
tājiem.

Ko mēs zinām par brāļiem 
Veidenbaumiem?

Mūzikas namā Daile, kas nu 
jau piecus gadus darbojas Kriš-
jāņa Barona ielā kādreizējā 
kinoteātŗa „Daile” mājvietā un 
kļuvis par rīdzinieku iecienītu 
koncertu un dažāda žanra sa -
rīkojumu vietu, pirmizrādi pie-
dzīvojusi poētiskā lekcija „Vei-
den baums un Veidenbaums. 
Divi brāļi”. Šī iestudējuma ie -
cere, materiāla vākums un kār-
tojums pieder aktierim Vilim 
Daudziņam. Idejas īsteno ju-
mam pieaicinot kolēģi no Val-

GUNDEGA
SAULĪTE

tikai pastāvīgi atsacījies no pub-
licitātes. Tagad Vilis Daudziņš, 
lieliskais Jaunā Rīgas teātŗa 
aktieris, šai „lekcijā” ceļ priekšā 
Kārļa Veidenbauma dzejoļus. 
Un tie mūs savaldzina ar trā-
pīgiem cilvēku dzīves un dabas 
vērojumiem, ar skaidru, hu  mā nu 
domu atklāsmi un bezgala 
skaistu latviešu valodu. Uz ska-
tuves brīžiem izveidojas pat 
tāda kā poētiska sacensība: jau -
neklīgi dedzīgais Eduards, ku -
ŗam dzejas rindās saklausām 
izaicinājumu pierastai dzīves 
kārtībai un ideālu trūkumam, 
pret Kārļa daudz līdzsva ro tā-
kiem, apcerīgākiem pantiem. 
Ar sirsnību un vieglu ironiju abi 
aktieŗi uzbuŗ priekšstatu par 
diviem dažādiem raksturiem 
un viņu atšķirīgo dzīves uztveri. 
Ik pa brīdim spēlē iesaistās arī 
trešais – Jēkabs Nīmanis mūzicē 
ar dažādiem instrumentiem, pa 
reizei kādu vienkāršu, bet mun-
dru melodiju viņi spēlē visi trīs, 
arī aktieŗi ņem rokā stabuli vai 

denbauma 150 gadu atceri, dzej-
nieka personība tika it kā no 
jauna celta mūsu uzmanības 
lokā. Tagad „poētiskā lekcija” 
par abiem brāļiem, jādomā, dau-
dziem jaunās paaudzes klausī-
tājiem sniedza ne tikai zinā-
šanas, bet arī emocionālus im -
pulsus tautas vēstures izpratnē.

„Homo Novus” iekaŗo Rīgu 
un visu Latviju

Sakarā ar lieliski iecerēto un 
veiksmīgi īstenoto programmu 
„Latvijas kino Latvijas Simt-
gadei” arī šosezon katrā mēnesī 
paredzēta kādas filmas pirm-
izrāde. Septembrī tā bija reži-

ironiju Daģa kundzes lomā 
atklāj Aurēlija Anužīte, bet 
jaunā aktrise Agnese Cīrule 
piesaista uzmanību asredzīgās 
ģimnāzistes Astrīdes lomā. Pa -
visam īpaši gribas pakavēties 
pie Kaspara Znotiņa tēlotā 
mākslas lietpratēja Kurcuma. 
Nianšu smalkumā, tēla iekšējā 
pretrunībā un mainīgās no  ska-
ņās atklātais raksturs ieguvis 
traģikomisku vērienu – apskau-
žami asredzīgs un gudrs sa -
biedrības izpratējs, daudzu ka -
lambūru autors un veikls de -
jotājs, tai pašā laikā komiski 
nevarīga, šaubu pārņemta būtne, 

diena. To ievadīja aktieris Ar -
tūrs Skrastiņš, Juŗa Vaivoda 
akordeona un Madara Kalniņa 
klavieŗu pavadījumā dziedot 
Induļa Kalniņa „Tota dziesmu” 
ar Mirdzas Ķempes vārdiem. Šī 
dziesma gadu gaitā bija no -
stiprinājusies par Dailes teātŗa 
himnu, un to visos nozīmīgos 
notikumos dziedāja, no ska tu-
ves apliecinot ansambļa latvis-
kumu, uzticību Rainim un 
Smiļģim. Pēdējos gados gan tā 
nebija dzirdēta, tāpēc saviļņoja 
skatītāju reakcija – jau pie pir-
majām taktīm zālē sēdošie 
piecēlās kājās un dziedāja līdzi. 
Reti kāds sarīkojums iesākas uz 
tik augstas emocionālās nots. 

Tālāko norisi vadīja mūzikas 
žurnālists Orests Silabriedis. 
Viņš uzrunāja Induļa Kalniņa 
dēlu, Latvijā populāro rotkali 
Daumantu Kalniņu, aicinot pa -
stāstīt tēva biografijas faktus. 
Stāstījumā atklājās notikumi, 
kas laimīgu bērnību piedzī vo-
jušajam jauneklim likuši pie-
dzīvot arī visai drāmatiskus 
pār baudījumus. Pēc iesaukša-
nas Latvijas armijā piedzīvojis 
okupāciju, „ieskaitīts” Sarkanajā 
armijā, tad vācu okupācijas 
laikā dažāda bēguļošana, līdz 
Indulis atkal ir Rīgā un drīz 
vien savā īstajā vietā – Dailes 
teātrī. Sākumā dzīvojies pa or -
ķestri bedrē zem vecās Dailītes 
skatuves, spēlējis dažādus in -
strumentus, diriģējis. Tad kom-
ponējis. Pratis izrādēm sacerēt 
stilistiski atbilstīgu mūziku, lab-
prāt komponējis dziesmas. Par 
viņa darba dzīvotspēju vēl jo -
projām liecina Dailes teātŗa 
zvana skaņās ietvertās taktis no 
vadmotīva Raiņa lugai „Spēlēju, 
dancoju”.

Sarīkojuma gaitā sarunas 
mijās ar dziesmām, atgādinot 
nepārspējamo melodiķa talan-
tu. Dziesmas dziedāja teātŗa 
jaunās paaudzes aktieŗi, ļaujot 
ne tikai atsaukt atmiņā reiz 
dzirdēto, bet arī apjaust kādreiz 
populāro izrāžu noskaņu. Ģirts 
Ķesteris dziedāja Kaprača dzies mu 
no Smiļģa „Hamleta”, Rēzija 
Kalniņa smeldzīgi bezcerīgo 
dziesmu no izrādes „Ziedošais 
tuksnesis”, Ilze Ķuzule-Skras-
tiņa – dziesmu par kažoku no 
vodeviļas „Pēter, kur tavi dēli”, 
Lelde Dreimane skumjo „Es 
rudens lapu tavā vārdā saucu”, 
Artis Robežnieks ļāva atmi nē-
ties huzāru pārgalvību izrādē 
„Karš un miers”. Ar negaidītu 
duetu no „Gestas Berlinga”, kur 
Kalniņš līdzās Burharda Sosāra  
„Kavalieŗu dziesmai” bija uz -
dro šinājies sacerēt „Otro kava-
lieŗu dziesmu”, skatītājus ie -
priecināja Orests Silabriedis  un 
Juris Vaivods. Olga Dreģe, Ilze 
Vazdika, Lidija Pupure un Juris 
Strenga cēla priekšā savas stu-
dijas himnu ar Pēteŗa Pētersona 
vārdiem. 

Kā beidzās šis sirsnīgais sarī-
kojums? Protams, ar kopā dzie-
dāšanu. Visi, kā uz skatuves, tā 
zālē dziedājām „Silavas valsi”. 
Tā ir dziesma, kas tautā dzīvo 
jau vairākās paaudzēs. 

bungas. Laba saskaņa un uz -
manīga partnerība uz skatuves 
valda visu izrādes laiku. Tā ir 
teicama prasme – ne tikai stā  s-
tīt, bet arī uzmanīgi ieklausī ties 
partnerī, un to šie puiši lieliski 
pieprot.

Kaut arī abu brāļu dzīve ritēja 
diloņa ēnā, kaut šī laikmeta 
slimība piemeklēja visu Veiden-
bauma dzimtu, abu brāļu dzīve 
bijusi arī nebēdnību un joku 
pilna, viņus vienojusi tieksme 
tikt dzīvē uz priekšu un mā -
cīties. Eduards tika līdz Tērbatas 
universitātei, Kārlis, gūdams  pa -
nākumus saimniekošanā, savu 
mūžu ziedoja „Kalāču” un tu -
vāko radinieku labā. Šai stāstā 
par brāļiem ir tik daudz dzīvīgas 
rosmes, siltas ironijas un 
drāmatiska sūruma.

Līdz pēdējai iespējai piepildītā 
skatītāju zāle, uzmanīgi ieklau-
soties un dzīvojot līdzi, liecināja, 
ka šāda veida iestudējumi  ir 
nepieciešami. Sakarā ar pērn 
kupli daudzināto Eduarda Vei -

sores Annas Vidulejas un oper-
ātora Jāņa Eglīša filma „Homo 
Novus” pēc Anšlava Eglīša po -
pulārā romāna. 

Grūti dažos vārdos raksturot 
to krāsaino, siltas gaismas pie -
lieto un Raimonda Paula mū -
zikas piestrāvoto vēstījumu par 
mākslinieku dzīvi pagājušā gad-
simta 30. gadu Rīgā. Filmas 
epizodes caurvij mīlestība pret 
mūsu galvaspilsētu, tās sabied-
rību, bet jo īpaši pret daudz-
veidīgajām personībām, kuŗas 
tik kolorītas zīmējis latviešu 
prozas meistars. Režisore, kas 
kopš pusaudzes gadiem iemī-
lējusi šo romānu un tā iz  smal-
cināto stilu, pratusi uzburt  
gaismas, plašuma un skaistuma 
pilnu pasaui. A.Vidulejas filmā 
valda brīvu cilvēku brīvs gars, te 
redzam tik atšķirīgus māk sli-
niekus, turklāt visi viņi ir ne -
pārprotami talantīgi. Un stāsts 
par jauno gleznotāju Juri Upe-
nāju, kas no Daugavpils iero-
das, lai iekaŗotu Rīgu, lieliski 
noder, lai apliecinātu A.Eglīša 
tēlotās sabiedrības neatkārto-
jamo pievilcību. 

Filmas veiksmi lielā mērā 
nodrošina precīza lomu sadale, 
uz ekrāna sastopams vai viss 
mūslaiku Latvijas aktieŗu zieds. 
Gleznotāja Salutaura lomā liels 
un dižens, bet brīžam tik bēr-
nišķīgi naivs ir Andris Keišs, 
viņam līdzās mīlošā un mūžam 
piedodošā sieva Baibas Brokas 
atveidā; Eižēns Žibeika peld pa 
dzīvi Kaspara Zvīguļa neatkār-
tojamā grācijā, bet mākslas 
kalpu galeriju krāšņo Vilis Dau-
dziņš – Bitēns, Ģirts Krūmiņš – 
Posa; savdabīgs tips ir Imanta 
Strada skolas direktors Kna-
benavs. Uz viņu fona Nacionālā 
teātŗa aktieŗa Igora Šelegovska 
Juris Upenājs ir dabiski tiešs un 
atraisīts, īsts atradums ekrānam. 
Dāmu galerijā ar cēlu daiļumu 
un kādu vārdos neizteiktu no -
slēpumu piesaista Kristīnes 
Krūzes tēlniece Ragnija Cie -
malda, augstākās sabiedrības 
„mākslas sapratni” ar smalku 

kam dziļi dvēselē ieperināju-
sies vientulība. Brīnišķīgi atklāts 
laikmeta un sabiedrības pret-
runu iemiesojums spilgtā ak -
tieŗdarbā!

Epizodēs filmēti visu paaudžu 
aktieŗi, kādu brīdi redzam As -
trīdu Kairišu, Māru Zemdegu, 
Antu Krūmiņu,Gundaru Ābo-
liņu, ar ironisku atsauci uz 
mūsu laikmeta „labākajām ap -
rindām” kādā epizodē ierau-
gām pašreizējo finanču ministri, 
citā – bijušo premjerministru. 

Par būtisku vērtību jāuzskata 
bagātais kultūrslānis, ko vienotā 
veselumā iedzīvinājusi filmas 
režisore. Bez literārā pirmavota 
nopietnas preparēšanas, jūtama 
arī pamatīga 30. gadu sadzīves 
pārzināšana, bet pats galvenais 
– dziļa izpratne un plašas zi -
nāšanas par brīvvalsts laika 
mākslu, galvenokārt gleznie-
cību. Tik pamatīga fundamenta 
nav bijis nevienai mūsdienu 
latviešu aktieŗfilmai.

Indulim Kalniņam 100
Dailes teātŗa komponistam 

Indulim Kalniņam 15. sep tem-
brī apritēja 100 gadu atcere. 
Slavenā koŗdiriģenta Teodora 
Kalniņa dēls Indulis no 1944. 
līdz 1972. gadam bija teātŗa 
mūziķis, pēc Marģeŗa Zariņa – 
mūzikālās daļas vadītājs. Vai  rā-
kas desmitgades viņa talants 
bagātinājis Eduarda Smiļģa un 
citu režisoru iestudējumus.  

mieras teātŗa Mārtiņu Meieru 
un mūziķi Jēkabu Nīmani, viņi 
trijatā radījuši divdaļīgu izrādi, 
ko paši apskaužamā pieticībā 
nodēvējuši par lekciju. Patiesībā 
tā ir divdaļīga izrāde, kuŗā abi 
aktieŗi nosacīti atveido dzej-
nieku Eduardu Veidenbaumu 
(Meiers) un viņa vecāko brāli, 
„Kalāču” māju saimnieku Kārli 
(Daudziņš). Bet norisei ir arī 
lekcijas iezīmes – viņi viens 
caur otru stāsta faktus no brāļu 
dzīves, komentē arī vēsturisko 
fonu – dzīvi cara Krievijas ap -
stākļos Vidzemē 19. gadsimta 
otrajā pusē. Uz ekrāna tiek 
rādīti attēli, ģeografjas kartes, 
rokrakstu paraugi. Taču daudz 
tiešāk par šiem faktiem mūs 
uzrunā  abu brāļu dzeja. 

Kā zinām no literātūras stun-
dās mācītā, Eduarda Veiden-
bauma dzeja plašākam lasītāju 
lokam tapa zināma tikai pēc 
divdesmit četrus gadus vecā 
dzejnieka nāves. Bet, izrādās, 
arī vecākais brālis ir dzejojis, 

Septembŗa pēdējās svētdienas 
pēcpusdienā Dailes teātŗa Ma -
zajā zālē, kas bija piepildīta līdz 
pēdējai vietai, notika kompo-
nista simtgadei veltīta pēc pus-
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MĀRIS
BRANCIS

Grandiozās Baltu vienības dienas
svinības Jelgavā 

“Vēja zirgi” tikpat kā gatavi // FOTO: Māris Brancis

Sanita Ābelīte veido skulptūru “Saules 
meita” // FOTO: Māris Brancis

Katru gadu 22. septembrī Lat-
vija un Lietuva svin Baltu vie-
nības dienu. Pēc 14. gs. Livo nijas 
ordeņa chronista Vartbergas Her-
maņa ziņām, 1236. gada 22. sep-
tembrī notika Saules kauja, kuŗā 
Zobenbrāļu ordenis cieta ārkār-
tīgi smagu sakāvi, nekad neat-
gūstot bijušo spēku un ietekmi. 

Vācu krustneši ap 1230. gadu 
bija nostiprinājušies Daugavas 
zemēs, kur mita lībieši un latgaļi. 
Zemgalē viņu ietekme nesniedzās 
tālāk par Mežotni. Pāvests Gre-
gors IX 1236. gadā izdeva bullu, 
kuŗā uzdeva krustnešiem iekaŗot 
un kristianizēt territoriju līdz 
Nemunai. Ap 3000 vīru lielais 
kaŗaspēks iebruka zemgaļu un 
žemaišu zemēs, pamatīgi tās iz -
postīja un uzvaras jūsmā devās 
atpakaļ. Taču viņus staignā vietā 
pārsteidza 4000 – 5000 zemgaļu 
un žemaišu kaŗaspēks žemaišu 
kunigaiša Vikinta vadībā un 
sakāva iekaŗotājus.

Diemžēl joprojām nav vieno-
tības par Saules kaujas vietu, taču 
būtiskāks ir abu tautu apvienotā 
kaŗaspēka pirmā uzvara pār ie -
naidnieku, kas deva ticību saviem 
spēkiem nākotnē. Kopš 2000.gada 
Baltu vienības dienu atzīmē pār-
maiņus vienā no abu valstu pil-
sētām. Šogad bija pienākusi kārta 
Jelgavai.

Šai dienai pilsēta sāka gata vo-
ties kopš pagājušā gada. Par godu 
šim notikumam jau vasaras sā -
kumā Jelgavas un Šauļu māksli-
nieki satikās Jelgavas Mākslinieku 
biedrības rīkotajā plenērā Staļ-
ģenē. Tā bija Kurzemes un Zem-
gales hercoga domēne. Pašrei-
zējais muižas komplekss veido-
jies 18. gs. beigās, bet muižas pils 
celta 1797. gadā pēc architekta 
Severina Jensena projekta, kuŗš 
ir arī Jelgavas Acamedia Petrina 
autors. 16 mākslinieki krāsās ie -
mūžināja apkārtnes glezniecisko 
dabu – Zemgales plašos līdze-
numus, senu zemnieku saim nie-
cību kokos ieslīgušos ēku pudu-
ŗus, Staļģenes muižas romantisko 
parku un Lielupes rāmo plū du mu 
un ēnainos līčus. Daļu paveiktā 
gleznotāji rādīja izstādē, ko 22. sep-
 tembrī atklāja Ģ. Eliasa Jel ga vas 
vēstures un mākslas mūzejā 

Šajā dienā Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcas tornī vēra vaļā 
lietuviešu daiļamatu meistares 
Jūlijas Daņiļauskienes [Dani liau-
s kienė] (1926-2009) papīr grie zu-
mu izstādi. Latvijā šī technika 
nav zināma. Protams, kopš skolas 
laikiem esam griezuši snieg pār-
sliņas un daždažādas cakas, se -
nākos laikos saimnieces izgrieza 
bufetes plauktu papīra deko rē-
jumus, ja nebija izšūti raksti, taču 
kā pastāvīgs mākslas izteiksmes 
veids Latvijā neeksistē, vismaz 
luterāniskajā daļā. Mums šim daiļ-
amatniecības veidam nav pat sava 
vārda. Turpretim Lietuvā, Balt-
krievijā, Ukrainā un citās zemēs 
papīrgriezumi ir plaši izplatīti. 

Papīrgriezumiem Jūlija Daņi-
ļaus kiene pievērsās, būdama līdz 
ar vecākiem 1941. gadā izsūtīta 
uz Sibiriju. Viņa dzīvoja Jakutijā 
un apprecējās ar etnologu An -
tanu Daņiļausku, kuŗš mudināja 
sievu šim mākslas veidam pie -
vērsties arvien nopietnāk, kad 

viņa bija sākusi no trūcīgā papīra, 
kāds 20.gs. 50. gados bija pie -
ejams tālajā Sibirijā – patiesībā no 
jakutu grāmatām, griezt zvaig-
znes un citus rotājumus savām 
meitām par prieku. Tā maz pa -
mazām lietuviete apguva šo tau-
tas mākslas veidu. 1956. gadā at -
griezdamās dzimtenē, Jūlija Daņi  -
ļauskiene turpināja griezt da  žā-
dus sižetus un ornamentus, ie  gū-
dama atzinību ne tikai Lietuvā, 
bet arī citās valstīs, kur tika rādīti 
dažādi tautas amatniecības iz -

no melna papīra, kuŗu pēc tam 
ārkārtīgi rūpīgi uzlīmēja uz cie -
tāka balta pamata. Arī tas ir fi  lig-
rāns darbs. Brīžiem Jūlija Daņi-
ļauskiene izgrieza skaistas deko-
rātīvas ainavas ar ziediem, ko -
kiem, putniem, citkārt viņa iz -
vei doja sarežģītus ornamentus. 
Parādās arī darbi ar reliģisku 
ievirzi, tiesa gan, tie ir ļoti drā-
matiski pēc sava stāstījuma un, 
iespējams, atsauc atmiņa viņas 
un visas tautas piedzīvoto pēdējā 
gadsimta laikā, tādēļ šie darbi 

mes, savu garu, kas neļauj aiz -
mirst izcelsmi un padoties svešu 
varu gribai, šajā gadījumā ko  mū-
nistu diktātam. Jūlija Daņi ļaus-
kiene atrada iespēju pretoties ga -
rīgajai verdzībai un saglabāt savu 
nacionālo garu.

Šī izstāde ir zīmīga arīdzan tā -
dēļ, ka viņas vecaistēvs savulaik 
bija mācījies Jelgavas ģimnazijā. 
Viņa māmiņa, lai palīdzētu dēlam 
studijās, bija uz mācību laiku pār -
cēlusies uz Jelgavu un šeit arī mi -
rusi. Viņas kapa vieta nav zināma.

februārī parakstīja Lietuvas ne -
atkarības deklarāciju, un tie ir 
Kazimiers Bizausks, Vlads Mi -
rons, Jons Smilgevičs un Antans 
Smetona.

Savukārt pie Jelgavas Bezvai-
nīgās Jaunavas Marijas Romas 
katoļu katedrāles tika atklāta pie-
 miņas plāksne Lietuvā dzimu-
šajam prelātam Kazimiram Ja  se-
nam (1867-1950), kuŗš 1906. ga  dā 
šo baznīcu uzcēla. Viņš bija mā -
cījies Jelgavas klasiskajā ģim na-
zijā, 1902.gadā sāka kalpot Jel-
gavā un uzsāka baznīcas celt nie-
cību. Viņš strādāja arī par sko  lo-
tāju, mācīdams lietuviešu valodu 
ne tikai Jelgavā, bet arī Latvijas 
universitātē, dibināja un vadīja 
lietuviešu katoļu jauniešu bied-
rību, sarakstīja „Pasaules mākslas 
vēsturi” trīs sējumos un daudzus 
rakstus, saņēma abu valstu aug-
stākos apbalvojumus. Jāpiebilst, 
ka Jelgavā joprojām dzīvo viņa 
brāļa Simona mazdēli Fēlikss un 
Leopolds ar ģimenēm.

Ar to jau svētki nebeidzās, taču 
visu neaprakstīsi. Vēl daži būtiski 
notikumi. Lūk, pie Jelgavas Svē tās 
Trīsvienības torņa bija iespēja 
noskatīties etnografisku uzvedu-
mu „Kāzas”, ko rādīja Šauļu folk-
loras kopa Reda, stāstot par kāzu 
tradicijām Lietuvā 13. gadsimtā. 
Savukārt Jelgavas folkloras kopa 
Dimzēns aicināja pavērot zem-
gaļu mičošanu.

Pasta salā divas nedēļas divi 
latviešu un viens lietuviešu tēl-
nieks – Māris Gailis, Gundars 
Koz   lovskis un Tautvils Poviļonis 
(Tautvilas Povilionis) – strādāja 
pie kopīgas koka skulptūras „Vēja 
zirgi”. Tos cirta no resniem koku 
stumbriem, kuŗi bija auguši 
Drik sas krastā. Tēlniekus pārstei-
dza tas, ka viņi uzdūrās uz res-
nām kaltām naglām, tātad tās tur 
bija iedzītas vismaz pagājušā 
gadsimta sākumā.

Vienlaikus Pasta salā pieci ke -
ramiķi no abām valstīm darināja 
četras šamota skulptūras. Sanita 
Ābelīte savu darbu nosauca par 
„Saulesmeitu” un attēloja tautu-
meitu ar raksturīgo kroni; Alek-
sandrs un Mārīte Djačenko – par 
„Atbalsi”; Irēna Šļuželiene (Irena 
Šliužaliene) no Šauļiem izveidoja 
darbu ar nosaukumu „Mūsu 
jūra”, kamēr Viļus Šļuželis (Vilius 
Šliuželis) savā veidojumā „Man-
tojums” atcerējās trīs baltu tautas 
ar tām raksturīgiem ornamen-
tiem – lietuviešus, latviešu un 
prūšus. Ar šo skulptūru uguns 
šovu izskanēja Baltu vienības 
diena Jelgavā.

Pirms šī notikuma kultūras 
namā Jelgavas kamerorķestris un 
Ventspils jauktais koris Aigara 
Meri vadībā, kā teicējai piedalo-
ties komponista mātei aktrisei 
Zanei Jančevskai, atskaņoja Jē  kaba 
Jančevska oratoriju „No letu zemes”. 
Izcilais skaņdarbs un izpildījums 
bija tik lielisks, ka izraisīja vismaz 
desmit minūšu jelgavnieku un 
svētku viesu ap  lausus. Lielu at  zi-
nību ieguva arī Raita Ašmaņa 
Jelgavas bigbends un solisti Dau-
 mants Kalniņš un viesis no kai -
miņu valsts Martins Kavaļausks 
(Martinas Kavaliauskas).

Nākamgad Baltu vienības diena 
notiks Lietuvas pilsētā Birži.

strā dājumi. Pēc viņas nāves viss 
mantojums nonācis Šauļu mū -
zejā „Aušra”, labprāt rīkojot iz -
stādes, arīdzan līdz oktobŗa bei -
gām Jelgavā apmeklējamo.

Papīrgriezumi ir ārkārtīgi smal-
ki, izraisot apbrīnu par meista-
rienes spēju gan izdomāt tēmas, 
gan izgriezt tik izsmalcinātus rak-
stus un sižetus. Viņa tos izgrieza 

saucas „Atmiņas” un tas ir dari-
nātas 1990. gadā.

Ornamentos atradīsim latvie-
šiem ļoti tu  vus rakstus, kas ap  lie-
cina mūsu tautu izcelsmes tu -
vību, bet šī izstāde un tās autores 
dzīve apliecina ko ārkārtīgi bū -
tisku: lai kādi ir apstākļi, bet 
mūsu tautas neaizmirst savu sā -
kotni, savu pagātni, savas pras-

Ja jau pieminēta Jelgavas ģim-
nazija un tās audzēkņi, tad Baltu 
vienības dienā pie ēkas, kur at -
radās „Mītavas ģimnazijā”, kā to 
joprojām sauc Lietuvā, bet mēs 
tagad to zinām kā Academia 
Petrina un Ģ. Eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas mūzeju, tika 
atklāta piemiņas plāksne četriem 
tās audzēkņiem, kuŗi 1918. gada 

Piemiņas plāksne Mītavas ģimnazijas audzēkņiem, kas 
1918. gadā parakstīja Lietuvas neatkarības deklarāciju 
// FOTO: Māris Brancis
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(Turpināts 18. lpp.)

SARĪKOJUMI

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

Brookline MA 02445).
6.oktobrī 7:00- 20:00 notiks 

Latvijas 13. Saeimas vēlēšanas!
2.novembrī 19:00 folkgrupa 

Vilkači. Saviesīgā stunda no 
18:00. Rīko TILTS sadarbībā ar 
ALTS. Atbalsta Latviešu Fonds, 
ALA, VKKF un Rīgas dome. 
Biļešu cena $15. Info: Aija Drei-
mane, tālr: 781-558-3814, e-pasts: 
aijadreimane@gmail.com 

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).
6.oktobrī 7:00 aicinām visus 

balstiesīgos uz Filadelfijas vēlē-
šanu iecirkni! Esat laipni aicināti, 
ne tikai nokārtot savu pilsoņa 
pienākumu Latvijas 13. Saeimas 
vēlēšanās, bet reizē arī izbaudīt 
vieglas brokastis, gardas pusdie-
nas vai filmu izrādi! Ieplānojiet 
dienu pēc vēlēšanās. Plkst. 1:00 
izrādīs Pēteŗa Dajevska video 
projektu Māksla un identitāte 
(angļu un latviešu versijās). Fil ma 
ir 43 minūtes gaŗa. Intervijas ir ar 12 
latviešu māksliniekiem no ASV. 

Plkst. 2:00 izrādīs „Četri balti 
krekli”/”Four White Shirts” „El -
pojiet dziļi”. Filma tapusi 1967. 
ga  dā Rolanda Kalniņa režijā. 
Pēc oficiālās nodošanas tā netika 
publiski izrādīta un neformālas 
cenzūras aizlieguma dēļ tā tika 
nolikta uz plaukta. Svarīgi  ir vēl 
tas, ka šogad tā tika iekļauta 
slavenajā Cannes Classics filmu 
programmā, kur saņēma augstu 

novērtējumu.
Filadelfijas pensionāru kopas 

rēgulārā oktobŗa sanāksme ir 
pārcelta uz otrdienu, 9.oktobri 
11:00, lai pārrunātu vēlēšanu 
rezultātus. Programmā valdes zi -
ņojumi, nākotnes darbība un 
Ojāra Celles vēlēšanu notikumu 
analīze. Saiets beigsies ar dzimum-
dienu svinēšanu un kafijas galdu. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

14.oktobrī 14:00 Filadelfijas 
Brīvo Latvju biedrības mēneš sa-
pulce. Kā jau vienmēr, visi bied-
rības biedri un biedru veicinātāji, 
kā arī potenciāli biedri un intere-
senti ir aicināti piedalīties. Uzko-
žamos pēc savas gaumes vest 
līdzi groziņveidā.

1.decembrī 12:00 – 18:00 
Ziemassvētku tirdziņš. Sekos 
saviesīgs vakars.

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

bet tos jāpiesaka laicīgi līdz 
31.oktobrim. FBLB ņem 15% 

ziedojumu no pārdotās kopsum-
mas. Var izmantot arī savus līdz -
atvestos galdus. Vēlams pa  ziņot 
par vajadzīgo vietu skaitu. Sten-
dus varēs uzstādīt jau sestdienas 
rītā no plkst.9:00. Uzaiciniet sa -
vus draugus un paziņas – tirgo-
ties gribētājus! 

Lūdzam atsūtīt Jūsu bizneskarti, 
lai to var ielikt tirdziņa program mā 
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 Dalilas lomā 

K.Sensānsa operā „Samsons un 
Dalila” 5, 9, 13, 16. oktobrī un 
20.novembrī.

Aleksandrs Antoņenko Rada-
mesa lomā Dž. Verdi operā 
„Aīda” 6, 11, 15, 18, ok  tobrī, tad 
vēl 2019. gada 28. februārī un 4. 
un 7. martā. 

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

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

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

S A R Ī K O J U M I

Iznākusi grāmata par ASV lielāko un
nozīmīgāko latviešu organizāciju

Pēteris Blumbergs pasniedz grāmatu valsts aizsardzības minis-
tram Raimondam Bergmanim // FOTO: Imants Urtāns

Raits Eglītis vada diskusiju. No kreisās: Ojārs Ēriks Kalniņš, Ilze 
Garoza, Andris Sprūds // FOTO: Imants Urtāns

Gunārs  Nāgels saņem ALAs financiālā atbalsta apstiprinājumu... 
// FOTO: Imants Urtāns

... un pateicībā pasniedzis vēsturisku dāvanu Pēterim Blumbergam 
– ķiveri un ķelli // FOTO: Imants Urtāns

Grāmatas Pēcvārdā ALAs 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs 
raksta:

„Šo Amerikas latviešu apvie-
nības pēdējiem 18 darbības ga -
diem veltītās grāmatas pēcvārdu 
rakstu īsi pēc pārsteidzošajiem 
Latvijas valsts Simtgades zīmē 
aizritējušajiem Dziesmu un 
Deju svētkiem Rīgā. Šis noti-
kums ne tikai izgaismoja Lat-
vijas spēju labi noorganizēt un 
novadīt lielus pasākumus, bet 
arī kalpoja kā lielisks aplie ci-
nājums mūsu nācijas patriotis-
kajam garam un cieņai pret 
savu kultūras mantojumu.

Mēs esam labi organizēti, mēs 
godājam mūsu dzimto zemi, un 
mēs esam cītīgi strādājuši, lai 

uzturētu latviešu kultūru Ame-
rikas Savienotajās Valstīs. 

Manā ieskatā šī grāmata arī 
ataino Latvijas nemierīgo vēs-
turi, – tādu, kas, šķiet, atkārto-
jusies gadsimtu gaitā. Divtūk-
stošo gadu sākums bija laiks, 
kas nesa lielas cerības Latvijai 
un Amerikas latviešiem. Tā bija 
NATO paplašināšanās ēra, kas 
kļuva par ALAs darbības cen-
trālo fokusu. ALA un tās sa -
bied rotās organizāci jas – Apvie-

notā Baltiešu komiteja un Pa -
saules brīvo latviešu apvienība – 
ieguldīja lielus resursus NATO 
debatēs. Mums bija jāpopulārizē 
Latvijas vārds un jāatbild uz 
jautājumiem par tās gatavību 
pievienoties pasaules ietekmī-
gā kajai militārajai aliancei. Li -
kās, ka ar Latvijas uzņemšanu 
NATO 2004. gadā valsts nā  kot-
ne būs spoža, stabila un droša.

Bet pēc neilga laika Latviju 
spēcīgi satricināja 2008. gada 

ekonomiskā krize, un tas bija 
viens no galvenajiem faktoriem, 
kas izraisīja vairāk nekā 200 
tūkstošu latviešu emigrāciju uz 
citām Eiropas valstīm un vēl 
tālāk. Tajā pašā laika posmā 
Krievija kļuva arvien agresīvāka 
bijušā KGB virsnieka Vladimira 
Putina vadībā, kuŗš izmantoja 
savu pieredzi pretizlūkošanā, lai 
censtos destabilizēt situāciju 
Aus trumeiropā un vēlāk arī 
pārējā pasaulē. 

Šie divi izaicinājumi – Latvijas 
ekonomiskā attīstība un pret-
spēka veidošana Krievijas ag  re-
sijai – ir ALAs pēdējo gadu po -
lītiskās darbības priekšplānā. Mēs 
esam uzsākuši jaunus eko no-
miskās attīstības un tīklo ša nās 
pasākumus, tādus kā, pie mē ram, 
Spotlight Latvia, lai veicinātu 
Latvijas tirdzniecības sakarus un 
investīciju piesaisti ar ilgtermiņa 
mērķi mazināt emigrāciju un 
veicināt tautiešu atgriešanos 

Latvijā. Mēs arī esam aktivizējuši 
mūsu vecos polītiskos tīklus, lai 
pretotos Putina tvērienam. 

Kamēr Latvija piedzīvo de  mo  -
grafiskas, ekonomiskas un polī-
tiskas pārmai ņas, ALA nemai-
nīgi un neatlaidīgi turpina uz -
turēt latviešu kultūru un iden-
titāti ASV – mūsu latviešu sko-
las un kultūras organizācijas vēl 
joprojām ir aktīvas un spēcīgas, 
mūsu mecenāti vēl joprojām 
sniedz dāsnu atbalstu Latvijas 
daudz bērnu ģimenēm un trū -
kumcietējiem, un mēs turpinām 
veiksmīgi rīkot lielus un no  zī-
mīgus pasākumus, kādi bija, 
piemēram, Vispārējie ASV Lat-
viešu Dziesmu un Deju svētki 
Baltimorā. 

Esmu pilnībā pārliecināts, ka 
ALAi priekšā ir spoža nākotne un 
ALAs vēstures ceturtais ap  skats 
tiks sarakstīts nākamajos gados. 
Un katrā ziņā tas būs tikpat vis  ap-
 tverošs un iespaidīgs kā šī vēs  tu-
res grāmata, ko jūs nule lasījāt!”

Grāmata ir bagātīgi illustrēta, 
ir Pielikums ar Bibliografiju un 
Vārdu rādītāju, kā arī vēsturiskp 
informāciju un Kopsavilkumu 
angļu valodā, kuŗa autors ir 
Juris Mežinskis, ALAs priekš-
sēdis no 2008. līdz 2012. gadam.
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MĀRIS
ROZE

Māsīcas Atmodā 
(Nobeigums)

Glābiņš bija vectēva tālredzība 
savā ēkā ierīkojot vietas pāris 
veikaliem pirmajā stāvā. Ar 
eko nomijas atplaukšanu veikal-
nieki šeit bija gatavi maksāt 
reālu īres cenu, no tās mēs 
spējām veikt dzīvokļu un ēkas 
pakāpenisku atjaunošanu. Tā šī 
ēka, pateicoties māsīcas Rūtas 
noteiktai rīcībai, palika mūsu 
ģimenē un pamazām atguva 
savu pirmskaŗa spodrumu. Tur 
savu laiku nodzīvoja arī Mārīte 
ar savu ģimeni, arī māsīca 
Maija; tur apmetamies mēs, 
ārzemnieki, kad braucam uz 
Latviju.

Sestdienā, kamēr Aija ar ģi  me-
ni paliek mājās, mani pie  vāc 
Maija ar savu draugu Ilgoni, 
brauca ar viņa 1960. gada Volgu – 
īstu lielgaballaivu, ko viņš brauc 
ar izteiktu spēku, mēs satiekam 
Valdi, Mārīti, Sabīni, Ģirtu un 
Valda vecākus un uzsākam 
brau cienu gar Daugavu uz “dzi -
ļiem laukiem,” kā Maija saka.  
“Hmm… Ilgonis, par viņu neko 
nebiju dzirdējis…” es apsveŗu.  
Kad vēlāk mēģinu drusku ap -
gaismot šīs attiecības ar brālēna 
cienīgu jautājumu Maijai, sa -
ņemu atbildi, kas aizsteidzas 
priekšā manam jautājumam: 
“Nu ko! Es taču netaisos pre-
cēties otro reizi!” 

Mēs braucam uz “Gundegām,” 
lauku mājām kaut kur pie Jē -
kabpils, lai nosvinētu 70 gadu 
jubileju Elvīrai, Maijas nelaiķa 
vīra radiniecei. Vēl pāris ģi  me-
nes atbraukšot no Rīgas un no 
apkārtnes. Mājas īpašniece ir 
Elvīras meita Andra, precēta ar 
Zigfrīdu Melderi, slaidu, mier-
mīlīgu, bet ļoti spējīgu vīru, kas 
ir spēlējis galveno lomu viņu 
divstāvu ķieģeļu ēkas celšanā 
un kas apkopj zemi un dzīv-
niekus, kamēr Andra ar meitu 
Ievas un Gintas palīdzību pār-
valda māju un kopj lielo sakņu 
dārzu un augļu kokus.

Kā daudzi viņas laika latvieši, 
Elvīra pavadīja savu gadu skaitu 
Sibirijā, bet ir palikusi mundra 
un labvēlīga un, spriežot no vai-
 rākām uzrunām tovakar, de  vī-
ga, laipna un līdzjūtīga. Viņai 
blakus sēž Fricis, viņas kom-
panjons un sirdsdraugs.

“Gundegu” mielasts sākas 
agrā vakarā un ilgst līdz 3:30 
svētdienas rītā. Ir bijusi upurēta 
cūka, mielastā vēl ir kūpināta 
cāļa gaļa, dažādas zivis, galerts, 
frikadeles, dārzeņi un vēl daudz 
kas.  Galds ar 20-30 sēdvietām 
ir ēdieniem piekrauts, bet cen-
trā, par godu Elvīrai, slejas puķu 
rinda, galvenokārt ar rozēm no 
Valda vecāku siltumnīcas. Iz -
skan summinājumi Elvīrai, gan 
pilni ar retorisko formālismu, 
bet arī ar vienkārši siltām jūtām.  
Seko arī neliela dancošana pie 
Ievas mūzikas lentēm. Bet pār-
svarā visu vakaru un nakti skan 
dziesmas un dziedāšana. Cik 
vien varu, es rūcu līdzi, tad pa -

rādās dziesmu grāmata, un vis-
maz pazūd mans vārdu trū-
kums.  Es varu atcerēties labu 
daļu no meldijām un impro-
vizēju pārējās, kaut esmu ticis 
apsūdzēts kā tikai viena mel-
diņa dziedātājs visām dzies-
mām. Maija dziedāšanā ir ne -
pār spējama, tāpat  arī Ilgonis.

Bet ar vakara norisi, šīs dzies-
mas imponē vēl citādā veidā, 
tinot ironijā dzimtenes traģisko 

vēsturi.  Ir taču dīvaini dziedāt 
par šīs zemes dārgumu, par 
viņas dēliem, kuŗi viņu aizstāvēs 
ar zobeniem un aizdzīs visus 
ienaidniekus.  Skan arī dziesma 
par Staburagu – kā tas stāv mū -
žīgi, kā latviešu tautas dvēseles 
simbols.

Svinību beigās mēs pārce ļa-
mies uz guļvietām.  Kāds pus-
ducis dodas uz gubeni klētī.  
Esmu neziņā par “mūsu” ap  me-

šanos.  Pēc laika Maija, Ilgons 
un es uzkāpjam augštāva istabā, 
kur Maija rāda uz mazu dīvā-
niņu, kam piestumti trīs krēsli:  
“Mums guļvietas šeit, šķērsām 
pār dīvānu, ar kājām uz krēs-
liem, ar Māri vidū.” Mēs ar 
šaubām uzlūkojam knapo telpu 
un sarežģīto guļamplānu, gata-
vojamies nemierīgai naktij.  
Drusku zobojamies par krāk-
šanu un tādām lietām, līdz bei -
dzot es puskrēslā noģērbjos līdz 
apakšveļai un ieņemu savu 
centrālo vietu, kājām taustoties 
pēc ļodzīgā krēsla.

Drīz vien Maija rāpjās man 
garām, zaudē līdzsvaru, uzkrīt 
man virsū un aizripo līdz sienai.  
Mēs par negadījumu pasmejam, 
bet es ar zināmu neērtību gaidu 
Ilgoņa parādīšanos. Šaubos, ka 
mums ir vietas diezgan, un jū -
tos fiziski neērti, bet esmu arī 
ne  mierīgs par manu simbolisko 
pozīciju – esmu kā valnis starp 
mīlniekiem, teiksim, kā siena 
starp Piramu un Tisbi.

Bet mīlētāji? Viņu vecumā?  
Es svaidos, es grozos, mans 
miegs ir grūti sasniedzams.  
Ilgons nenāk, Maija ir aizmi-
gusi. Maija krāc vieglā tonī, 
laiks grimst miega skāvienos, 
tad jau aust rīta gaisma, un es 
saprotu ka Ilgons ir pavadījis 
nakti kaut kur citur. Vēlāk at  ro -
du viņu, deķī ietinušos, uz viņa 
plašā Volgas sēdekļa. Izskatās, 
viņš ir vīrs ar savu smalkjūtību.

Pēc brokastošanas pie pagā-
jušā naktī nenoēstajiem un ne -
izdzertajiem labumiem es pa  va-
du labu rīta daļu, fotografējot 
viesus un viesu grupas. Ar pēc-
pusdienu un ēnu pagaŗināša-
nos, sākās pakāpeniska atvadī-
šanās. Mēs ar Valda ģimeni 
esam starp pēdējiem, kas iesāk 
ceļojumu uz rietumiem, gaŗām 
dziesmās daudzinātajai Dau -
gavai, garām noslīcinātajam Sta -
buragam, uz krieviem pie  pildīto 
Rīgu.

Tad ir pienācis mans atva-
dīšanās vakars, kas tiek svinēts 
Aijas dzīvojamās telpās. Pie da-
lās Juŗa ģimene no otrā stāva, 
sākumā bez paša Juŗa, kuŗš 
nejūtoties labi, tomēr vēlāk pa -
rādās, mazliet iesilis. Ir Daina ar 
dēlu Robertu. Ir Maija ar Mārīti 
un ģimeni. Ir beidzot Gerda ar 
vīru Kasparu. Gerda ir medi-
cīnas studente pēdējā ordi nā-
tūras gadā. Kad Aijas jaunākā 
māsa Ruta nomira, gadu vecā 
Gerda dzīvoja pie Aijas Remī-
nes ielā, taču tiklīdz Gerdas tēvs 
aprecējās otrreiz, viņš atprasīja 
savu meitiņu. Aijai tas bija 
za udējums. Kad pašai piecus 
gadus vēlāk piedzima meitiņa,  
nosauca to par Rutu.

Pirms vakariņām Daina lūdz 
uz privātu sarunu, kuŗā izsaka 
nožēlu, ka nebija labāk sagata-
vota manai vizītei, būtu gri-
bējusi man parādīt tēva studiju 
un citas mājas daļas, esot jutu-
sies tā kā drusku atbīdīta no 
satikšanās plāniem. Viņa būtu 

vēlējusies, ka tēvs pēc kaŗa būtu 
ar mums sazinājies, bet saprot, 
ka viņa situācija Universitātē to 
neļāva. No veciem buršiem 
Amerikā mans iespaids par 
Robertu ir veidojies no viņu 
atmiņām par jaunību.  Esot bijis 
straujš jauneklis, konventos gat-
avs aizstāvēt savu godu, kādu 
laiku arī dedzīgs pauko tājs.  Cik 
tālu tas viss tagad liekas!  

Es mēģinu Dainai drusku 
pa stāstīt par mūsu uzaugšanu 
Amerikā, par to, kā mūsu vecāki 
iedvesmoja mums savas jūtas 
un atmiņas par dzimteni un kā 
es jūtos, šeit atgriežoties. Izsaku 
nožēlu, ka mans tēvs nespēja 
šos laikus sagaidīt, kad būtu 
varējis dzimtenē atgriezties.  Un 
sajūtu, ka atkal cīnos ar asarām, 
to nespējot no Dainas noslēpt, 
un viņas acīs arī iemirdzas val-
gums.

Vakars ir izteikti kluss, un 
viesi rezervēti. Jautrību uztur 
vienīgi Maija, līdz beidzot Rai -
monds izvelk savu ģitaru un 
aizrauj mūs atkal pie dziesmām, 
kas aizpilda māju un izdzēš 
atturību.  

Nākamā rīta pelēkumā es 
izklūpu no vannas istabas, sa -
tieku Juri ar ģimeni sēžot uz 
otrā stāva trepēm, acīmredzot 
ar nodomu atvadīties, bet viņi 
nav ielūgti Aijas dzīvoklī. Mēs 
pārmainām dažus neveiklus 
vārdus, gaidu kad Aija sauks 
mūs iekšā.  Beidzot es uzņemos 
viņas lomu un ievedu viņus 
dzīvojamā istabā, skrienu at -
pakaļ uz ķēķi, kur Aija, Maija, 
Ruta un Raimonds sēž klusumā. 
Uzšņācu Aijai lai ieaicina brāli 
ar ģimeni dzīvoklī, bet viņa 
kavējas, laikam taču kādu ne -
saskaņu dēļ no aizvadītās nakts. 
Es atgriežos dzīvojamā istabā 
parunāties ar otro stāvu, līdz 
pienāk pirmais stāvs un saka, ir 
laiks iet.

Aijas automašīnā ceļā uz 
viesnīcu, kur gaida mūsu bu -
siņš, pabraucam gaŗām uguns-
grēkam vecā fabrikā, kur gaiss 
pilns ar melniem dūmiem, caur 
kuŗiem pa brīdim parādās 
uguns dzēsēji, stiepjot šļūtenes 
uz attālo hidrantu.  Izkāpju pie 
busiņa un atkal apskauju savas 
māsīcas, un šoreiz pat Aija 
atbild ar kaut ko apskāvienam 
līdzīgu. Sēžu pie loga, caur kuŗu 
pēc redzu Aiju pie stūres, viņa 
savā autiņā ir apsteigusi busu, 
un mēs samājamies, kamēr viņa 
pazūd kaut kur ielu krustojumā.  
Tad jau mēs esam uz šosejas 
ceļā uz Igauniju.

Jūtos no visa šeit piedzīvotā 
skarts, esmu kā aizelsies, mē -
ģinu savaldīt savu domu vētru:  
Padomija deg, tauta mostas, 
tauta cīnās, lai sevi atgūtu.  Cī -
nās arī ar sevi. Bet vilnis ir jau 
pacēlies, kad tas nolaidīsies 
neviens nevar pateikt. Jūtams 
tikai, ka tas ir neapstādināms. 
Izcels arī Staburagu!

Atmoda, es čukstu.

No kreisās: Aija un Maija “Pastariņa mūzejā”

Māris ar Dainu un viņas jaunāko dēlu Richardu

Baltika ‘91 dalībnieces Vecpilsētā
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S

Austrālijas Latvietis 
vairs neiznāks

Pagājušā gadsimta 50. gados 
Austrālijā no Eiropas bēgļu no -
metnēm iebrauca liels skaits lat-
viešu. Šī zeme bija sveša, neieras-
ta, un bēglis, iebraucējs, jutās vien-
tuļš. Šīs saimes, kas bija iz  kai sī -
tas pa visu plašo Austrāliju, un 
pirms elektroniskās ēras kop-
saucējs bija laikraksts Austrālijas 
Latvietis  – redaktors Emīls Dē - 
l iņš.

Redaktors Dēliņš bija pro  fe-
sionāls žurnālists un tālredzīgs 
polītiķis. 1968. gada 18. novembrī 
Dēliņš izdeva Austrālijas Latvieša 
speciālizdevumu angļu valodā 
(at  tēlā). Lasītāju atsauksmes par 
AL bija ļoti pozitīvas. Skaidrīte 
Dariusa raksta: “Mūsu ģimenē 
vispirms to izlasīja vecāki, tad 
mēs, jaunā paaudze. Vecākiem 
interesēja polītiskie notikumi, 
mums jaunajiem – sabiedriskie. 
Šis laikraksts bija iepazīšanās un 
sazināšanās avots par notiku-
miem latviešu saimes dzīvē Aust-
rā lijā, gan arī pārējās latviešu 
mīt  ņu zemēs pasaulē. Šo laik-
raksta iz  devumu rādījām austrā-
liešu kollē gām darbā, kaimiņiem 
un draugiem.”

Nesen kļuvis zināms, ka Aus - 
t rālijas Latvietis vairs neiznāks. 
Tas iegulsies vēstures plauktos, 
bet būs piemineklis, kas vēstīja 
par Otrā pasaules kaŗa latviešu 
bēgļu saimes dzīvi un sasnie gu-
miem Austrālijā.

***
 Ainārs Rubiķis debitē 

Berlīnes Komiskajā operā
30. septembrī ar Ericha Volf-

ganga Korngolda operas “Mirusī 
pilsēta” izrādi Berlīnes Komiskās 
operas mūzikālā vadītāja amatā 
debitēja latviešu diriģents Ainārs 
Rubiķis. 

Ar Rubiķa debijas izrādi tiek 
atklāta Berlīnes Komiskās operas 
2018./2019. gada sezona. Izrādi ap -
meklēja plašs kultūras sektora, me -
 diju pārstāvju un amatpersonu 
loks. Sarīkojums ir iekļauts Lat - 
 vi jas valsts Simtgades publiskās 
di  plo mātijas starptautiskajā pro-
gram mā, kuŗu koordinē Latvijas 
Ārlietu ministrija.

Debitējot Berlīnes Komiskajā 
operā, Rubiķis pievienojas Latvijas 
panākumiem bagāto diriģentu 
lokam Vācijā – Marisam Jansonam 
un Andrim Nelsonam, kuŗi vada 
attiecīgi Bavārijas un Leipcigas 
simfoniskos orķestrus.

***
Baltijas Asamblejas balva 

literātūrā – Gundegai Repšei
Baltijas Asamblejas (BA) 2018. 

gada balvu literātūrā starptautiska 
žūrija nolēmusi piešķirt rakstnie-
cei Gundegai Repšei.

Repšei balva tika piešķirta par 
vēsturiskās romanu serijas “Mēs. 
Latvija, XX gadsimts” ideju, kon-
cepciju un kuratores darbību 13 
romānu izdošanā, kā arī par ro -
mānu “Bogene” kā vienu no šīs se -
rijas darbiem. Katras balvas ap -
joms ir 5000 eiro. Balvas pasniegs 
gadskārtējā BA sesijā, kas norisi-
nāsies 25. un 26. oktobrī Lietuvas 
galvaspilsētā Viļņā. Žūrijā bija 
deviņi literātūras, mākslas un 
zinātnes eksperti no Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas.

***
Latvijā viesojas Berlīnes 
Konzerthaus orķestris

Lielajā ģildē 28. septembrī uz 
vienas skatuves satikās Berlīnes 
Konzerthaus orķestris un viena  no 
Eiropas aktīvākajām un pie pra sī-
tākajām solo ērģelniecēm Ive  ta 
Apkalna. Viens no Vācijas vado ša-
jiem orķestriem Latvijā uz  stājās 
pirmo reizi.

Programmā skanēja vācu kom-
ponista Oto Nikolai uvertīra ope-
rai “Jautrās vindzorietes”, beļģu 
komponista Jozefa Jongena Ērģeļ-
koncerts Sinfonia Concertante un 
Ludviga van Bēthovena Trešā jeb 
“Heroiskā” simfonija.

***
Ko Romas pāvests Francisks 

ierakstīja Tautas Saimes grāmatā

Sagaidot Latvijas valsts Simtga -
di, biedrība Rīgas aktīvo senioru 
alianse (RASA) īsteno pilsonisko 
iniciātīvu “Tautas saimes grāma-
ta”. Tā ir unikāla iespēja ikvienam 
grāmatas 26 sējumos uzrunāt 

valsti, uzrakstīt vēlējumu valsts 
nākotnei. Tautas Saimes grāmata 
ir pirmā ar roku rakstītā grāmata 
modernajā laikmetā un grāmatas 
lielākā vērtība ir vēsturiskās un 
so  ciālās atmiņas stiprināšana par 
dzī   vi mūsu valsts pirmajā simt-
gadē.

“Pateicos par sirsnīgo un brālī -
go uzņemšanu un lūdzu jums vi   - 
s iem Kunga svētību. Lai Dievmāte 
jūs sargā …”, šādus vārdus Romas 
pāvests vēstījis tautai un ierakstījis 
Tautas Saimes grāmatā. Vizītes lai-
kā pāvestu uzņēma biedrība “Svē-
tā ģimenes māja”, kur augstajam 
viesim bija ieplānots brīdis atpū-
tai, pirms izlidošanas uz Aglonu. 
Pāvests šo laiku piepildīja sarunās 
ar bīskapiem, ar biedrības cilvē-
kiem un pievērsa uzmanību arī 
Tautas Saimes grāmatai.

***
Rīgas konference 2018 

Ikgadējs augsta līmeņa drošības 
un aizsardzības forums “Rīgas kon-
ference 2018” norisinājās Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā 28. un 29. 
septembrī, apvienojot gandrīz 800 
dalībniekus no visas pasaules. Lat-
vijas Transatlantiskās organizā ci-
jas rīkotā konference, sadarbībā  
ar Latvijas Republikas Ārlietu mi -
nistriju un Latvijas Republikas Aiz -
sardzības ministriju, ir veidoju si 
ārlietu polītikas debašu ie  tva ru Bal-
tijas jūras reģionā kopš 2006. gada. 
Šogad “Rīgas konference 2018” 
vie su vidū bija Latvijas Republi -
kas eksprezidente Dr. Vaira Vīķe-
Freiberga, aizsardzības jautājumu 
analitiķis un Novaya Gazet žurnā-
lists Dr. Pāvels E. Felgenhauers, 
Banner Public Affairs vecākais vi -
ce prezidents Christian Whiton u. c.

***
Pasniedz pirmo Baltu balvu
Lietuvas ārlietu ministra Lina 

Linkeviča vizītes laikā Latvijā 3. ok -
tobrī tika pasniegta pirmā Baltu 
balva. Vizītes laikā Linkevičs tikās 
ar Latvijas ārlietu ministru Edga -
ru Rinkēviču (Vienotība). Ministri 
pārrunāja divpusējās un reģio nā-
lās sadarbības attīstību, kā arī ap -
mainījās viedokļiem par aktuāla-
jiem jautājumiem reģiona drošī-
bas polītikā un Eiropas Savienības 
dienaskārtībā.

Lietuvas ārlietu ministrs pasnie-
dza grāmatas Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Tautas grāmatu plauk-
tam. Ministri svinīgā ceremonijā 
pasniedza pirmo Latvijas un Lie-
tuvas Ārlietu ministriju Baltu bal-
vu par izciliem sasniegumiem bal-
tu mantojuma pētniecībā, kopša-
nā un stiprināšanā. Pirmā balva 
simboliski tiek pasniegta 2018. ga -
dā, kad Latvija un Lietuva svin 
val stu Simtgadi. Baltu balvas vēr-
tība ir 3000 eiro, un tās fondu vei-
do vienlīdzīgi Latvijas un Lietuvas 
Ārlietu ministriju ieguldījumi.

***
Rinkēvičs uzrunā ANO 

mudina Krieviju pārtraukt 
agresiju pret Ukrainu

Cilvēktiesību ievērošana, medi-
ju brīvība un konflikts Ukrainā 
bi  ja galvenie temati  ārlietu mi  nis-
t ra Edgara Rinkēviča uzrunā Ap -
vienoto Nāciju organizācijas Ģe -
ne rālajā asamblejā Ņujorkā. At -
šķirībā no iepriekšējiem gadiem, 
kad uz ANO devās Valsts prezi-
dents, šogad mūsu valsts vārdā 
runāja ārlietu ministrs. 

Rinkēviča uzrunā notiekošajā 
ANO Ģenerālajā asamblejā Ņu -
jorkā Krievijas vārds izskanēja 
visai bieži. Rinkēvičs mudināja 
Maskavu gan atzīt padomju laikā 
pastrādātos noziegumus pret Lat-
vijas iedzīvotājiem, gan pārtraukt 
konfliktu Ukrainas austrumos, 
gan atbrīvot 65 ukraiņu polīt - 
ie slodzītos. Viņu vidū ir arī reži-
sors Oļegs Sencovs. Kā zināms, 
viņš jau vairāk nekā 130 dienas 
turpina badastreiku cietumā Krie-
vijas ziemeļos.

8. septembrī Apvienoto Nāciju 
Ģenerālās asamblejas 73. sesijas 
laikā Ņujorkā ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs tikās ar Korejas 
Republikas ārlietu ministri Kang 
Kjung-va (Kang Kyung-wha), ku -
ŗas laikā puses pārrunāja abu val-

stu divpusējās attiecības, sadarbī-
bu starptautiskajās organizācijās 
un aktuālo situāciju, kas skar Zie-
meļkorejas kodolatbruņoša nās jau -
tājumu. Tikšanās laikā starp abām 
valstīm tika parakstīts arī Gaisa 
satiksmes līgums, kas vei cinās sa -
darbību tūrismā.

***
AM valsts sekretāra Jāņa 

Garisona darba vizīte Otavā

27. septembrī Aizsardzības mi -
nistrijas valsts sekretārs Jānis Ga -
risons darba vizītē apmeklēja Ka -
nadas galvaspilsētu Otavu. J. Ga -
risons piedalījās un uzrunāja Mak -
donalda-Lorjē institūta organizēto 
diskusiju Russia’s Challenge to 
North American and European 
Security par Krievijas apdraudē-
jumiem Eiropai un Ziemeļ ame-
rikai. 

Par valodu kā 
kūdras purvu un 

Saeimas  vēlēšanām
Dzejniece Inese Zandere žurnālā IR dalās pārdomās par bēr -

nu grāmatu izdošanu, latviešu valodu un, saprotams, par pašu 
ak  tuālāko šobrīd – 13. Saeimas vēlēšanām. Kāpēc valoda tiek 
salī dzināta ar kūdras purvu? Vai vēlēšanās svaru kausi nosvērsies 
par labu izglītotiem cilvēkiem? Mūsu la  sī tāju ieskatam daži frag-
menti no Zan  deres intervijas.

Valoda ir vēsturiski veidojusies, katrs 
sīkums valodā ir tapis, nevis gatavs 

dots, vārdu var sa  just kā orna-
mentu no daudziem elementiem. 
Cilvēki uztver va  lo    du pārāk lie-
tišķi: savas knapās dienišķās va -
jadzības ātrai apmie rināšanai. 
Dzeja no pārējiem valodas lie-
to juma veidiem atšķiras ar to, 

ka dzejnieks vienmēr gatavs ie -
dzi ļināties nevis tikai sevī un kaut 

kādās jūtās, bet valodā. Valodā kā 
kūdras purvā,  kā pārakmeņotā papardē 

atrodams viss, kas ar cilvēkiem noticis. Ir svarīgi, vai tu valodu 
pakārto tikai sev kā individam, vai spēj to uztvert kā kaut ko pla-
 šāku, kas aptver sabiedrību, dažādas kopienas un gaŗu vēsturi. 
Valoda ir lielāka par es.   

Dzejniecei tika jautāts, ko viņa sagaida no jaunās Saeimas?
Lielāku pretsvaru tumsonības uzplūdam, kas pārņēmis Latvijas 

polītiku. Svaru kausi varētu nosvērties par labu izglītotiem cilvē-
kiem, kuŗi iet polītikā nevis tikai kā tautas balss, ar ko var piesegt 
jebko, bet ar izpratni, kā strādāt valstij. Man būtu ļoti svarīgi cienīt 
deputātu intelektu. Līdzīgi kā ar grāmatām: mums nevajag tik 
daudz tērēt enerģiju, kaŗojot pret to, kas dumjš, bet vairāk piedāvāt 
konkrētas domas un izglītotu cilvēku spējas.

Neiet vēlēt ‒ tā nav anarchistu pozicija. Tas ir –  ka cilvēks sevi ne 
par ko netur. Ja sevi kaut cik cienu, tad eju. Esmu par demokratisku, 
neatkarīgu Latviju, tāpēc iešu, kā vienmēr.

Lietuvas ārlietu ministrs Lins 
Linkevičs
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Kanadas Aizsardzības mi  nist ri-
jā J. Garisons tikās, lai pār ru nātu 
aktuālos Latvijas – Kanadas, kopē-
jos NATO sadarbības jautā ju mus, 
kā arī starptautiskās un re  ģionālās 
drošības aktuālitātes pēc šī gada 
jūlijā notikušās NATO da  lībvalstu 
vadītāju tikšanās Briselē. Vizītes 
laikā Aizsardzības minist rijas valsts 
sekretārs apmeklēja Latvijas vēst-
niecību Kanadā, tikās ar vēstnieku 
K. Eichenbaumu, pār  runāja sadar-
bības aktuālitātes un to padziļi nā-
šanas ceļus, izsakot pa   teicību par 
lielisko sadarbību un izteikto at -
balstu kopējā Latvijas drošības 
stiprināšanas darbā.

Pirms NATO dalībvalstu vadī-
tāju tikšanās Kanadas premjēr-
ministrs Džastins Trudo apmek-
lēja Latviju un paziņoja, ka Kanada 
vēl uz četriem gadiem pagarina 
savu dalību un vadību Ādažos iz -
vietotā NATO bataljonā, proti, no 
2019. gada aprīļa līdz 2023. gada 
martam, kā arī skaitliski palielinās 
Kanadas bruņoto spēku klātbūtni 
Latvijā.

***
Paraksta Gaisa satiksmes līgumu

28. septembrī Apvienoto Nāci -
ju Ģenerālās asamblejas 73. sesijas 
laikā Ņujorkā ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs tikās ar Korejas 
Republikas ārlietu ministri Kang 
Kjung-va (Kang Kyung-wha), ku - 
  ŗ as laikā puses pārrunāja abu val -
stu divpusējās attiecības, sadar -  
bī bu starptautiskajās organizāci - 
jās un aktuālo situāciju, kas skar 
Ziemeļkorejas kodolatbruņoša nās 
jautājumu. Tikšanās laikā starp 
abām valstīm tika parakstīts arī 
Gaisa satiksmes līgums, kas vei-
cinās sadarbību tūrismā.

***
Aicina Latvijas dzimšanas dienu 

svinēt rakstainos cimdos

Kultūras ministrijas Latvijas 
val sts Simtgades birojs un cimdu 
meistari aicina ikvienu iesaistīties 
akcijā “Cimdotā Latvija” un valsts 
100. dzimšanas dienai sarūpēt sev 
pašiem un dāvināt citiem rak-
stainus cimdus, lai 18. novembrī 
varētu koši un silti svinēt Latvijas 
svētkus.

 18. novembrī ikviens aicināts 
doties uz svinīgajiem sarīkoju-
miem vai godināt valsti draugu 
lokā rakstainos cimdos. Cimdi var 
būt simboliska dāvana Latvijas 
nozīmīgajā jubilejā gan draugiem 
un tuviniekiem, gan biznesa part-
neriem un ārzemju viesiem – tie ir 
silti un praktiski, vienlaikus sim-
boliski un skaisti, jo cimdu rakstos 
ieadītas senas rakstu zīmes un 
Latvijas dabas krāsas. Valsts simtā 
jubileja var būt iemesls pārlūkot 
pūru, iztaujāt vecmāmiņu vai sa -

meklēt zinošas meistares un cim-
du pāri uzadīt pašiem. Latviešu 
cimdi ir pārlaicīga vērtība – tie pa -
starpināti stāsta par Latvijas vēs-
turi, jo bijuši nepieciešami gan 
strēl nieku kaujās, gan tālajā Sibi-
rijā, gan tepat Latvijā, ikdienas 
darbus darot.

***
Ungārijā svin 

Baltu Vienības dienu
25. septembrī Budapeštā, Etveša 

Lorānda universitātes Slavu un 
Bal tu filoloģijas institūta bibliotē-
kā, notika Baltu Vienības dienai 
veltīts sarīkojums, kuŗu ar svinī   - 
g ām uzrunām atklāja Latvijas vēst-
nieks Ungārijā Vilmārs He  niņš, 
Lietuvas vēstniece Rasa Kairienė, 
un Slavu un Baltu filoloģijas in -
stitūta direktors.

Vēstnieks Vilmārs Heniņš savā 
uzrunā atzīmēja šīs dienas nozīmi 
Baltijas valstu Simtgades svinību 
kontekstā, kā arī informēja klāt-
esošos par vēstniecības organizē-
tajiem Latvijas Simtgades svinību 
sarīkojumiem Budapeštā. Vēst-
nieks pasniedza universitātes pār-
stāvjiem vēstniecības sarūpētās 
grā matas latviešu valodā un iz -
teica pārliecību, ka grāmatas būs 
lielisks palīglīdzeklis gan latviešu 
valodas apguvē, gan papildu in -
for mācijas iegūšanā par Latviju. 
Sarīkojuma nobeigumā ungāru 
studenti dziedāja dziesmas lat vie-
šu un lietuviešu valodā.

***
Atjauno Strūves ģeodeziskā loka 

punktu “Arbidāni”
Strūves ģeodeziskais loks ir uni-

kāla 19. gadsimta ģeodezisko mē -
rījumu sistēma zemes izmēru un 
formas noteikšanai. Loks šķērso 
10 valstis, tostarp Latviju, kur tika 
uzmērīti 16 punkti.

Šobrīd Latvijas territorijā ir 
atrasti četri autentiskie Strūves 
ģeodeziskā loka punkti. Viens no 
tiem ir “Arbidāni”, kas savulaik 
cietis no vandāļiem. Tagad tas ir 
rekonstruēts. Ideja par to, ka šis 
punkts jāatjauno, Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūrai ra -
dās pirms vairākiem gadiem, kad 
tika secināts, ka zīme ir zudusi. 
“Šis ir Strūves ģeodeziskā loka pir-
mais punkts, kas tiek atjaunots, 
Latvijā pavisam vajadzētu šādus 
punktus deviņus atjaunot, jo laika 
gaitā vairāki ir iznīcināti; pie - 
m ēram, šis tika nozagts vienu die-
nu pēc atklāšanas,” stāstīja  Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģen-
tūras direktors Mārtiņš Liberts.   

***
Baiba Rubesa atkāpjas no 
RB Rail vadītājas amata

Baltijas valstu kopuzņēmuma 
AS RB Rail izpilddirektore un 
valdes priekšsēde Baiba Rubesa 
27. septembrī kopuzņēmuma pa -
domei iesniegusi atlūgumu, kas 
stājas spēkā ar tās iesniegšanas 
brīdi, informēja Rubesas pārstāve 
Santa Čiževska.

Rubesa savu atkāpšanos no 
amata skaidro ar krasi atšķirīgu 
un nesavienojamu redzējumu par 
turpmāko Rail Baltica projekta 
vadības un ieviešanas modeli. Ru -
besa atlūgumu iesniegusi aptuveni 
mēnesi pirms pilnvaru termiņa 
beigām. “Rubesas atkāpšanās ir in  -
te resants solis, ņemot vērā, ka ap -
tuveni pēc mēneša tāpat beigtos 
viņas pilnvaru termiņš šajā ama -
tā. Nav noslēpums, ka abu pārējo 
RD Rail akcionārvalstu – Lietuvas 
un Igaunijas – attieksme pret Ru -
be sas pārvēlēšanu šajā amatā ir 
noraidoša, un tādējādi cerības, ka 
viņa varētu turpināt darbu, nebija. 
To man sarunās ir apliecinājuši 
Lietuvas un Igaunijas premjēri,” 
sacīja Latvijas valdības vadītājs 
Māris  Kučinskis. Viņš atzina, lai 
šāda mēroga projektu īstenotu, ir 
nepieciešama visu triju Baltijas 
valstu, tostarp arī premjēru, iesaiste.

*
Rail Baltica projekts, kas paredz 

izveidot Eiropas standarta sliežu 
platuma dzelzceļa līniju no Talli-
nas līdz Lietuvas un Polijas robe žai, 
virzās pēc sākotnējā plāna, Latvi-
jas Radio teica “Eiropas Dzelz ceļa 
līniju” Attīstības un komūnikāci-
jas departamenta direktors Agnis 
Driksna. Viņš skaidroja, ka Latvija 
šī projekta īstenošanā ir pirm -  
rin dniece un jau noslēgusi vai 
drīzumā noslēgs pirmos projek-
tēšanas un būvniecības līgumus. 
“Latvija šobrīd pilda savus uzde-
vumus un savas aktīvitātes atbil-
stoši globālā projektā paredzē ta-
jam laika grafikam. Šobrīd noslē-
dzas plānošanas faze un sākas pro-
jektēšanas faze. Latvijas gadī ju mā 
jau būtiskākie projektēša nas līgu-
mi ir noslēgti vai arī izsludināts 
iepirkums.”

Līdz ar to mēs varam teikt, ka 
mēs tuvojamies plānošanas fazes 
noslēgumam un uzsākam pro-
jektēšanas fazi.

***
Visā Latvijā Eiropas 

Zinātnieku nakts 

28. septembrī visā Latvijā notika 
Eiropas Zinātnieku nakts sarīko-
jumi, kuŗu vadmotīvs šogad ir 
“Zinātne veido mūs”.  Apmeklē tā-
jus uz ekskursijām laboratorijās, 
eksperimentiem, diskusijām ar zi -
nātniekiem, pētnieciskajām darb-
nīcām un citām izzinošām aktīvi-
tātēm aicināja zinātniskie insti -
tūti, augstskolas, mūzeji un citas 
iestādes vairāk nekā 50 norises 
vietās. Eiropas Zinātnieku nakts 
pasākumi Latvijā notika jau 13. ga  du 
pēc kārtas un bija pieejami 18 Lat-

vijas pilsētās un novados: Rīgā, 
Baldonē, Cēsīs, Daugavpilī, Diž-
stendē, Dobelē, Engurē, Jelgavā, 
Jūrmalā, Krimuldā, Liepājā, Papē, 
Priekuļos, Rēzeknē, Salaspilī, Tu -
mē, Valmierā un Ventspilī.

***
Dzejnieks Leons Briedis 

piedalās festivālā Hay Segovia

22. septembrī Spānijā, Segovijā, 
vecajā pilsētas bibliotēkā Casa de 
Lectura, notika latviešu dzejnieka 
un tulkotāja Leona Brieža biling-
vālās grāmatas “Vēlīnais vēstnesis” 
(El Mensajero tardío) prezentācija. 
Leona Brieža dzeju ar Rakelas 
Garsijas Barobs (Raquel García 
Ba   robs) tulkojumu spāņu valodā 
2017. gadā izdevusi Spānijas iz -
devniecība Trifaldi  dzejas izlases 
serijā Ay del seis poesía. Šī grāmata 
ir pirmais latviešu autora darbs, 
kas izdots Spānijā. 

***
Emīla Dārziņa mūzika skanēs 

Indijā un Šrilankā
No 27. septembŗa līdz 6. ok  to b-

rim Liepājas Simfoniskais or  ķes-
tris (LSO) kopā ar savu galve no 
diriģentu un māksliniecisko va -
dī tāju Gintaru Rinkeviču devās 

koncertturnejā uz Indiju un Šri-
lanku. Koncerturneja ir valsts 
Simt gades starptautiskās pro -
gram mas notikums, veicinot Lat-
vijas un Indijas sadarbību.

Koncerti tiek organizēti sa  dar-
bībā ar Latvijas vēstniecību Indijā   
un izcilo vijolnieku, komponistu 
Lakšminarajanu Subramanjamu 
(Dr. L. Subramanjams) un “Sub-
ramanjama fondu”. 

***
Gdaņskā ar simfoniskās 

mūzikas koncertu atzīmē 
Latvijas Simtgadi

23. septembrī Gdaņskas Balti -
jas Filharmonijā par godu Latvijas 
un Polijas 100. gadadienai notika 
koncerts ar nosaukumu “Gdaņ-
skas filharmoniķi – Neatkarībai”. 
Tajā skanēja latviešu komponista 
Pēteŗa Vaska skaņdarbs “Vox 
Amoris – fantazija vijolei un stīgu 
orķestrim” un poļu komponista 
Vitolda Lutoslavska (Witold Lutos-
ławski) skaņdarbs “Koncerts or -
ķes trim”. Vijoles solo P. Vaska skaņ-
darbā atskaņoja vijolniece Natā -
lija Valevska (Natalia Walewska), 
pie diriģenta pults – Jakubs Hre-
no vičs (Jakub Chrenowich). Gdaņ-
skas Filharmonijas orķestŗa māk-
slinieciskais vadītājs Georgs Čiči-
nadze atzina, ka viņa izvēlētais 
Pēteŗa Vaska skaņdarbs ir ļoti pie-
mērots, lai pagodinātu Latvijas 
neatkarības gadadienu.

Koncertu organizēja Gdaņskas 
Filharmonija sadarbībā ar Latvi -
jas vēstniecību Polijā, tas ir viens 
no Latvijas 100. gadadienai vel  - 
tī tajiem sarīkojumiem Polijā. Lat-
vi jas vēstniecības sadarbība ar 
Gdaņ skas Filharmoniju aktiviz ē-
jās 2018. gada sākumā, kad vēst-
nieks Edgars Bondars vizītes laikā, 
atsaucoties uz Polijas senātora un 
parlamenta sadraudzības grupas 
vadītāja vietnieka Kazimira Klei-
nas (Kazimierz Kleina) ierosinā ju-
mu, Gdaņskā iepazinās ar Fil har-
monijas direktoru prof. Romanu 
Perucki (Roman Perucki).

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

POLIJA. 28. septembrī Varšavas universitātes Baltistikas kated-
ras telpās norisinājās grāmatu dāvināšanas ceremonija. LNB direk-
tors Andris Vilks, klātesot Latvijas vēstniekam Polijā Edgaram Bon-
daram un Polijas vēstniecei Latvijā Monikai Mihališinai, uzdāvināja 
Baltistikas katedrai ap pussimta grāmatu – gan vārdnīcas, gan latvie-
šu un latviski tulkotu daiļliterātūru, gan zinātnisko literātūru. LNB 
sarūpējusi grāmatas arī Poznaņas Adama Mickeviča universitātes 
Baltistikas katedras bibliotēkai, kuŗas kā dāvinājums tiks pasniegtas 
vēstnieka vizītes laikā Poznaņā šā gada nogalē. Grāmatu dāvinājums 
ir Latvijas un Polijas vēstnieku kopīga iniciātīva, sagaidot abu valstu 
100. gadadienu un ar mērķi veicināt latviešu valodas apguvi Polijas 
studentu vidū.

KRIEVIJA. 22. septembrī Latvijas – Krievijas un Igaunijas – 
Krie vijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Pleskavā tika 
atzīmēta jau par tradiciju kļuvusī Eiropas sadarbības diena. Svinību 
diena tika atklāta ar biznesa brokastīm, kuŗās piedalījās vairāk nekā 
30 dažāda līmeņa eksperti, tai skaitā pārstāvji no Latvijas un Igaunijas 
konsulātiem, pierobežas jomas eksperti, vietējie uzņēmēji, kā arī 
Pleskavas Valsts universitātes mācībspēki un studenti, tāpat vietējo 
tūrisma kompaniju pārstāvji. 

SOMIJA. “Vēlme uzzināt, kā pasauli redz un interpretē citas 
kultūras, veicina mieru un toleranci. [..] Mācoties latviešu valodu un 
tulkojot, jūs tuvināt Baltijas un Ziemeļvalstis”, tā  sacīja Latvijas 
vēstniece Somijā Kristīne Našeniece Eiropas Valodu dienai veltītajā 
sarīkojumā vēstniecībā 26. septembrī. uzrunājot somus, kuŗi apgūst 
latviešu valodu un tulko no latviešu uz somu valodu un otrādi. Šāds 
sarīkojums vēstniecībā notika pirmo reizi. Tā mērķis ir atbalstīt 
latviešu valodas un kultūras apguvi Somijā. Helsinku universi -          
tātē latviešu valodu šobrīd mācās 13 studenti, savukārt Rozentāla 
biedrībā – 15.  
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Latvija ir demokratiska parla-
mentāra republika, Eiropas Sa -
vienības un NATO dalībvalsts, 
un 6. oktobrī, ievēlot 13. Saeimu, 
uz balsotājiem gulstas ārkārtīgi 
liela atbildība – ka tik vēlēšanu 
iznākums nemestu ēnu uz Lat-
vijas Simtgadi.

Tad nu, kā mēdz teikt, “dotajos 
apstākļos” būtu īstais laiks iepa zī-
ties ar izcilā vēsturnieka un ana-
litiķa Timotija Snaidera (Timothy 
Snyder) jauno grāmatu The Road 
to Unfreedom (Ceļš uz nebrīvi) ar 
apakšvirsrakstu Russia, Europe, 
America. Snaiders, ASV Jēla (Yale) 
universitātes profesors, ieguvis 

Timotijs Snaiders brīdina vēlētājus
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

globālu (jā gan) ievērību ar savu 
lielisko grāmatu Bloodlands ‒  
“Asinszemes”, kas tulkota latviski 
un ir viena vienīga abu totālitā -
ro režīmu – nacisma un staļi-
nisma – apsūdzība par daudzu 
miljonu cilvēkbūtņu iznīcinā ša-
nu, kas mita plašajā telpā starp 
Vislu un Dņepru…

Savā jaunajā grāmatā “Ceļš uz 
nebrīvi” Timotijs Snaiders būtī-
bā brīdina vēlētājus visās vēl brī-
vajās valstīs – brīdina viņus no 
Krievijas Federācijas prezidenta 
Vladimira Putina, kurš meklē – 
un atrod – sev paļāvīgus sabied-
rotos ārvalstīs: labējo radikāļu, 

godkarīgu populistu un cinisku 
oligarchu vidū. Putina mērķis, 
raksta Snaiders, ir “izšķīdināt” 
(to dissolve) Rietumu institūci jas, 
valstis un vērtības.

Kādas ir Putina idejas? – vaicā 
Snaiders un atbild: dīvains un 
indīgs fašisma (jā gan), reliģijas 
un 19. gadsimta “rasu cīniņa” 
teo riju mistrojums.

Manuprāt, šāds Putina ideju 
raksturojums sevišķi spilgti iezī-
mē atšķirību no vairākām “pa -
domju cilvēku” paaudzēm iepo-
tētā priekšstata par “sociālisma 
nometni”, kas cīnās pret “kapi tā-
listisko pasauli”. Tagadējā Putina 

Krievija taču ir ne tikai kapi tā-
listiska, bet caurcauri oligarchis-
ka valsts, kas balstās uz pa  reiz-
ticīgo baznīcu un tēlo Rietumus 
visumā kā “izvirtības zaņķi”, kur 
godā celti geji u.tml.

Timotijs Snaiders arī neatstāj 
novārtā ASV prezidenta Donal da 
Trampa “apsēstību” ar Krie vi ju un 
personiski Putinu, kas, kā rāda  
laikraksta New York Times veiktā 
rupīgā izpēte, palīdzēja viņam 
2016. gada 8. – 9. novem brī kļūt 
par Baltā nama saimnieku.

Patiešām, savā jaunajā grāma -
tā Timotijs Snaiders būtībā brī-
dina balsotājus visur, kur notiek 

demokratiskas vēlēšanas, pasar-
gāties no ciniskiem, glumiem un 
veikliem populistiem, kuŗi gri-
bot  negribot “piespēlē” Putinam.

Lai nu man, balsstiesīgam Lat-
vijas pilsonim, piedod lasītājs, ja 
es šai sakarā pieminu Artusu 
Kaimiņu ar viņa partiju KPV 
(“Kam pieder valsts”). Tā taču ir 
vienīgā (!) latviskā partija, kas 
katēgoriski atsakās apsolīt, ka 
nekādā gadījumā neatbalstīs Sa -
skaņas uzņemšanu koalicijā un – 
atbilstoši – valdībā.

Timotija Snaidera brīdinājums 
patiešām domāts tiem, kas ies 
balsot 6. oktobrī.

13. Saeimas vēlēšanu diena klāt.. 
Kā zināms, šogad sevi apskatīša-
nai izlikušas 16 partijas un partiju 
apvienības, par trim vairāk nekā 
pirms četriem gadiem 12. Saeimas 
vēlēšanās, bet krietni mazāk nekā 
bija, piemēram, piektajās Saeimas 
vēlēšanās, kad bija 23 saraksti,  no 
kuŗiem ar četru procentu barjēru 
Saeimā mandātus ieguva astoņi, 
un ļoti daudz mazāk nekā pirms-
kaŗa Latvijā, kad vēlēšanās rēgulā-
ri piedalījās 30 un vairāk sarak -
stu, turklāt bez jebkādas barjēras, 
mandātus arī ieguva liels skaits 
deputātu, tostarp vairākos gadīju-
mos ar tikai vienu mandātu. Lieki 
teikt, ka tas parlamentā radīja lielu 
chaosu, un tas arī bija viens no 
iemesliem, kāpēc toreizējais valsts 
premjērministrs Kārlis Ulmanis 
nolēma veikt apvērsumu un par la-
mentāro iekārtu likvidēt kā šķiru.

Šoreiz rādās, ka cerības uz ievē-
lēšanu pilnīgi noteikti ir trim par-
tijām, kuŗas Saeimā ir pārstāvē - 
tas patlaban, tātad – Saskaņai, 
Zaļo un Zemnieku savienībai 
(ZZS) un Nacionālajai apvienībai, 
sabiedrības aptaujās tās saņem 
vairāk nekā piecus procentus at -
balsta. Jaunākajā aptaujā pāri pie-
ciem procentiem tikusi arī eks cen -
triskā kādreizējā aktieŗa Artusa 
Kaimiņa dibinātā KPV LV (Kam 
pieder valsts?) partija, Jaunā kon-
servātīvā partija (JKP) un partiju 
apvienība Attīstībai/Par. Savukārt 
Jaunā Vienotība, kas patlaban ir 
pārstāvēta Saeimā kā Vienotība, 
aptaujā ir ar 3,8 procentu atbalstu. 
Visai ievērojams skaits vēlētāju jo -
projām nav izlēmuši, par ko tie 
domā balsot, ja to balsis tiek pro-
porcionāli pārdalītas visu partiju 
starpā, tad visas septiņas minētās 
partijas varētu iegūt mandātus 
parlamentā, taču tā pagaidām ir 
tikai prognoze. Aptaujām Latvijā 
(un ne tikai) ne vienmēr var uz -
ticēties. Pērnajās pašvaldību vēlē-
šanās minētā JKP aptaujās kotējās 
ne īpaši augstā vietā, taču vēlēša -
nu dienā tā Rīgā ieguva 13,42 pro-
centus balsu un deviņus mandātus 
Rīgas domē. Arī sestdien paredzē-
tajās Saeimas vēlēšanās var sanākt 
visādi.

Tas brīdis ir klāt
Attiecībā uz tiem, kas vēl nav 

izlēmuši, teikšu tā –, ja man ap -
taujas ietvaros  jautātu par atbalstu 
kādai partijai, arī es būtu teicis, ka 
neesmu vēl īsti izlēmis. Jebšu esmu 
liberāli noskaņots cilvēks, un ir 
trīs partijas – Attīstībai/Par, Jaunā 
vienotība un partija Progresīvie, 
kuŗas visumā atbilst manai domā-
šanai, it īpaši sociālās polītikas 
jomā. Esmu gaužām skumjš, ka 
tās nav spējušas atrast kopsaucēju 
un nav  izveidojušas vienu vairāk 
vai mazāk liberāli noskaņotu po -
lītisko spēku. Visticamāk, sestdien 
es došos uz iecirkni un ilgi un dik - 
ti aplūkošu visus trīs biļetenus, 
pirms nonākšu pie secinājuma, un 
man būs žēl, ka neesmu varējis 
balsot par atlikušajiem diviem, jo 
visās trīs partijās un apvienībās ir 
cilvēki, kuŗus uzskatu par nudien 
spējīgiem Latvijā veidot pozitīvu 
polītiku.

Atminos, ka aizvadītajās pašval-
dību vēlēšanās brīdī, kad ierados 
iecirknī, man nebija skaidras iz -
prat nes, par ko balsot. Minstinā-
jos, minstinājos, un tad beidzot 
izvēlējos sarakstu, kuŗā bija viens 
man tuvs draugs. Pieliku viņam 
krustiņu, visus pārējos kandidātus 
izsvītroju, un biļetenu ieliku kastē. 
Nākamajā rītā izrādījās, ka partija 
bija ieguvusi vietas Rīgas domē, 
bet draugs bija palicis pirmais aiz 
svītras. Gadās arī tā.

Savukārt attiecībā uz tām par-
tijām, kuŗām ir izredzes iekļūt 
Saeimā, acīmredzams jautājums   
ir par to, kuŗas no tām pēcāk vei-
dos valdošo koaliciju. Var gadīties, 
ka vairākumu saņems Saskaņa, 
ZZS un KPV LV, un tādā gadījumā 
ir iespējams, ka pirmo reizi Lat-
vijas vēsturē Saskaņa tiks uzņem -
ta koalīcijā. KPV LV cilvēki ir tei-
kuši, ka tiem šajā ziņā nekādu 
“sarkano līniju” neesot. ZZS vadī-
tāji ir teikuši, ka koaliciju ar Sa -
skaņu tie nekādā gadījumā ne -
veidotu, bet, pirmkārt, atsevišķi 
partijas pārstāvji to ir pieļāvuši un, 
otrkārt, tā kā tas būtu vienīgais 
veids, kā ZZS var atgriezties koa-
licijā, jo matēmatiski citi varianti 
nesanāk, kārdinājums varētu būt 
pārāk liels. Kā zināms, Saskaņa 

joprojām ir tā partija, kuŗa uztur 
visciešākās attiecības ar kaimiņ-
valsti Krieviju vai vismaz tās do -
māšanu. Jā, no oficiāla līguma ar 
Krievijas diktātora partiju  Vienotā 
Krievija Saskaņa pirms kāda lai -
ka atteicās, taču tā joprojām at -
sakās atzīt, ka Latvija pēc Otrā 
pasaules kaŗa bija okupēta valsts, 
tā arī uzskata, ka Krimas neliku-
mīgā  aneksija  bija pamatota, un 
par visu vairāk tā iebilst pret  jau  
apstiprinātajām reformām Latvi-
jas izglītības sistēmā, kuŗas pa - 
redz arvien lielāku latviešu valo-
das lo  mu mācību procesā. Man 
gan  nekādi nav saprotams, kāpēc 
šādas reformas netika veiktas jau 
tūlīt pēc Latvijas neatkarības at -
jau nošanas. Saskaņai noteikti ne -
drīkst uzticēt Izglītības ministrijas 
vadīšanu, nedz arī Ārlietu minis - 
t riju, ņemot vērā tās uzskatus par 
ārpolītiku (tās kampaņas pro-
gram mā solīts “veidot labas, sav-
starpējā cieņā balstītas attiecības 
ar Krieviju” laikā, kad kaimiņ-
valsts nekādu cieņu nav pelnījusi). 
Tiesa, man vienmēr licies, ka ne -
būtu nekādas vainas Saskaņai uz -

ticēt, piemēram, Veselības minis -
t riju vai Labklājības ministriju, jo 
par to pārraudzītajiem jautāju-
miem partija allaž ir sūdzējusies, 
un tādā gadījumā, lai pamēģina 
kāds no tās cilvēkiem kaut ko 
uzlabot. Taču, ņemot vērā minētos 
partijas principus, labāk tomēr 
būtu Saskaņu no valdības veido-
šanas turēt attālāk. Taču, ja ne Sa -
skaņu, tad ko tās vietā? KPV LV    
ir kliedzoši demagoģiska partija,  
Jaunajai konservātīvajai partijai 
noteikti ir diametrāli pretēji uz -
skati par dažādiem jautājumiem 
attiecībā uz Jauno Vienotību un it 
īpaši Attīstībai/Par. Negribas ticēt, 
ka situācija nonāks tik tālu, ka 
sestdien ievēlētās partijas vispār 
nespēs sastādīt koaliciju un tāpēc 
būs vajadzīgas ārkārtas vēlēšanas, 
jo kas gan liktu ticēt, ka pēc pāris 
mēnešiem balsu sadalījums varē -
tu būt krietni citādāks, taču jau-
tājums  man tomēr liek drusku 
nervozēt. Dzīvosim, redzēsim.

Attiecībā uz ārzemēs dzīvojo-
šiem Latvijas pavalstniekiem Cen  -
t rālā vēlēšanu komisija (CVK) šo -
nedēļ paziņoja, ka vēlētāju skaits 

šogad varētu būt rekordliels kaut 
vai tāpēc, ka šogad ārvalstīs iecir-
kņu būs par 23 vairāk nekā pirms 
četriem gadiem, Amerikā vien 21.  

Taču ārpus infrastruktūras jau-
tājumiem man par ārvalstīs dzī-
vojošo pilsoņu piedalīšanos vēlē-
šanās allaž bijušas dalītas jūtas. 
Domās kavējos pie jautājuma, vai 
latvietis Amerikā, Vācijā vai Japā-
nā zina pietiekami daudz par Lat-
vijas polītiskajiem jautājumiem, 
lai izvēle būtu Pamatota? Pie mē-
ram, cik ārvalstīs dzīvojošu lat  -
vie šu zina, kas ir obligātā iepirku-
ma komponente (OIK), par kuŗu 
Latvijas  polītikā lauzti ļoti lieli 
šķēpi? Ar to vēlos aicināt ārval - 
stīs dzīvojošos balsotājus vispirms   
ļoti rūpīgi izpētīt partiju program-
mas (tās visas var atrast CVK 
mājaslapā), kā arī atminēties vai 
pārlasīt visu to informāciju, ko -
mentārus un intervijas, kas rūpīgi 
gatavotas un publicētas mūsu 
Laikā un Brīvā Latvijā!  Lai Lat-
vijas Simtgades gadā izdodas ie -
vēlēt tādu Saeimu, kuŗa ir šīs ju -
bilejas cienīga!
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Šoruden teātŗa sezonas pirmais 
akords Nacionālajā teātrī izvēr -
tās patiešām spožs – Raiņa lugas 
“Pūt, vējiņi!” pirmizrāde 14. sep-
tembŗa vakarā izskanēja māksli-
nieciski spēcīgi un cilvēciski sa -
viļņojoši. 

Vakars iesākās ar teātŗa jaunā 
direktora Jāņa Vimbas uzrunu ska-
 tītājiem. Viņu līdz šim pazi nām 
kā štata aktieri ar vienpadsmit 
gadu stāžu šajā ansamblī. Turp-
māk viņu vērtēsim kā Nacionālā 
teātŗa vadītāju. Uzrunā mazliet 
bija manāms satraukts mulsums, 
stājoties publikas priekšā gluži 
jaunā lomā, taču vārdi un domas 
bija skaidri mērķtiecīgas – di  rek-
tors jaunajā darba posmā mums 
visiem novēlēja ticību. Ticēt – ka  t-
  ram pašam sev, savam teātrim  
un savai valstij. Latvijas Simtgadē 
un Nacionālā teātra 100. sezonā 
šis rosinājums izskanēja nopietni 
un pamatoti.

Tad skatītāju priekšā, vakara 
tērpos saposušies, iznāca Esme-
ralda Ermale un Ģirts Jakovļevs – 
aktieŗi, kas pirms četrdesmit pie-
ciem gadiem Gunāra Pieša ki -
nofilmā “Pūt, vējiņi!” atveidoja 
Raiņa Barbu un Uldi. Ilgie, cieņas 
pilnie aplausi, ar ko skatītāji abus 
apveltīja, liecināja, ka šie varoņi 
joprojām dzīvo mūsu atmiņā un 
priekšstatos par Raiņa varoņiem. 
Viņiem bija uzticēts skatītājus uz -
runāt ar Raiņa lugas prologa 
vārsmām. Un tikai tad sākās dar-
bība – vispirms ar priekškara 
kustību: pirms vērties vaļā, tas 
“nospēlēja” to trako vēju, kas, pēc 
autora ieceres, stājies ceļā pre-
ciniekiem, kad tie ceļas pāri Dau-
gavai uz Mātes sētu, kur risinā -
sies tālākie notikumi. Kad priekš-
kars, vēja savandīts, tiek atrauts 
vaļā, atklājas negaidīts skats – uz 
trepjveida podestiem kā Dzies-
mu svētku estrādē precīzās rin-
dās cits citam blakus līdz pašai 
skatuves augšai stāv jauni cilvēki – 
puiši un meitas tautastērpos. Pēc 
režisora Elmāra Seņkova un scē-
nografes Monikas Pormales iece-
res vairāk nekā simt deju an -
sambļu “Līgo” un “Teiksma” da -
līb nieku visas izrādes gaŗumā ne 

Raiņa “Pūt, vējiņi!” – 
ar tautas traģēdijas spēku

tikai iemieso “tautas klātbūtni” 
visās lugas norisēs, bet, veikli un 
klusi pārvietojoties, brīžam kal -
po arī par scēnografijas elemen-
tiem, citviet sadarbojas ar lomu 
atveidotājiem. 

Zīmīga ir izrādes programmā 
izlasāmā scēnografes atsaukša -
nās uz pavisam nesen piedzī vo ta-
jām emocijām: “Simtgades svēt ki 
šovasar bija fenomens. Tāds bez-
nosacījuma prieks. Un ļoti gribas, 
lai šo sajūtu cilvēki gūst atkal, 
skatoties izrādi. Sajūtu, ka esam 
kopā. Tā ir piederība visos līme-
ņos. Ne tikai kā gaidītam šī teātŗa 
skatītājam, bet piederības sajūta 
Rainim, arī Latvijas ļoti īpašajam 
Simtgades gadam. Esmu iztēlo-
jusies, ka mēs izrādē rādām mazu 
daliņu no mūsu visu lielās Latvi-
jas un ka mēs esam kopā.”  Savu-
kārt režisors Elmārs Seņkovs par 
savu ieceri izteicies: “Viss stāsts   
ir būvēts kā traģēdija. Un traģēdijā 
nenovēršami ir koris – kā spogu-
lis skatītājiem, kuŗi zina iznā ku-
mu, bet kārtējo reizi ir gatavi pie-
dzīvot un pārdzīvot Barbas bo -
jāeju.” Tātad – mūsu priekšā ne 
tikai Dziesmu svētku koris, kas 
nepārprotami simbolizē tautu, 
tas tikpat labi asociējas arī ar an -
tīkās traģēdijas koŗi, kas ne tikai 
piedalās notikumos, bet vietām 
tos pat virza. 

Nereti, lasot kādas izrādes vei-
dotāju ieceres, nākas pieredzēt, 
ka uz skatuves tās necik pārlie-
cinoši neīstenojas. Šis “Pūt, vēji-
ņi!” iestudējums ir tas brīnišķī-
gais gadījums, kad režisoram un 
scēnografei, kopā ar citiem iestu-
dējuma veidotājiem izdevies sa -
vas ieceres veiksmīgi realizēt, pa -
darīt tās skatītajam redzamas un 
saprotamas. Tapusi saturā skaidra 
Raiņa teksta un idejas atklāsme, 
kuŗas tēlainību un emocionālo 
piepildījumu, un filozofisko vis-
pārinājumu veido gan vizuālais 
risinājums, gan Imanta Kalniņa 
savulaik kinofilmai rakstītā mū -
zika, kas aizsniedz traģēdijas vē - 
r ienu un uztur emocionālo sprie-
dzi. Režisors ar stingru pārliecību 
un, kā liekas, arī ar spēcīgu intu i-
tīvu nojautu visus elementus lie-

dējis kopā vienotā audumā. Tur-
klāt visa luga, tiesa gan, ar teksta 
īsinājumiem, tiek nospēlēta ne -
pil nās divās stundās, arī ar vietas, 
laika un darbības vienību pietu-
vojoties traģēdijas dabai. 

Šim Raiņa lugas iestudēju mam 
piemīt skaidrība un svai gums,  
tas ir talantīgs ne tikai teksta un 
jēgas atklāsmē, bet arī darbā ar 
aktieŗu ansambli. Pa  tiesībā Seņ-
kova iestudējums uzskatāms par 
jaunības manifestu, ne tikai ide-
jas, bet arī tēlotāju izvēles ziņā. 
Bārenīte Barba sastop savu mī - 
  l estību – daugavieti Uldi, bet ne -
spēj doties viņam līdzi, jo šis solis 

sagrautu citu likteņus, šis stāsts 
darbībā tiek “izstāstīts” vienkārši 
un saprotami. Turklāt, jāatzīst, ka 
no skatuves tik sen nav skanējis 
pozitīvs apliecinājums tādām 
īpašībām kā “krietnums”, “godī-
gums”, “līdzjutība”. Tā vien šķiet, 
ka režisors nav prātojis, kā inter-
pretēt Raini, kā tulkot varoņu 
rīcības motīvus, bet maksimāli 
godīgi un nopietni izlasījis lugu, 
jo mūs uzrunā no liekiem priekš-
statu uzslāņojumiem attīrīts 
tek sts un attiecības. Ir tik aizraujoši 
sekot Barbas un Ulda attiecībām – 
no jūtu piedzimšanas brīža līdz 
pat traģiskajam finālam, jo mīl es-

tību reti izdodas pārliecinoši no -
spēlēt. Bet Laura Siliņa un Jēkabs 
Reinis savās pirmajās lielajās 
lomās atklāj personības spēku    
un jūtu dziļumu. Barba skaudrā, 
bet patiesā krietnumā, vēlmē 
da rīt labu, tiecoties pretī mīles-
tībai un reizē vairoties no tās. 
Aktrisei pilnībā noticam un dzī-
vojam līdzi viņas nenovērša ma-
jam liktenim. Uldis aizrauj ar tie-
šumu un dabisku skatuvisko pie-
vilcību, tīri fiziski un arī garīgi 
izdzīvotu varoņa attīstību. (Vai 
gan nav skaisti, ka skatuves gaitas 
Nacionālajā teātrī abiem veik-
smīgi iesākušās tieši ar šiem Rai-
ņa varoņiem? Lielisks sākums ak -
tieŗa biografijai!) Tēlotāju an  sam-
blī visas lomas ieguvušas precīzu 
slīpējumu. Koša un daudzkrā-
saina ir Lāsmas Kugrēnas Māte, 
darbīga un vēlīga bārenītes dzīves 
kārtotāja – Lolitas Caukas Orta, 
Anda un Ciepa, mātesmeitas pašā 
plaukumā – Madaras Botmanes 
un Ingas Misānes-Grasbergas at -
veidā, dziļi nelaimīgā, līgavaiņa 
atraidītā Zane – Agnese Cīrule, 
zēniski  tiešais Gatiņš – Kārlis 
Rei jers, Raimonda Celma Didzis 
piesaista ar labu humora izjūtu.

Kā jau minēju, režisoram bū -
tiska bijusi atsauce uz populārās 
filmas varoņiem. Izteiksmīgi tiek 
iezīmēts vēsturiskais konteksts – 
Ulda Dumpja pirms daudziem 
gadiem atveidotais Didzis Rai-
mon da Celma tēlotājam pa  sniedz 
divlitrīgu alus pudeli. Šis žests 
runā ar spēcīgu vispārinājumu: 
kādreizējais tēlotājs ievada spēlē 
jauno. Bet lielā alus pudele arī 
pavisam citā nozīmē ir latviešu 
cilvēka mantojums no iepriek šē-
jām paaudzēm. Spēcīgu vispāri-
nā jumu aizsniedz arī epizodes, 
kuŗās uz skatuves parādās kād  -
rei zējā Zane – Astrīda Kairiša. 
Viņa kā darbā nokususi lauku 
sieva darbības laukumā izved 
precībām saposto mūslaiku Zani – 
Agnesi Cīruli, bet pašā finālā Kai-
rišas parādīšanās “senās” Za  nes 
rotās un traģiskā iznākuma no -
vērtējums pieliek spēcīgu bei gu 
punktu stāstam, kas ir mūžīgs un 
ik paaudzei stāstāms par jaunu.

Rakstu krājuma kultūrai un 
brī vai domai Jaunās Gaitas ru -
dens numurs jau nonācis abo-
nentu rokās visā pasaulē un dau-
dzās bibliotēkās Latvijā, kā arī 

Jaunā Gaita rudenī
Jāņa Rozes un Zvaigznes ABC 
grāmatveikalos, Galerijā Istaba, 
apgāda Zinātne veikalā, Nice Pla ce 
veikalā un Okupācijas mūzeja 
grāmatu galdā.

Literatūras daļā lasiet četru 
dzejnieku jaundarbu sako poju-
mus un četrus īsos stāstus. Dzeja 
ir no Dagnijas Dreikas, Māra 
Krautmaņa, Ingrīdas Tāraudas 
un Ineses Zanderes. Daiļproza ir 
no Gunas Rozes, Lienītes Med-
nes-Spāres un Jura Zvirgzdiņa. Ir 
arī eseja “Tavas mātes valoda” no 
venēcieša Paolo Pantaleo, kurš 
daudz latviešu literatūras tulkojis 
italiešu valodā.

Latvijas Nacionālā mākslas 
mū  zeja izstāžu kuratore Dace 
Lamberga apraksta divus izcilus 
mākslas notikumus pagājušajā 
va  sarā: Baltijas valstu mākslas iz -
stādi “Âmes Sauvages” (Nepiera-

dinātās dvēseles) Orsē mūzejā 
Parīzē (Musée d’Orsay) un tek-
stil mākslinieka Egila Rozenber-
ga gobelēnu izstādi “Transfigu-
rācija” Rīgā. Linda Treija sniedz 
ieskatu mākslinieces Agneses 
Ru  dzītes izstādē Liepājā: “Stiprā 
Made. Latvija”. Daudzi mākslas 
attēli papildina visus trīs izstāžu 
aprakstus.

Vāka dizaina pamatā ir māk-
slas darbs, kurš tapa šovasar Gar-
ezera bērnu nometnē Mičiganā, 
ASV, Lindas Treijas vadītā māk-
slas nodarbībā. Autore ir Vasara 
Rauda, 9 gadus jauna.

Divas komponistes – Dace Ape-
rāne un Anna Veismane – apspriež 
Jāzepa Vītola balādes jauktam 
ko rim “Gaismas pils” mūzikālo 
spē ju apvienot emocijas un prātu.

Aktuālitāšu nodaļā IV Latviešu 
Zinātnieku kongresa manifestu 

ievada LZA prezidents Ojārs 
Spārītis. Neatkarīgais žurnālists, 
publicists Otto Ozols novēl lasī-
tājiem rūpīgi gatavoties Saei mas 
vēlēšanām 6. oktobrī, atmest ne -
gatīvismu un populismu un ie -
turēt plašu skatu uz valsts vietu 
pasaulē.

Viskonsinas (Wisconsin) uni-
ver sitātes lingvistikas profesora 
Valda Zepa (1932-1996) aizsāktā, 
bet nepabeigtā vēsturiskā romā-
na “Ansis – zelta cilvēks” frag-
mentu ievada Jura Šlesera piezī-
mes un paskaidrojumi.

Lāsma Gaitniece raksta par 
latviešu sievieti, kas pirmā ie - 
gu vusi medicīnas zinātņu dok-
tora gradu –  Elizabeti Jakovļevu 
(1892-1955).

Bārbalas Simsones recenziju 
par Egīla Ventera romānu “Posei-
dona galva” papildina Ventera 

vēl topošā romāna “Tenebre” 
fragments. Par Māras Celles me -
muāru “Mežaparka meitene uz -
aug Amerikā” raksta Juris Šlesers. 
Kristīne Ilziņa raksta par Liānas 
Langas “Velēnu kleitu”, Andrejs 
Grāpis – par Imanta Auziņa “Klu-
sums nav mēmums” un Lāsma 
Gaitniece par Nikita Petrova 
“Bendes. Viņi izpildīja Staļina 
pa  vēles” tulkojumu no krievu va -
lodas.

Nodaļā “Dažos vārdos”, kā vien-
mēr, pieminēti spilgtākie latvie -
šu kultūras notikumi, jaunākās 
grāmatas, uzvedumi u.c.

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet +1 413 732 3803, vai 
arī skatiet mājaslapu http://jaun-
agaita.net, kur varat arī ieskatīties 
Jaunās Gaitas vēsturiskā archīvā 
no 1955. gada līdz pat šodienai.

JURIS ŽAGARIŅŠ

Baiba un Uldis – Laura Siliņa un Jēkabs Reinis, šos vārdus der 
iegaumēt teātŗa nākotnes vārdā // FOTO: Kristaps Kalns
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Egils Levits. Latvijas neatka rī bas 
atjaunošanas deklarācijas kon cep-
cijas autors, pirmais Aug stākās Pa -
domes padomnieks, pirmais tieslie-
tu ministrs pēc Satversmes darbī-
bas atjaunošanas, pirmais vēst-
nieks Vācijā pēc valsts atjauno ša-
nas, pirmais Latvijas pārstāvis Ei -
ropas Cilvēktiesību tiesā, pirmais 
Latvijas pārstāvis Eiropas Savie-
nības tiesā. Ar viņa pūlēm tapuši 
daudzi svarīgi likumprojekti, viņš 
ir arī Satversmes preambulas jeb 
ievada autors. Mūsu saruna – par 
Latviju. Tātad – par katru no mums.

Vai Latvijas valstij ir jēga bez 
latviešiem un latviskuma?

Nē, nav. Latvija ir dibināta kā 
latviešu valsts. Ne krieviem, ne 
vāciešiem, nedz citām minori tā-
tēm nebija vajadzības šo territori-
ju nodalīt no Krievijas. Šī vaja dzī-
ba bija tikai un vienīgi lat vie šiem. 
Latvija ir dibināta kā latviešu nā -
cijas valstsgribas īstenojums, un 
bez latviešiem un latviskuma Lat-
vijas valstij nav jēgas. Latviešu na -
cionālo identitāti, latviešu valodu 
un latviskumu no visām simt de -
viņdesmit četrām valstīm pasau -
lē nodrošina tikai un vienīgi Lat-
vija. (..)

Pēdējā laikā arvien biežāk tiek 
runāts par “liberālisma krizi” 
un “demagoģijas ziedu laikiem”. 
Amerikāņu publicists Nasims 
Ni  kolass Talebs šim tematam ir 
veltījis eseju “Intelektuālis, to  mēr 
idiots” (The Intellectual Yet Idiot). 
Kā vienu no “intelektuā lo idiotu” 
galvenajām iezīmēm viņš min 
spēju ignorēt reālitāti par labu 
savai teorijai. Priekš vēlēšanu lai-
kā to redzam arī pie mums.

Talebs ir uzzīmējis kreisā ek  s-
trēmā liberāļa karikatūru. Dog-
matiskie kreisie liberāļi kritizē ci -
tas ideoloģijas, tās dekonstruējot, 
proti, parādot, ka tās ir priekš -
stati, kas neesot reāli, taču jūtas 
pagalam aizvainoti, kad viņu pašu 
teorijas tiek līdzīgā veidā dekon-
struētas, atklājot, ka tas, ko kreisie 
liberāļi pasludina par universālu 
patiesību, faktiski ir viņu radīti 
konstrukti, kas gluži tāpat nav 
reāli. Tātad faktiski notiek cīņa 
starp dažādu ideoloģiju radītiem 
konstruktiem un mītiem. Tāpēc 
pareizāk būtu vienoties, ka jeb-
kura sociālā reālitāte ir konstruē -
ta – gan liberālā, gan nacionālā, 
gan sociālā taisnīguma. Taču tas 
nenozīmē, ka tās neeksistē. Kon-
strukcijas rada reālitāti, kam cil-
vēki seko un atbilstoši izturas. Var 
teikt, ka arī valsts ir šāda kon-
strukcija, mēs to nevaram aptau s-
tīt vai nosvērt. Valsts ir mūsu 
galvās. Taču kolīdz tā ir mūsu 
galvās, mēs izturamies atbilstoši. 
Piemēram, Latvijas valsts juridis-
ki turpināja eksistēt arī okupāci -
jas laikā, bet liela daļa Latvijas 
iedzīvotāju to nezināja, viņiem par 
to nebija priekšstata. Latvijas valsts 
nebija šo cilvēku apziņā. Atmodas 
laikā šis priekšstats tika aktuāli-
zēts, un tagad mēs pat ne  varam 
iedo māties, ka te nebūtu bijusi 
Latvijas valsts. Tā bija, tikai oku-
pē ta. Tātad tas, ka priekšstats ir 
sociāla konstrukcija, šo priekš sta-
tu nediskvalificē, nepadara sociāli 
nereālu.

Ieskicējiet, lūdzu, kā četras 
lielās idejas to pamatstraumēs 
izpaužas modernā valstī.

VIJA BEINERTE  (Mājas Viesis)
Latvija uz naža asmens

Nacionālā ideja ir cieši saistīta 
ar demokratiju, bet demokratija 
nozīmē zināmas cilvēku grupas 
pašnoteikšanos. Grupas locekļ iem 
ir kopīga valoda, kopīgi priekš-
stati par pamata lietām un kopī -
ga vēsturiskā atmiņa. Šāda grupa 
ir nācija, bet nacionālā ideja ir 
demokratijas pavadone. Šie vie-
no jošie elementi valstij visu laiku 
ir jāstiprina – nacionālā valoda, 
proti, latviešu valoda, nacionālā 
kultūra, tātad latviešu kultūra, na -
cionālā vēsturiskā atmiņa –, jo tas 
ir svarīgi identitātei, īpaši skait-
liski mazai nācijai globalizācijas 
laikmetā. Tā izpaužas nacionā-
lisms savā demokratiskajā pamat-
straumē, katrā ziņā Latvijā.

Liberālisma ideja izpaužas de -
mokratiskās brīvībās un pamat-
tie sībās. Demokratiska konstitū-
cija ir liberāla konstitūcija. Ja 
konstitūcija nav liberāla, tā nav 
demokratiska. Arī Satversme ir 
liberāla.

Sociāla taisnīguma ideja ir jau-
nāka, un tās interpretācija nav vi -
sur vienāda. Piemēram, ASV tā 
tiek izprasta citādi nekā Zviedrijā. 
ASV sabiedrība domā, ka ikvie-
nam par sevi ir jārūpējas pašam. 
Ja kāds to nespēj, citi viņam pa -
līdz, tāpēc tur ļoti izplatīta ir lab-
darība. Latvijā kopš 2014. gada 
sociālais taisnīgums kā viens no 
virsprincipiem ir iekļauts Satver-
smes ievadā.

Mūsdienu konservatīvisma ide-
jas pamatā ir doma, ka jauninā-
jumi pirms ieviešanas ir rūpīgi 
jāpārbauda, lai saprastu un novēr-
tētu, vai tie ir labāki par to, kas jau 
ir. Nevis ieviest tikai tāpēc, ka tas ir 
jauns un kādam tas ienācis prātā.

Kā vecajā anekdotā: zinātnieki 
vispirms pārbauda ar pelītēm, 
komūnisti – uzreiz ar cilvēkiem.

Tieši tā. (Smejas.) Konservatī-
visms ir rūpība un respekts pret 
tradicijām. Tradicijas ir svarīgas, 
jo tās veicina identitāti, bet iden-
titāte ir svarīga, lai rastos kopības 
sajūta, lai mēs visi kopā varētu šo 
valsti veidot.

Visas šīs četras idejas modernā 
valstī funkcionē vienlaikus. Runa 
var būt par dažādiem uzsvariem, 
kas raksturīgi tai vai citai valstij 
un tai vai citai partijai. Var būt 
vai rāk sociāli vai nacionāli, vai 
konservatīvi, vai liberāli orientē -
tas partijas.

Ja runājam par dogmatisko 
kreiso liberālismu, kas mēģina 
ek  skluzīvi savu ideoloģiju nostā-
dīt pārāku par citām pamata ide-
jām un, piesavinoties un nevietā 
izmantojot polītisko korrektumu 
kā varas instrumentu, apklusināt 
oponentus, tad te jau parādās to -
talitārisma iezīmes. Tas demokra-
tiskai sabiedrībai ir tikpat nepie-
ņemams kā ekstrēms nacionā-
lisms vai ekstrēms sociālisms.

Un tad rodas pārprasts mul-
tikulturālisms, kas nu jau ir kļu-
vis par draudu pat lielajām nāci-
jām, un migrantu krize, kas 
grauj Rietumu civilizācijas pa -
ma tus. Tikai tad, kad reālitāti 
vairs nav iespējams ignorēt, nā -
kas meklēt risinājumus pārgal-
vīgu lēmumu izraisītām sekām. 
Un jau kuro reizi par intelektuāļu 
kabinetos sacerētu teoriju ievie-
šanu cilvēcei nākas maksāt aug-
stu cenu.

Te svarīgi ir saprast, ka sabied-
rībai ir nepieciešams kopīgs pa -

mats, pretējā gadījumā cilvēki 
kļūst atomizēti – ja nav nekā ko -
pīga, sabiedrība nefunkcionē. Ko -
pīgos priekšstatus veido komūni-
kācija. Ja cilvēki nespēj komūni-
cēt, grūti izveidot kopīgus priekš-
status un rīcības plānu. Komū-
nikācijas pamatā ir valoda. Tādēļ 
demokratija pieprasa, lai būtu vi -
siem kopīga valsts valoda. Taču ar 
valsts valodu vien ir par maz ko -
pīguma sajūtai. Svarīgi ir kopīgi 
priekšstati par to, kas labs un pa -
reizs, tātad kopīgi priekšstati par 
morāli un sociālo reālitāti. Šie 
priekšstati darbojas kā java, kas 
apvieno indivīdus, veidojot nāci-
jas celtni.

Multikultūrālisms ekstrēmajā va -
riantā saka: tas nav būtiski, mums 
ir katram sava kultūra, un šīs da -
žādās kultūras var sadzīvot. Jā, tās 

var sadzīvot, bet tikai līdz brīdim, 
kamēr šariata likumi netiek uz -
spiesti Parīzei vai Londonai. Tā -
pēc pareizi saprasts multikultū r ā-
lisms paredz, ka visai sabiedrībai 
ir kopīga valoda, kultūra un vēs-
turiskā atmiņa, kam līdzās var būt 
cilvēku grupas, ko vieno otra va -
loda, otra kultūra, otra vēsturiskā 
atmiņa.

Ikviens cilvēks var runāt vairā-
kas valodas, tur pretrunu nav. Ar 
kultūru ir sarežģītāk. Te svarīgi ir, 
lai vērtības, kuŗās dažādās kultū-
ras balstītas, būtu savienojamas. 
Pretējā gadījumā multikultūrā - 
 li sms kļūst par reālu draudu. 

Svarīga ir arī vēsturiskā atmiņa,  
jo tā rada laika rituma apziņu, bez 
kā nav iespējama attīstība. Ja kul-
tūrām ir atšķirīga vai pat pretēja 
vēsturiskā atmiņa, tas rada sprie-
dzi un konfliktus. Latvijā tas īpaši 
skaidri ir redzams 16. martā un    
9. maijā.

Tātad pareizi saprasts multi -
kul tūrālisms nozīmē, ka visai sa -
bied rībai ir kopīgs pamats – valo-
da, kultūra, vēsturiskā atmiņa. Un 
tad šajā sabiedrībā vēl var būt gru-
pas, kam ir otra vai pat trešā va -
loda un kultūra – bet ar noteiku-
mu, ka vērtības, uz kuŗām šī kul-
tūra ir balstīta, nekonfliktē ar pa -
matnācijas vērtībām. (..)

Tuvojas vēlēšanas. Vai arī jūs 
situāciju vērtējat kā draudīgu?

Pirms katrām vēlēšanām mēs 
sakām, ka tās ir izšķirīgas. Taču 

šoreiz situācija ir īpaši draudīga. 
Te svarīgi ir vairāki aspekti. Ir 
cilvēki, kas teic, ka neies uz vēlē-
šanām. Tas nozīmē, ka viņi atstāj 
laukumu bez cīņas.

Vai varam teikt, ka tie, kas 
neiet uz vēlēšanām, labprātīgi 
atdod Latvijas valsti tai nelab-
vēlīgu spēku rokās?

Precīzi! Tāpēc šoreiz to nedrīk-
stētu pieļaut, jo Latvijas valsts ir 
uz naža asmens. Bīstamas ir vai-
rā kas lietas. Par Kremļa mediju 
mērķtiecīgi īstenoto Latvijas val sts 
diskreditēšanu jau runājām. Taču 
ne mazāk bīstami ir arī tas, ka 
beidzamajā gadu desmitā Rie-

tumu demokratijās sazēlusī po  pu-
listiskā demagoģija ir pār me tu -
sies arī uz Latviju. Tas ir nopietns 
drauds valstij, jo piedāvā muļķī-
gus risinājumus komplicētām 
problēmām. Cilvēki uzķeras uz 
saukļiem un plikiem solījumiem. 
Un ne vārda par to, no kādiem 
resursiem un ar kādu mechanis-
mu palīdzību. Tas, protams, ir vē -
lētāju apziņas jautājums. Uldis 
Ģērmanis teica: nekur nav rak-
stīts, ka latvietim jābūt muļķim. 
Rakstīts nav, bet gadās, turklāt 
visnotaļ bieži. Kopā ar Latvijai ne -
labvēlīgiem spēkiem demagogi 
var veidot pietiekami nopietnu 
polītisku bloku, kas kavētu Lat-
vijas attīstību. Vienlaikus gribu 
uz  svērt, ka priekšvēlēšanu laikā 
izskan arī pamatota līdzšinējo 
polītisko lēmumu kritika un tiek 

formulētas jēdzīgas alternatīvas. 
Vēlētājam jāspēj to visu novērtēt. 
Tas šajās vēlēšanās ir pats svarī-
gākais.

Latvija ir viena no divām val - 
s tīm pasaulē, kur Pilsoņu ko -
pums ir valsts institūcija. Ko 
reāli tas nozīmē?

Jā, mūsu konstitucionālās tiesī-
bās Pilsoņu kopums ir nofor mu-
lēts kā valsts orgāns, institūcija. 
Mums ir divi likumdevēji: Saei -
ma un Pilsoņu kopums. Tas nozī-
mē, ka ikviens Latvijas pilsonis ir 
ne vien vēlētājs, bet savā ziņā arī 
amatpersona. Tā ir vēl arī Šveicē.
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Egils Levits: “Balsojot es katram kandidātam pielieku vai nu plusa, 

vai mīnusa zīmi, tātad izmantoju savas pilsoņa tiesības ne tikai balsot 

par sarakstu, bet arī paust attieksmi pret konkrētiem kandidātiem. 

Tos, kas kandidē pirmo reizi, vērtēju pēc viņu pieredzes un aktīvitātēm. 

Vis pirms es lieku mīnusa zīmi visiem tiem, par kuŗu pilsonisko stāju 

neko nevaru atrast. Deputāts netiek ievēlēts, lai mācītos. Tos, kas jau 

bijuši ievēlēti, vērtēju pēc padarītajiem darbiem. Apskatos Saeimas 

svarīgāko balsojumu izdrukas, kāda ir bijusi konkrētā deputāta no -

stāja, piemēram, balsojumā par latviešu valodu kā vienīgo mācību 

va  lodu Latvijas skolās. Saeimas mājaslapā tas viss ir atrodams.”

(Turpinājums 15. lpp.)
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Jau samontētajā attēlā uz grā ma-
tas vāka ieraugām romāna va  ro-
ni Ralfu Brīvzemi. Viņš ir 27 ga -
dus vecs strādnieks galdniecības 
uzņēmumā Rīgā. Plēsumsvītras 
vienā pusē redzam Ralfa nosmu-
lēto pieres kreiso pusi, vēl netī - 
rā ku kreiso vaigu un kaklu, un 
skra ndainu drēbju iezīmes. Tur-
pr etim tam pašam cilvēkam mon-
tāžas pretējā pusē visa galva un 
seja ir tīra, bet mugurā viņam 
balts krekls un laba ādas jaka. Jo 
dziļāk ielasāmies romānā, jo 
skaidrāk mums kļūst, ka notrai-
pītais Ralfs ir tāds, par kādu ne -
labvēlīgi apstākļi un ļauni cilvēki 
viņu 21. gadsimta sākumā iz  vei-
dojuši, turpretim viņa tīrā otrā 
puse parāda, kāds viņš varētu un 
gribētu būt, ja Rīga netaisnīgā 
kārtā nebūtu nonākusi pašla bu-
ma meklētāju rokās un atkarībā 
no kaimiņpilsētas Sauleskalna.  
Ja patīk, varam grāmatas vāku iz -
skaidrot citādi. Tad Ralfa galvas 
un ķermeņa augšdaļas tīrā un 

Peltie un pēlēji – visi pērkami
Dzintars Berģis-Kalns, Sinpas – Sapnis par brīvu Rīgu,

autora izdevums, 608 lpp., 2018. g.

kārtīgā puse parāda viņa dvēseli 
grāmatas sākumā, bet nosmērē -
tā – tās beigās.

Romāns ar savām 37 nodaļām 
ir apjomīgs, un tajā blēdās, kau-
jas, šaujas, melo, izliekas no vie-
nas vietas, izklaides literātūras 
cienītājiem tā būs īstā debess-
manna. Darboņu plejādē saska-
tāms viens vienīgs godīgs, ar 
sa  vu pieticīgo, bet rāmo dzīvi ap -
mierināts cilvēks: tā ir Ralfa diev-
bijīgā māte Aija. Citi, lai cik cēli 
arī būtu viņu sākotnējie nodomi, 
laika gaitā pārvēršas par tikpat 
nekrietniem izmantotājiem un 
oportūnistiem kā viņu agrāk kri-
tizētie. Ieguvumu un uzlaboju-
mu kāres pārņemti, pēlēji kļūst 
tikpat peļami, cik viņu peltie.   

Īsos vārdos izteikt romāna gal-
veno domu nenākas viegli, jo au -
tors žonglē starp īsteno pasauli 
un izfantazēto un nav arī viscaur 
konsekvents. Problēmatisks ir jau 
darba virsraksts. Vārds sinpas it 
kā būtu otrādi apgriezts sapnis, 
bet kāpēc tas bija jāgriež otrādi? 
Un kāpēc tam vispār vajadzēja 
būt, ja jau sapnis pareizajā burtu 
secībā ir arī nākamais virsraksta 
vārds? Un kā saprotams jēgums 
“brīva Rīga”? Izklausās, it kā pra-
sība būtu pēc brīvpilsētas. Kāpēc 
nerunāt par labu, taisnīgu vai 
godīgu Rīgu? 

  Ar Rīgu kontrastējošā pilsēta 
Sauleskalns, kur viss ir labs, ka -
mēr Rīgā viss slikts, esot 300 km 
attālumā no Rīgas. Kamēr Rīgā 
vēl norēķinās ar latiem, tikmēr 
Sauleskalnā jau lietojot eiro. Bet – 
Sauleskalns esot nogāzis kapitā - 
l ismu. Par kādu zemi, par kādu 
īstenībā eksistējošu pilsētu te 
varētu būt runa? Te ir tīša pēdu 

jaukšana, nesaderīgi elementi 
tiek samesti kopā. Kur beidzas 
ro  māna personāža sapņi un 
mur gi un kur jau sākas autora 
nekompetence? 

Grūtības sagādā teksts uz grā-
matas aizmugurējā vāka, kur 
normāli pasaka to, kas grāmatai 
būtisks. Šeit, lūk, autora summē-
jums: Ārvalstu lielie kapitālisti, 
prātam neaptverama mēroga ko -
rupcija un Rīgas pilsētas domes 
ierēdņu polītiskā prostitūcija Ral-
fam nozaga dzīvi, to dzīvi, kāda 
varēja būt. Kur tad romānā pa -
rādās tie “ārvalstu lielie kapitā-
listi”? Nekur viņus nepamanīju. 
Vai tikai dažus gadu desmitus 
pēc komūnisma gāšanas un ka -
pitālisma atjaunošanas jau būtu 
jāsāk ilgoties pēc agrākā laika? 
Korupcijas nelaimi nevar no  liegt, 
bet vai tā tiešām ir  “prātam ne -
aptverama”? Vārdkopā “polī tis kā 
prostitūcija” autors izskatās gluži 
vai iemīlējies, ja jau tā uz vāka 
trīsreiz atkārtota, bet arī te saik -
ne starp to un Ralfa nožēlojamo 
galu grūti uztaustāma. Ralfu iz -
nīcināja viņa naīvitāte un viņa 
paļaušanās uz draugu, blēdīgo 
pašlabuma meklētāju un izlicē -
jos Andrusu. 

It kā nobijies, ka varētu par to, 
kas sacīts uz vāka un citur tekstā, 
dabūt, kā mēdz sacīt, pa mici, 
Dzintars Berģis-Kalns, droši vien 
pēdējā brīdī, pamanījies piecos 
lieliem burtiem iespiestos teiku-
mos pašā sacerējuma sākumā uz -
 likt uz sev bruņu cepuri: “Ro -
mānā aprakstīto varoņu pielī -
dzi nāšana reālajai dzīvei ir katra 
lasītāja ziņā. Autora skatījumā 
šā  di notikumi un noziegumi 
Rī  gā nekad nav varējuši, nevar 

un nevarēs notikt! Visiem rīdzi-
niekiem labi zināms fakts: ja kāds 
varas apskurbis ierēdnis mēģi nā-
tu iedzīvoties uz nodokļu mak-
sātāju rēķina, viņš tūlīt pat no -
nāktu cietumā. Rīgas likumsar -
gu modrā acs dienu un nakti uz -
rauga, lai Rīga būtu tiesiska pil sē-
ta. Viens likums – viena taisnība 
visiem!” 

Grāmata tiek pārdota plāna 
plastmasas papīra iesaiņojumā, 
kas skandalu sagribējušam lasītā-
jam tirdzniecības vietā ērti ļauj 
izlasīt, kas uz aizmugurējā vāka, 

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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bet autora atkāpšanos no tā visa 
viņš pamanīs tikai tad, kad grā-
matu būs jau nopircis un pārne -
sis mājās. Vai te par maldināša -
nu nebūtu pamats sūdzēties kā -
dai patērētāju aizsardzības bied-
rībai? 

  Izdevās noskaidrot, ka romāns 
izdots š. g. maija beigās. Pašā 
grāmatā izdošanas gads nav uz -
rādīts. Pozitīvā puse tam ir tāda, 
ka grāmata saglabāsies mūžam 
jauna, bet negātīvā – šī ir nepie-
klājība pret grāmatniecības kul-
tūru. 

Šis gads Eiropai un tās kultūras 
mantojumam ir simbolisks un 
vēsturiski nozīmīgs, jo iezīmē vir-
k ni svarīgu notikumu… pirmkārt, 
protams, atzīmējama simtā gada-
diena kopš Pirmā pasaules kaŗa 
beigām. Karš, kuŗā tika sagrautas 
Vācijas, Austroungārijas un Krie-
vijas impērijas, deva iespēju dau-
dzām Eiropas nācijām veidot ne -
atkarīgas valstis. Arī mums savu – 
Latvijas valsti.

Lai atklātu un iepazītu Eiropas 
kultūras mantojumu un stiprinātu 
piederības izjūtu kopīgai Eiropas 
telpai, 2018. gads pasludināts par 
Eiropas Kultūras mantojuma ga  du 
(EKMG), kuŗa viens no kultūras 
mantojuma nozares plašākajiem 
un skaistākajiem pasākumiem 
(kulminācija!) ir Eiropas kultūras 
mantojuma dienas, kas notiek 50 
Eiropas kultūras konvencijas val-
stīs no augusta līdz oktobrim. Tiek 
lēsts, ka šogad tajās piedalās ap -
mēram 30 miljoni cilvēku. 

Eiropas kultūras mantojuma 
die nas ir tematisku kultūras pa -
sākumu programma, kuŗu veido-
juši mantojuma vietu saimnieki, 
entuziasti un speciālisti. Mērķis – 
tuvinot cilvēku kultūras mantoju-
mam, vairot izpratni par piemi-
nekļu aizsardzību – aizsargājamo 
pieminekļu dažādību, vērtību ap -

Mūsu mantojums – pagātnes un nākotnes satikšanās

zināšanu, saglabāšanu, kā arī kul-
tūras mantojuma resursu ilgspē-
jīgai attīstībai.

Pirmās Eiropas kultūras man-
tojumu dienas Latvijā notika 1995. 
gadā, un to tematika bija saistīta    
ar koka mantojumu. Šogad šīs die-
nas – ar devīzi Mūsu mantojums – 
pagātnes un nākotnes satik ša nās – 
tematiski bija veltītas mū su valsts 
izveidošanai un attīstībai un no -
ritēja 64 vietās visā Latvijā.

Izcili plašā pasākumu program-
ma piedāvāja iepazīties ar vietām 
un notikumiem, kas cieši saistīti 
un liecina par valsts idejas rašanos 

un nozīmīgiem idejas attīstītājiem 
un virzītājiem, par nozīmīgākajām 
brīvības cīņu norisēm, par starp-
kaŗu periodā sasniegto valsts pār-
valdē un tautsaimniecībā, par 
valsts neatkarības atjaunošanas 
nozīmīgiem procesiem utt. 

Rīdzinieku un pilsētas viesu uz -
manību piesaistīja kultūras man-
tojuma dienu pasākums pie Brī-
vības pieminekļa: plīvo Latvijas 
valsts, Rīgas un Eiropas kultūras 
mantojuma dienu karogi, uzstājas 
koris “Sapnis” un visus klātesošos 
uzrunā “Rīgas pieminekļu aģen-
tūras “ direktors Guntis Gailītis, 

Na  cionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes Rīgas reģionālās noda-
ļas vadītājs Jānis Asaris un Sv. Ma -
rijas Magdalēnas Romas katoļu 
draudzes prāvests Andris Krava -
lis. Šodien visiem, kuŗi vēlas, ir ie -
spēja ieiet Brīvības pieminekļa 
Goda telpā un ierakstīt savu vē  lē-
jumu Latvijai Goda grāmatā. Kā 
dāvinājums no Nacionālā kultū -
ras mantojuma pārvaldes tiek pa -
sniegta grāmata “Eiropas kultūras 
mantojuma dienas 2018. Latvijas 
valsts izveidošana un attīstība”, 
kuŗā ietverti 100 objekti, kas vis-
labāk reprezentē mūsu valsti, 
val sts pastāvēšanas būtību. Lokā 
pie pieminekļa pakājes izvietota 
foto izstāde “Brīvības piemineklis 
100 fotografijās” – veltījums mūsu 
val sts Simtgadei – ar unikālām 
liel for māta fotografijām, kuŗās ie   -
mū žinātas valsts svētku svinības 
un dažādu ceremoniju norises pie 
pie minekļa 80 gadu garumā. Fo -
tomateriāls atlasīts sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, Lat-
vijas Valsts kinofotofonodoku-
mentu archīvu, Aizsardzības mi -
nistriju, Valsts kanceleju, 1991. gada 
barikāžu mūzeju, Valsts policiju, 
Rīgas vēstures un kuģniecības mū  -
zeju, vēsturniekiem un profesio-
nā liem fotografiem. Izstādes rīko-
tājs – Rīgas pašvaldības aģentūra 

“Rīgas pieminekļu aģentūra” sa -
darbībā ar Rīgas pašvaldības kul-
tūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. 
Pētera baznīcas pārvaldi. Tiek 
lēsts, ka šo izstādi dienas laikā 
apmeklējuši apmēram 30 000 cil-
vēku.

Nedrīkst nepieminēt vēl vienu 
īpašu notikumu, kas norisinājās   
šī gada kultūras mantojuma die -
nu pašā noslēgumā: 15. septembra 
vēlā vakarā svinīgi tika izgaismoti 
Rīgas Brāļu kapi – īstenots nozī-
mīgais un ilgi gaidītais memoriāla 
territorijas elektroapgādes un ap -
gaismošanas izbūves projekts, 
ku  ŗu financējušas A/S “Latvener-
go” (l00 000 eiro) un Kultūras mi -
nistrija (78,194 eiro). Darbus veica 
SIA “Doma-būve”. Tagad Brāļu 
kapi ir apgaismoti pa visu territo-
rijas perimetru, sākot no cent rā-
lajiem ieejas vārtiem. Apgaismotas 
ir uzejas uz Varoņu terases, ieejas 
centrālajā Kapu laukā, Kapu lauka 
Varoņu epitāfijas, Piemiņas arka, 
depozitāriju fasādes... un, pro tams, 
Mātes Latvijas un kritušo dēlu 
skulptūras un meža fons aiz šīm 
skulptūrām. Apgaismojums vei-
dots ļoti pārdomāti, delikāti. 
Pasākuma nozīmīgumu akcentēja 
godasardze pie Svētās uguns altāra 
un Nacionālo bruņoto spēku stāba 
orķestra mūzikālais pavadījums.  

Uz Brīvības pieminekļa kāpnēm koŗa “Sapnis” dalībnieces kopā ar 
Gunti Gailīti, Andri Kravali un Jāni Asari

INESE RAUBIŠĶE

EDUARDS
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4. oktobrī Rēzeknes Mākslas 
un dizaina vidusskolas 1. stāva 
izstāžu zālē, Baznīcas ielā 34A, 
Rēzeknē, atklāta Kazimira Lau-
ra iPad planšetdatora zīmēju-
mu izstāde ar šādu nosauku -
mu. Izstāde skatāma līdz 3. no -
vembrim.

Gleznotājs un iPad zīmētājs 
Kazimirs Laurs dzimis 1923. ga  da 
7. novembrī Rēzeknes novada 
Makašānu pagasta Šķerbinieku 
ciemā. Rudeņos mākslinieks bie-
ži vien ceļo no Kalifornijas (ASV) 
uz Latviju, lai ieklausītos dzimtā 

VECĀ PASAULE, JAUNĀ PASAULE

novada dabas skaņās un satiktu 
savus domubiedrus. Otrā pasau-
les kaŗa beigās iesaukts Latviešu 
leģionā, piedalījies kaujās pie 
Lubānas, Cesvaines, Mores, Nī -
taures, Kurzemē pie Pienavas ie -
vainots, ārstēties nosūtīts uz Vā -
ciju. Kaŗavīra gaitas atsācis kā 
grāvracis Tornā un, kaŗam bei-
dzoties, nonācis Putlosas (Vācija) 
un Zēdelgemas (Beļģija) gūstek-
ņu nometnēs. Vēl būdams gūstā, 
K. Laurs sāk zīmēt un gleznot, 
vēlāk, pārcēlies uz Eslingenu 
(Vā  cija), kur mācījies nometnes 

latviešu mākslas skolā pie māk-
sli niekiem Ludolfa Liberta, Fran-
ča Banges, Sigismunda Vidber -
ga un Jūlija Matisona, šai laikā 
pirmo reizi ar saviem darbiem 
piedalās arī vietējā izstādē.

1950. gadā K. Laurs izceļo uz 
ASV un apmetas uz dzīvi Kalifor-
nijā, Klusā okeāna krastā, Santa-
monikas pilsētā. Vidē ar tik da -
žādiem klimatiskajiem apstāk - 
 ļ iem saulainajās pludmalēs, tuk-
snešos un kalnos, viņam nekad 
nav trūcis iedvesmojošu ainavu, 
lai gleznotu, un viņa palete vien-

mēr ir bijusi dinamiska un opti-
mistiska. Visu brīvo laiku tagad 
mākslinieks pavada pie iPad 
plan šetdatora, ar pilnu atdevi 
veltot sevi zīmēšanai. Viņa darb-
nīca bieži vien ir bijusi latviešu 
mākslinieku un radošo darbi-
nieku satikšanās vieta.

K. Laurs piedalījies daudzās 
amerikāņu un latviešu rīkotajās 
kopējās izstādēs, Amerikas lat-
viešu Dziesmu svētku un Kultū-
ras fonda mākslas skatēs Sietlā 
un Sanfrancisko. Kopš 2002. ga  da 
izstādes tiek rīkotas arī Latvijā 
(Rīgā, Rēzeknē, Ludzā, Līvānos).

Lai gan aktīvi gleznot māksli-
nieks ir pārstājis jau 2000. gadu 
sākumā, tomēr viņš aizvien ir 
tur pinājis radošo darbību, pie-
mē ram, zīmējot ainavu un ziedu 
skices ar krāsu zīmuļiem. 2017. 
gada nogalē, 94 gadu vecumā,    
K. Laurs atklāja sev jaunu izteik-
smes veidu – zīmēt iPad planšet-
datorā – un jau ir uzzīmējis vai-
rāk nekā 50 dinamiskus attēlus,   
kas tagad ir pieejami izstādē, daļa 
no tiem – kā tēlotājmākslas iz -
dru kas. Īpaša draudzība māksli-
nieku vieno ar Latgales kultūr-
vēs tures mūzeja darbiniekiem, 
kas arī šoreiz rīko viņa jaunāko 
darbu izstādi.

Mākslinieka darbi 
apskatāmi mājaslapā: 

www.kazimirslaurs.com

Dzērvenes. iPad planšetdatora zīmējums

Ziedošais kaktuss. iPad planšetdatora zīmējums

Kazimirs Laurs

Tātad valsts – tie esam mēs 
katrs.

Tur jau tā lieta! Konstitucionālā 
nozīmē tie esam mēs katrs. Līdzīgi 
Saeimai, arī Pilsoņu kopums var 
pieņemt likumus. Saeima sastāv 
no simt deputātiem, Pilsoņu ko -
pums sastāv no pusotra miljona 
balsstiesīgo pilsoņu. Princips ir tas 
pats, atšķiras tikai skaits. Un gluži 
kā Saeimas deputātiem ir noteikti 
pienākumi un atbildība, tā arī pus -
otram miljonam balsstiesīgo Lat-
vijas pilsoņu ir savi pienākumi un 
atbildība. Latvijas pilsoņa pase no -
zīmē ne tikai tavu piederību šai 
valstij, bet arī tavu atbildību par to.

Tāpēc katrs, kas kritizē Latvi-
jas valsts polītiku, lai padomā, 
ko pats ir darījis, lai situācija 
mainītos. Turklāt svarīgi ir pie-
bilst, ka var un vajag kritizēt 
polītiku, taču ne valsti.

Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Kat-
ram ir kritiski jānovērtē ne tikai 
situācija, bet arī tas, kādi ir viņa 
paša priekšlikumi, vai tie ir jēdzī -
gi un īstenojami. Protams, ir da -
žādas pilsoniskās dalības pakāpes, 
taču pirmā, galvenā, vienkāršākā 
un morāli obligātā ir piedalīties 
vēlēšanās. Nākamais solis – veidot 
saprātīgu polītisko viedokli, pie-
dalīties publiskās diskusijās, iesai s-
tīties kādā partijā, kandidēt.

Ideālo sarakstu nav. Ko darīt? 
Par ko balsot? Ap kādām vērtī-
bām vēlētājiem vajadzētu vie-
noties?

Ideāls saraksts var būt tikai tad, 
ja tu veido pats savu partiju ar 
vienu vienīgu biedru – sevi. Tāpēc 
ir ļoti rūpīgi jānovērtē viss pie dā-

vājumu spektrs. Pirmais solis ir 
atmest tos sarakstus, kas nav 
orientēti uz Latvijas valsti, kas 
neatbalsta tās vērtības, kas mi  nē-
tas mūsu valsts Satversmē, piemē-
ram, ka Latvijas valsts jēga ir lat-
viešu valodas, kultūras un nācijas 
stiprināšana. Nākamais solis ir at  -
mest ākstus, kas mētājas ar popu-
listiskiem solījumiem, bet, kolīdz 
tu pajautā, kā viņi plāno šos so  lī-
jumus īstenot, atbildes ir tikpat 
nejēdzīgas un haotiskas kā veids, 
kādā viņi šos solījumus bārsta.

Kad divi pirmie soļi veikti, pa -
liek virkne sarakstu, par ko varētu 
balsot. Tad jāizlasa priekšvēlēša -
nu programmas, lai saprastu, kurš 
no šiem sarakstiem ir tavs.

Izplūdušo robežu laikā svarīgi 
saprast, ka polītikā ar vārdu 
“harmonija” jeb “saskaņa” var 
apzīmēt arī to, kas disonē un ir 
klajā pretrunā ar Latvijas kā su -
verēnas valsts interesēm, zaļš 
zemnieks var izrādīties sarkans 
funkcionārs, bet kaimiņš – tik 
tiešām kaimiņš, ja saprotam, no 
kuras puses vējš pūš viņa de -
magoģijas stabulē.

Labi noformulēts! (Smejas.)
Vai esat jau izlēmis, par ko 

balsot?
Man bija trīs saraksti, tagad ir 

palikuši divi, abi solīdi. Var teikt, 
ka es jau sliecos uz vienu, lai gan 
otru vēl paturu prātā. Esmu rū -
pīgi izpētījis katra kandidāta bio-
grafiju un par viņu pieejamos ma -
teriālus. Balsojot es katram kan-
didātam pielieku vai nu plusa, vai 
mīnusa zīmi, tātad izmantoju sa -
vas pilsoņa tiesības ne tikai balsot 
par sarakstu, bet arī paust attiek-
smi pret konkrētiem kandidā-

tiem. Tos, kas kandidē pirmo 
reizi, vērtēju pēc viņu pieredzes 
un aktīvitātēm. Vispirms es lieku 
mīnusa zīmi visiem tiem, par 
ku  ŗu pilsonisko stāju neko nevaru 
atrast. Deputāts netiek ievēlēts, 
lai mācītos. Tos, kas jau bijuši ie -
vēlēti, vērtēju pēc padarītajiem 
darbiem. Apskatos Saeimas svarī-
gāko balsojumu izdrukas, kāda ir 
bijusi konkrētā deputāta nostāja, 
piemēram, balsojumā par latvie -
šu valodu kā vienīgo mācību 
valodu Latvijas skolās. Saeimas 
mājaslapā tas viss ir atrodams.

Un ir vēl viena lieta, kas vēlē-
tājam jāapsver: vai ir vērts atdot 
savu balsi par kādu partiju, skaid-
ri zinot, ka tā Saeimā neiekļūs. Es 
nevaru teikt, ka to nevajadzētu 
da  rīt. Ja kāds ir pārliecināts par 
šīs partijas programmu, jārīkojas 
pēc sirdsapziņas. Taču šis punkts 
pirms lēmuma pieņemšanas to -
mēr ir jāpārdomā.

Cik svarīga demokratijai ir 
piecu procentu barjēra?

Barjēras jēga – nesadrumstalot 
polītiskos spēkus, mudināt tos ap -
vienoties. Bet tas nav demokrati-
jas pamata princips, kas akmenī 
iecirsts. Barjēra jāpiemēro kon-
krētai polītiskai kultūrai. Tie var 
būt arī trīs vai četri procenti, Iz -
raēlā ir viens, Turcijā – desmit. 
Pie ci procenti darbojas valstīs, 
kur ir vecas un stabilas partijas, 
piemēram, Vācijā. Mainās parti-
jas vadība, bet pati partija paliek 
un svin piecdesmit vai pat simt 
gadu jubileju. Bet citās, tikpat de -
mokratiskās valstīs polītiskā kul-
tūra ir atšķirīga, partijas izveido-
jas ap polītiskām idejām, grupē-
jumiem vai individiem, aiziet 

nebūtībā un veidojas no jauna. 
Piemēram, Francijas prezidents 
Makrons dažos mēnešos izveido-
ja jaunu partiju, kas vēlēšanās ie -
guva absolūto vairākumu. Mums 
drīzāk raksturīgāka šāda veida 
polītiskā kultūra. Mūsu partijas 
nav īpaši stabilas, taču tas arī ir 
demokratiski. Nedemokratiski ir 
tad, ja parlamentā ienāk divas 
par  tijas ar sešiem procentiem, bet 
aiz svītras paliek sešas partijas ar 
četriem procentiem. Mans priek š-
 li kums ir samazināt barjēru. Sa -
vulaik pirms 5. Saeimas vēlēša - 
n ām es ieteicu noteikt trīs procen -
tu barjēru, Saeima nobalsoja par 
čet riem procentiem. Vēlāk Lat vi-
jas ceļš savtīgos nolūkos paaugsti-
nāja barjēru uz pieciem procen-
tiem. Tas ir vēl viens aspekts, kā -
pēc patlaban situācija ir drau dīga. 
Tāpēc šo piecu procentu barjēru 
vajadzētu samazināt.

Pirms vēlēšanām to vairs ne -
var izdarīt, tāpēc katram vēlē-
tājam būtu jāapzinās, cik liela 
nozīme ir viņa balsij. Un arī tas, 
ka nedrīkst savu balsi izniekot.

Tāpēc tagad svarīgi ir, pirm -
kārt, aiziet uz vēlēšanām. Otrkārt, 
nebalsot par tiem, kam svešas Lat-
 vijas vērtības, un nebalsot par 
muļ ķiem, bet balsot par tiem, kas 
nenodos Latvijas valsti, neiegrūdīs 
to atpakaļ pēcpadomju orbītā, ne -
izārdīs demokratiju, nesagraus  
to, kas sasniegts, bet tālredzīgi vai 
vis maz saprātīgi virzīs valsti. Šādi 
saraksti ir vairāki, ir no kā izvē lē-
ties. Patiesību sakot, šogad jēdzī ga 
izvēle ir pat plašāka nekā citkārt.

Kas vieš cerību?
Cerību vieš tas, ka ir gana daudz 

saprātīgu, eiropiski un nacionāli 

domājošu cilvēku, it sevišķi daudz 
jauniešu, kas izprot situāciju, jū -
tas atbildīgi un ir gatavi mobi-
lizēties – gan kā vēlētāji, gan kā 
sociāli aktīvi pilsoņi.

Un vēl cerību vieš Simtgades 
sarīkojumu kopums, īpaši Dzies-
mu svētki. Tas bija daudz vairāk 
nekā tikai grandiozs kopkora 
koncerts – tas bija latviešu pašap-
ziņas un valstsgribas aplieci nā-
jums.

Simtgades daudzinājums ir pa -
dziļinājis mūsu izpratni par val -
sti. Tas ir spilgtinājis latviešu vēs-
turiskumu un mūsu pasaules ska-
tījumu. Ar šo intensīvo Simtgadi 
un Dziesmu svētkiem latviešu 
tauta un Latvijas valsts ir kļuvusi 
stiprāka.

P. S. Publikācija tapusi sadarbī-
bā ar žurnālu Mājas Viesis. Frag-
menti no intervijas publicēti, sa -
skaņojot ar redakciju un autori. 

Egils Levits, JURISTS, polito-
logs. Dzimis 1955. gada 30. jūnijā 
Rīgā. 
Absolvējis Hamburgas univer-
sitātes Juridisko fakultāti (1982) 
un Filozofijas un sabiedrisko 
zinātņu fakultātes Polītisko zi -
nātņu nodaļu (1986).
Kopš 2004. gada Eiropas Savie-
nības Tiesas tiesnesis.
2013. gadā kā Valsts prezidenta 
Konstitucionālo tiesību komi sijas 
priekšsēdis izveidojis Lat vijas 
Satversmes preambulas projektu.

Latvija uz naža asmens
(Turpināts no 13. lpp.)

INESE DUNDURE
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 36) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Sanmarīno. 5. 

Bīde. 6. Unce. 8. Usuri. 10. Dalī. 
11. Kuģītis. 12. Less. 16. Munte. 
18. Drisa. 20. Elara. 22. Nievas. 
23. Mēmele. 25. Nauda. 26. Ska-
ra. 27. Ideja. 28. Eriā. 30. Dubulti. 
33. Fēbs. 37. Elite. 38. Oslo. 39. 
Kalē. 40. Adisabeba.

Stateniski. 1. Serā. 2. Nauru. 
3. Īrisi. 4. Oulu. 5. Boja. 7. Eols. 
9. Upītis. 10. Dominante. 13. 
Ska geraks. 14. Pesetas. 15. Le -
mesis. 17. Nandu. 18. Draps. 19. 
Amēba. 21. Avene. 24. Batumi. 
29. Rozo. 31. Ulemi. 32. Trese. 
34. Bizē. 35. Očoa. 36. Daka.

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Līmeniski. 1. Maza auguma 
zirgs. 7. Grauzēju kārtas dzīv-
nieks. 10. Iegūta izlozē, spēlē.    
11. Platformas dzelzceļa stacijās. 
12. Dzeja. 13. Apdzīvota vieta 
Amatas novadā. 14. Mākslinieka 
pirmā publiskā uzstāšanās. 15. 
Iznesīga, slaida. 16. Ciemiņi. 19. 
Kuģu piestātnes. 22. Valsts ie -
dzīvotāju kopums. 24. Veiksme, 
izdošanās. 25. Klaiņot. 26. Dā  va-

nas . 27. Apdzīvota vieta Jelgavas 
novadā. 28. Greznumlietas. 31. 
Zodiaka zvaigznājs. 34. Sievietes 
vārds (decembrī). 37. Mali gal-
vas pilsēta. 39. Nelielas ūdenste-
ces. 40. Šajā vakarā. 41. Matu vai 
lūpu ziede. 42. Iepriekšējs mak-
sājums. 43. Dārza puķes. 44. 
Kur pnieka darbarīks. 45. Grā-
fiste Anglijā.

Stateniski. 2. Poļu tautas deja. 

3. Smalks,  apslēpts izsmiekls.     
4. Ziemas sporta piederums. 5. 
Bērni (humoristiski). 6. Debess 
ķermenis. 7. Liels ūdens dzīv-
nieks. 8. Apdzīvota vieta Jelga -
vas novadā. 9. Veidot burtus. 16. 
Apavi. 17. Tēlaini apzīmējumi. 
18. Ziedu kārtošanas māksla 
Japānā. 20. Izlikties. 21. Būvkon-
strukcijas. 22. Viegls, caurspīdīgs 
audums. 23. Apdzīvota vieta 
Ventspils novadā. 29. Cilvēki,  
kas apguvuši runas mākslu. 30. 
Tech niska ierīce. 32. Apdzīvota 
vieta Pāvilostas novadā. 33. Sauss 
auglis ar cietu apvalku. 35. Īss 
stāsts ar negaidītu atrisināju mu. 
36. Japānas galvaspilsēta. 38. Lat-
viešu tekstilmāksliniece (1915-
2005). V. Lāma romāns.

LATVIJAS PASTĀ no 1. oktobŗa sākusies preses izdevumu 
abonēšanas kampaņa nākamajam gadam. Reģionālajos medijos ir 
jaunums – vienā izdevumā apvienojies laikraksts “Alūksnes Ziņas” 
(iznāca 18 gadus un ietilpa SIA “Reģionu mediji”) un “Malienas 
Ziņas”, ar vairāk nekā 90 gadu senu vēsturi. No 2019. gada 1. janvāŗa 
tas būs apvienotais laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” – 
krāsains izdevums, kas iznāks otrdienās (8 lapas) un piektdienās 
(16 lapas + “TV Diena” ar programmu).

Latvijā no 1. oktobŗa notiek pensiju indeksācija saskaņā ar li -
kumu “Par valsts pensijām”. Ar darba stāžu līdz 29 gadiem, pensija 
tiks palielināta pēc indeksa 1,0590, no 30 līdz 39 gadiem – 1,0655, 
vairāk par 40 gadiem – 1,0720, bet tikai € 382 robežās. Lat vijā noteiktā 
minimālā pensija ir € 70,43 (darba stāžs līdz 20 gadiem), vidējā pen-
sija valstī ‒  € 320, bet lielākā pensija ir € 19 000. Tātad, jo lielāka 
pašreizējā pensija, jo ievērojamāks būs tās palielinājums.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika Eko-
skolu (Eco School) apbalvojumu piešķiršana. Kopumā 135 skolas 
saņēma prestižo Starptautisko Zaļā karoga balvu, bet 56 – Latvijas 
Ekoskolas nosaukumu un diplomu. Pasaules vadošās vides izglītī -
bas organizācijas “Foundation for Environmental Education” (FEE 
International) vadītājs Daniels Šafers un Starptautiskās Ekoskolu 
programmas koordinatore Nikola Andreu apsveica 20 skolas, kas 
par aktīvu darbu Zaļo karogu saņēma pirmo reizi. Pēc tam Ekoskolu 
pārstāvji tikās ar FEE International delegātiem no 62 pasaules valstīm.

Smiltenes novada dome piešķīrusi stipendijas 55 vidusskolē - 
n iem, ņemot vērā 2017./2018. mācību gada noslēguma vidējo 
vērtējumu un sasniegumus sabiedriskajā darbā. Tā 8 vidussko lē-
niem vidējā sekmība mācībās bija augstāka par 9, bet 30 – par                   
8 ballēm. Pašvaldības stipendijas (15 – 40 € mēnesī) tiek piešķirtas 
divas reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1. semestra un 
mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu. 

Rīgā, Baldonē, Cēsīs, Daugavpilī, Dižstendē, Dobelē, Engurē, 
Jelgavā, Jūrmalā, Krimuldā, Liepājā, Papē, Priekuļos, Rēzeknē, 
Salaspilī, Tumē, Valmierā un Ventspilī 28. septembrī noritēja XIII 
Eiropas Zinātnieku nakts “Zinātne veido mūs!”. Interesentus uz ek  s-
kursijām laboratorijās, eksperimentiem, diskusijām ar zinātnie - 
k iem, pētnieciskajām darbnīcām aicināja zinātniskie institūti, augst-
skolas, mūzeji vairāk nekā 50 norises vietās.

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopš 2005. gada īsteno vides 
iz glītību Latvijas skolās, kas balstās uz starptautisku programmu 
“Izzini mežu”. Kopā ar Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru iz -
glītības inovāciju centru, mežzinātnes institūtu “Silava” un AS 
“Latvijas finieris” LVM vispārizglītojošo skolu 6. klasēm piedāvā 
aizraujošu piedzīvojumu – ar 10 meža izziņas pieturām, kur katrā 
skolēniem jāveic praktisks (iestādīt kociņu jaunaudzē) vai radošs 
uzdevums. Noslēgumā kopīgā piknikā pārrunā gūtās zināšanas un 
interesantākos piedzīvojumus.

 Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina 

Mums gariem ir priekšrocības 
būt vietās un laikos, kur citi nevar. 
Arī aizkulisēs, par kuŗām laikam 
neviens cits nestāstīs. Arī – tikties 
ar citiem gariem. Zēdelgemā sati-
ku visnotaļ gaŗu un apgarotu ga -
ru – laikā jau no 1945. gada un 
telpā no Latvijas līdz Flandrijai. 
Man ar viņu tūlīt tikpat laba sa -
prašanās Zēdelgemas rātsnamā, 
kā mūsējiem, kas tur ieradās jau 
22. septembŗa pēcpusdienā. Tur 
viņus jo sirsnīgi sagaidīja ar cie -
nastu un iespaidīgu izstādi par lat-
viešu kaŗavīriem Zēdelgemas kaŗa 
gūstekņu nometnē. No pirmā brī-
ža gāja viesmīlīgi, mājīgi un sir - 
 s nīgi. Un tā tālāk. Ļoti labi cilvēki, 
ļoti labs gars un gari. 

Mūsējie bija atveduši ciema ku -
kuli – lielu rupjmaizes klaipu no 
Lāču ceptuves un lielu medus po -
du. Pods no Ludzas amatnieku tir-
dziņa, medus no rakstnieces An -
das Līces dēla Jurģa dravniecības. 
Ko gan citu piemineklim – bišu 
stropam? To pasniedza Audiovi-
zuālās krātuves vadītāja Lelde Nei-
mane un darbiniece Evita Felden-
tāle visas 19 cilvēku lielās Mūzeja 
delegācijas vārdā. Mūsu audiovi-
zuā lie ļaudis bija klāt, fotografēja, 
filmēja. Gan Lelde, gan Evita, bet 
īpaši Aivars Reinholds un Andrejs 
Feldmanis nekam nepaļāva paiet 
gaŗām nepamanītam, un drīz vien 
Mūzejā būs viss sīki dokumentēts. 
Runas, tosti, laba vēlējumi, drau-
dzī bas apliecinājumi. Arī Pols.

Pols ir kas sevišķs. Tas nav Lat-
vijā iecienītais saldējums. Nav arī 
zemes pols, bet flāmu valodā – 
Pauls. Un manā stāstiņā tas ir Pols 

36. Mūsējie, Pols un Zēdelgemas gars

Denīss (Pol Denys) – Zēdelgemas 
vēsturnieks un izstādes autors. 
Kas viņam par paša rūpīgi gādātu 
un krātu krājumu! Uz viņa izstā-
des fona notika priecīga atkal re-
dzēšanās Polam ar mūsu vēstur-
nieku un dokumentālās filmas 
Zedelgema autoru Andreju Edvī-

nu Feldmani. Andrejs Polu “at -
klāja” jau pirms četriem gadiem, 
kad ar Aivaru Reinholdu filmēja 
Zēdelgemas nometnē. Dzīvojot 
vi  sam līdzi, varu apgalvot, ka Pols 
ir galvenais atbildīgais par bijušās 
kaŗa gūstekņu nometnes vēstures 
noslēpumu atklāšanu Zēdelgemā, 

Ar to, kas notika oficiālajā pieminekļa atklāšanā, varat iepazīties okupaci-
jasmuzejs.lv. Vēl iespējams ziedot “Latvijas stāvstropam Zēdelgemā”. 
Ziedojumi virs 100 eiro saņem piemiņas piespraudīti – vienu no Zēdel ge-
mas bronzas bitēm.

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 pārstā -
vei: Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa no  -
rādi) Latvian Educational Foundation, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF.

bet Andrejs – Latvijā. Un tas tikai 
sākums. Pols cer nometnē izvei-
dot mūzeju, kad tā pēc pāris ga -
diem būs gatava publiskai apska-
tei. Andrejs – sarakstīt zinātnisku 
darbu. Vēl daudz darba priekšā. 

Tikai tāpēc, man liekas, mums 
tagad ir Kristapa Gulbja “Latvijas 
stāvstrops brīvībai”. Tas ir palie-
košs piemineklis mūsu kaŗavī -
riem, bet vēl vairāk – apliecinājums 

brīvībai un draudzībai, kas vieno 
mūsu un flāmu tautu kā neatsa-
vināma cilvēktiesību pamatvēr-
tība. To Mūzeja biedrības valdes 
priekšsēdis, beidzot savu oficiālo 
runu, izteica trīsvalodīgi: “Dievs, 
svētī Latviju! God, zegene Vlaan-
deren! God bless us all in peace, in 
friendship, in freedom!” Ko gan tur 
piebilst – Zēdelgemas gaŗajam 
garam būs vēl ilgs un labs mūžs. 
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PĒRK
SIA Kalnkoks par augstām cenām pērk meža īpašumus un cirs-
mas. Tālr. 27800573.

Ir atklājies, ka gleznu tirgoņi 
no Bulgārijas vilto mākslinieku 
parakstus uz neejošiem audek-
liem, uzrādot tos kā Jānim Fer di-
nandam Tidemanim (1897-1964) 
piederošus. Tiek aizkrāsots ori-
ģinālā mākslinieka vārds (reizēm 
pat acīmredzami) un tas aizvie-
tots ar J. F. Tidemanis. Vai arī au -
dekla apakšējo daļu ar oriģinālā 
autora vārdu nogriež, tā vietā lie-
 kot viltotu parakstu Tidemanis. 
Tāpat agrāk neparakstītas glez-
nas, kuŗas netika pārdotas ebay, 
pēkšņi brīnumainā kārtā iegu vu-
šas parakstu Tidemanis. Izskatās, 

Ja gatavojaties pirkt
Jāņa Tidemaņa gleznas no 

Bulgārijas – esiet uzmanīgi!

ka Bulgārijā ir grupa gleznu tir-
goņu-viltotāju, kuŗi sadarbojas 
savā starpā.  Tiklīdz viņi pievieno 
vārdu „Tidemanis”, viņiem izdo-
das gleznu veiksmīgi pārdot.

Ja esat bijis šās krāpniecības 
upuris, jums ir divas iespējas: ja 
pirkums tika izdarīts mazāk nekā 
pirms 30 dienām, iesniedziet 
čeku ebay „Item Not Described”; 
ja pirkums izdarīts pirms vairāk 
nekā 30 dienām, bet ne senāk kā 
pirms 6 mēnešiem, jūs varat 
iesniegt sūdzību caur Paypal.

Vairāk lasiet ebay.com
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(Turpināts no 7. lpp.)

(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

Šī gada 8. augustā Lakeshore 
slimnīcā miris Voldemārs (Val dis)
Paegle. Viņu pēdējā gaitā zemes 
klēpim no Collins Clarke Mac-
Gillivary bēŗu nama 18, augustā 
izvadīja Jānis Mateus un ap 50 
pavadītāju. To vairums 10 auto-
mašīnās devās uz Mount Royal 
kapsētu Montrealas sirdī – kalnā. 
Tur viņu guldīja blakus dzīves 
biedei Ainai. Sekoja bēŗu mielasts 
Montrealas Latviešu sabied ris-
kajā centrā

Viņš bija dzimis 1920. gada 19. 
oktobrī Tukumā, Latvijā. Savos 
jaunības gados iemantojis teica mu 
tēvzemes mīlestību, kas viņu pa -
vadīja visu mūžu. II pasaules 
kaŗa beigās Voldemārs Paegle 

Novadnieks aizsaules ceļos
nonāk Latviešu leģionā. Šīs gaitas 
vēlāk trimdā viņu noved Dau -
gavas Vanagu organizācijā. Tajā 
viņam daudz darba. Nopelna šīs 
vienības Zelta nozīmi. Sava mūža 
nogalē ir DV Montrealas nodaļas 
valdes priekšnieks. Izceļo uz Ka -
nadu. Šeit sākumā pilda kon -
traktu Timmins, Ontario, zelta 
raktuvēs. Apgūst meistar drēb-
nieka amatu. Nokalpo 37 gadus 
Holt Renfrew uzvalku gata vo ša-
nas uzņēmumā, Montrealā. Lie-
lajā Sv. Pāvila latviešu luterāņu 
draudzē (421 draudzes locekļi) 
iepazīstas ar Ainu Asari. Laulības 
notika 1951. gada 23. jūnijā. Tās 
vadīja mācītājs Ādolfs Gaudiņš. 
Izveidojās ģimene, kuŗai milzu 

stāvēs sūtnis Andris Teikmanis. 
Uzstāsies lietuviešu un igauņu 
deju ansambļi. Latviešu priekš-
nesumā mūzicēs dziedātāja Evija 
Sloka. Lūdzu pieteikties, zvanot 
Jānim Studentam, tālr: 732-
836-9750. Ieeja $30 (silta bufete 
ieskaitīta – Dzintara Galds).

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  ei-
mas 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 
filmu vakars. Latviešu filma 
’’Četri balti krekli’’.

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

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

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

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

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

Pildīsim savu Latvijas pilsoņa 
pienākumu – dosimies balsot!

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

Vakara noslēgumā – balle. Iz -
dejosimies, cik katram spēka, 
mūsu vecajā, labajā namā!

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

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

Koncertu sniegs vietējie 
mākslinieki 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 ceturt-

dienu 19:30 Centrā; 18.okt., 15.nov., 
13.dec. un 2019.gada 17.janv.

Pensionāru sanāksmes pirm-
dienās, 13:00; 11.okt., 8.nov., 6.dec. 
un 2019 gada 10.janv., 7.febr., 7.
martā, 11.apr., 9.maijā. Info: 514-

992-9700. www.tervete.org 
7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 

Dievk. 13:00 Pļaujas svētku pus-
dienas ($20 ar vīnu/alu). 15:00 
Tērvetes gadskārtējā sapulce (visi 
laipni ielūgti!). 

8.oktobrī 11:00 Tērvetes ko -
mitejas sēde.

20.oktobrī rudens talka.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 – 18:00. Vasarā 
Bostonā Dievk. notiek 11:00. 
Piesaulē 11:00. 8.oktobrī Pļaujas 
svētku Dievk. 10.oktobrī 12:00 
Bībeles stunda. 14.oktobra Dievk. 
kalpos diakone Rasma Gundega 
Ieviņa. 10.novembrī dārza talka. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gun  dega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Birojs 
atvērts ceturtdienās no 10:00 – 
14:00. E-pasts: reglite@aol.com 
Dievk. notiek svētdienās 9:30. 
Pēc Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 7.oktobrī Dievk. 21.ok -
tobrī 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: 
An    drejs 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. 7.oktobrī laju va -
dīts Pļaujas svētku Dievk. 28.ok -
tobrī diak.kand. Gunas Reinas 

ordinēšanas Dievk. (arch. Lauma 
Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš 
un prāv. Daira Cilne).

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 7.oktobrī Pļaujas svētku 
Dievk 14.oktobrī angļu val. 
Dievk. ar Sv.vak. 20.oktobrī 
12:00 125.gada Jubilejas svētku 
Dievk. Piedalīsies archib. Lauma 
Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš 
un prāv. Anita Vārsberga-Pāža. 
21.oktobrī Rīta svētbrīdis ir 
atcelts! 28.oktobrī Dievk. 

• 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. 
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-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
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. 
sadraudzība. 7.oktobrī Pļaujas 
svētku Dievk. ar sv.vak.; bērnu 
uzruna, sv.skola. mielasts. 

7.oktobrī 16:00 koncerts Sa -
sauksimies Simtgadē ar Maiju 
Kovaļevsku! Soprāns Maija Ko -
vaļevska un pianiste Dzintra 
Erliha atkaņos 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, pelēkiem 
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 Sa -

sauk simies Simtgadē ar Maiju 
Kovaļevsku! Tiksimies ar Lat-
vijas operas zvaigzni Maiju Ko -
vaļevsku un izcilo pianisti 
Dzintru Erlihu. Ieeja $ 30. Info: 
www.priedaine.com 

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

13.oktobrī 14:00 Baltiešu Vie-
nības diena. Latvieši, lietuvieši 
un igauņi kopā svinēs neatkarī-
bas deklarēšanas Simtgadi. Pie -
da līsies diplomāti no visām tri-
jām Baltijas valstīm. Latviju pār-

nozīme latviešu novadnieku sa -
dzīvē. Voldemārs Paegle dzīves-
biedri zaudēja 2010. gadā. 25 ga -
dus viņš bija Montrealas Latviešu 
pensionāru apvienības priekš-
nieks. Mūža nogalē viņš bija 
MLOP kasieris un Trīsvienības 
draudzes pērminderis.

Aizgājējs bija izveidojis ciešas 
saites ar pamatskolu Tetelē. Tās 
skolēni aktīvi iesaistās pašdar bī-
bā. Tā ir reti sirsnīga sad arbība 
latvietības labad. Noslēdzies brī -
numains cilvēka mūžs. Novad-
nieku sadzīvē tas iemantojis 
mirdzu, kādu retais spējis iegūt. 
Par to sirsnīgs paldies!

MĀRTIŅŠ ŠTAUVERS
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte

GITA GUNA MAREMAA,
dzim. UPITE

Dzimusi 1931. gada 25. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 23. jūlijā Santjago, Čīlē

Mūžībā aizgājis mans mīļais vīrs un tēvs

IVARS KIRSTEINS
Dzimis 1929. gada 9. aprīlī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 5. septembrī Cranston, R.I.

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

IVARS KIRSTEINS
Dzimis 1929. gada 9. aprīlī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 5. septembrī Cranston, R.I.

ALDIS KUBULIŅŠ
aizgājis Dieva mierā

2017. gada 30. decembrī.
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D I E V K A L P O J U M I

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLI PETER UN ALEX UN MEITA INGRID

Dziļās sērās viņu piemin
SIEVA SILVIJA, MEITA ANDRA, DĒLS IVARS AR SIEVU CINTIJU,

MĀSĪCA DZIDRA KRAULIS AR ĢIMENI,
SIEVAS BRĀLIS IVARS SĪPOLS AR SIEVU MUDĪTI

AR ĢIMENI, RADI UN DRAUGI ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
INA, PATS, ALĪSE, IRĒ NE UN ARVĪDS

Par viņu skumst
SIEVA MĀRA UN

VISA VIŅAS ĢIMENE

Tā nu paliek
Ticība, cerība, mīlestība –
šīs trīs. Bet lielākā
no tām ir mīlestība. 

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami!
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

14.oktobrī Dievk. 18.oktobrī 
11:00 Bībeles stunda. 20.oktobrī 
18:30 Svecīšu vakars Crystal Lake 
kapsētā. 21.oktobrī 10:00 Dievk. 
28.oktobrī 10:00 Reform svētku 

Dievk. ar sv. vak., bērnu uzruna, 
sv.skola, mielasts. 4.novembrī 
10:00 Dievk. ( pulkstenis stundu 
atpakaļ). 11.novembrī 10:00 Lāč-
 plēša dienas Dievk. ar sv.vak.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 

Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau  dze.
org vai www.tervete.org Dievk. 
vada dr. pr. Jānis Mateus un vik.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev-

kalpojumi Centrā. 14.oktobrī 
14:00 Dievk. 28.oktobrī 15:00 
Dievk. 11.novembrī 14:00 Dievk., 
25.novembrī 14:00 Aizvesto pie-
 miņas Dievk. 9.decembrī 14:00 
Otrās Adventes Dievk.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 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.de -
cembrī 11:00 Adventa koncerts. 
Seko Draudzes Eglītes sarīko-
jums, pusdienas un svētku tir-
dziņš. 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).

14.oktobrī 10:00 Dievk. Jon-
keru 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 Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@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 Rubenis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 17.novembrī Lat-
vijas Valsts dibināšanas 100 gadu 
atceres Dievk. Svētku program-
ma sarīkojumu telpās. Pusdienas. 
Ieeja par ziedojumiem. 22.de -
cembrī 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. 
sa iets ar groziņiem. Māc. A. Kal -
niņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 

cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 7.ok -
tobrī Pļaujas svētku Dievk. ar 
dievg. Pēc Dievk. Pļaujas svētku 
mielasts un programma Latviešu 
nama zālē. Lūdzu pieteikties pie 
Maijas Atvaras (maija@atvars.com), 
tālr: 425-228-0750 vai Intas Wiest 
(intawiest@gmail.com), tālr: 425-
678-8774. 14.oktobrī angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
21.oktobrī Dievk. ar dievg., at -
zīmējot Reformācijas svētkus. 
28.oktobrī laju vadīts Dievk.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
21.oktobrī 14:00 Dievk. ar dievg. 
Dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā, 
plkst. 14:00. Bībeles stundas no -
tiek Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 5.ok -
tobrī 11:00 draudzes valdes sēde. 
7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku 
svētbrīdis ar pašu nestām bro -
kastīm. Visi mīļi gaidīti! 14.ok -
tobrī Bībeles stunda. 21.oktobrī 
Dievk. 28.oktobrī Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. Zvirgzds. 
Valdes sēdes notiek 19:30 ceturt-
dienās. 

• 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. Jan -
sons, 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: dc -
draudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
10:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bach-
muts, tālr.: 860-644-3268. Viesu 
māc. Igors Safins. 13.oktobrī 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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Porziņģis iesaistās 
Knicks pirmajos 

treniņos

ASV komandai. Tādējādi Lat-
vijas vienība savā vēsturē pirmajā 
Pasaules kausā trīs spēlēs pie-
dzīvoja trīs neveiksmes, neiekļūs-
tot izslēgšanas cīņās.

ganizē World Triathlon Corpo ra-
tion (WTC). Šajās sacensībās ir 
3,8 km peldēšanas, 180 km riteņ-
braukšanas un 42,2 km ma  ra-
tonskrējiens, kas notiek šādā se -
cībā bez pārtraukumiem. Tās 
tiek uzskatītas par vienām no 
grūtākajām viendienas sacen sī-
bām pasaulē.

Italijā Līga Berķe finišēja triat-
lona distancē Ironman, kļūstot 
par sesto Latvijas sievieti, kas 
pieveic šo izaicinājumu. Pirms 
viņas grūto pārbaudījumu iztu-
rējušas Monika Lemese, Sigita 
Vāce, Natālija Andrejeva, Helēna 
Kvēpa un Ieva Tīruma-Skagina.

 Laikā, kad Italijas un Bulgārijas 
pilsētās volejbola meistari cīnās 
par planētas čempiona titulu, va -
ram atskatīties uz nesenajām cī -
ņām ar Latvijas izlašu līdzdalību 
par iekļūšanu nākamā gada Ei -
ropas čempionātu finālos. Ja pirms 
neatkarības atgūšanas volejbols 
un basketbols pie mums bija 
nosacīti līdzīgās pozicijās gan 
populāritātes, gan sasniegumu 
ziņā, tad tagad tikai groza bum-
bas meistari sekmīgi spēlē pa -
saules klases līmenī. 

Par Latvijas volejbola problēmām

Nepārvaramais igauņu bloks...

Foto: AP/Scanpix/LETA Anete Šteinberga // FOTO: F64

Līga Berķe

Ieva Tīruma-Skagina distancē

Ainārs Kumpiņš

spēļu ciklā. Šogad par treneri 
uzaicināja igauņu speciālistu Āvo 
Kēlu (Aavo Keel), atbalstītājus mē -
ģināja ievilināt Sporta centrā, 
nodēvējot spēli starp Latvijas un 
Igaunijas valstsvienībām par „gad -
simta maču” un novēlot mūsu 
spēlētājiem vilku viltību un iz -
turību. Viss tas, kā saka, piederēja 
pie lietas, ja vien...”vilki” nebūtu 
piemirsuši trešo apakšgrupas 
spēlētāju – Izraēlu, ar kuŗu bija 
spēle izbraukumā pirms izrek-
lāmētās simtgades cīņas. Dabū jām 

roga krāsās tērptu līdzjutēju,  ar 
skaļo „eesti!” radot iespaidu, ka 
spēle notiek Tallinā, nevis pie 
mums. Rezultāts – 1:3 (25:22, 
17:25, 22:25, 19:25). Mūsējie jau 
cīnījās atzīstami, bet Āvo Kēls 
pēc spēles sacīja: ”Igauņu indi-
viduālā meistarība tomēr ir 
nedaudz labāka.” Vairāki Zie -
meļu kaimiņi spēlē augstākās 
klases Eiropas komandās, arī 
pašu mājās ir talantīgi spēlētāji. 
Jāpiebilst, ka šajā spēlē Kēls-tēvs 
bija mūsu pusē, bet dēls Markus 
Kēls otrpus tīklam. Lai gan sa -
censība par tiesībām spēlēt Ei -
ropas elitē turpināsies janvārī, 
igauņi jau atkārtoti ir nodro ši-
nājuši tajā dalību, mājās pievei-
cot Izraēlu ar 3:1. Otrā riņķa 
spēles turpināsies pēc jaunā 
gada, bet praktiskas nozīmes tam 
vairs nav.

Ar vīriešu izlasi varam saistīt 
turpmākas cerības, ja galvenā tre-
 neŗa postenī paliks Āvo Kēls – 
speciālists, kas sevi pierādījis gan 
ar darbu savā klubā Pērnavā, gan 
iepriekš vairākkārt ievedot Igau-
niju Eiropas spēcīgāko komandu 
vidū, tad Latvijas sieviešu volej-
bola izlases panākumus var 
gaidīt tikai vislielākais optimists. 
Sporta speciālistiem nav noslē-
pums, ka galvenais „stūrmanis” 
uz panākumu krastu ir treneris. 

Ar entuziasmu un populismu 
vien ir par maz, lai uzticētu vadīt 
valsts izlasi, tāpēc pārsteidz, ka 
LVF izvēle kritusi uz Ingunu 
Minusu. Būs jau gadu desmit, kā 
viņas vadībā labākās jaunās 
volejbolistes bez panākumiem 
startējušas dažāda mēroga sa -
cen sībās. Pagājušajā gadā Lat-
vijas studenšu komanda, kuŗa 
faktiski tā pati Latvijas nacionālā 
izlase arī bija, piedalījās Uni-
versiādē Taipejā. Lūk, rezultāti: 
Latvija – Taizeme 0:3 (17;13;12), 
Latvija – ASV 0:3 (14;22;6 ), 
Latvija – Japāna    0:3 (14;10;16), 
Latvija –  Brazīlija  0:3 (12;17;23), 
Latvija – Kolumbija 3:0 (22;22; 
15), Latvija – Kanada 0:3 (14:15;10).  
Vienīgā uzvara pret Kolumbiju. 
Lai kā nu arī būtu, ne velti minēti 
setu rezultāti. Mūsdienu volej-
bolā „izcīnīt” setā sešus, desmit, 
divpadsmit punktus – tā ir ka -
tastrofa. Tikai ne tiem, kas ap -
stiprina to pašu treneŗu sastāvu 
Latvijas izlasei dalībai Eiropas 
čempionāta kvalifikācijai. Lūk, 
rezultāti: Latvija – Spānija 0:3 
(24; 21; 13), Latvija – Bosnija/
Hercogovina 0:3 (8,16;16), Lat-
vija – Rumānija 0:3 (11;18;22), 
Latvija – Rumānija 0:3 (13;13;15). 
Tabula: Rumānija 10 punkti, 
Spānija – 9, Bosnij/Hercogovina 
– 5, Latvija – 0. 

 Bet trenere joprojām runā par 
jaunību, par pieredzes iegūšanu, 
par labo gaisotne komandā... un 
dodas jaunos ceļojumos. Viens 
no argumentiem Minusas ap -
stip rināšanai par galveno treneri 
bija, ka bazes komanda izlasei 
būs Rīgas Stradiņa universitāte, 
kuŗai ir gan lieliska sporta zāle, 
gan līdzekļi, gan spēlētājas. Tāpēc 
nesaprotams ir lēmums, ka RSU 
šogad Baltijas līgā nespēlēs, bet 
startēs līgu zemāk pašu mājās. 
Toties Baltijas līgā spēlēs Rīgas 
Volejbola skolas komanda. Tātad 
– bērni un jaunietes spēlēs Bal-
tijas līgā, bet studentes (vairums 
no Latvijas izlases sastāva)  tepat 
ar Gulbenes, Babītes, Kuldīgas 
meitenēm un sievām. Sanāk 
ačgārni. Vienīgā augstskola, kas 
tiks pārstāvēta ar sieviešu ko -
mandu Baltijas līgā būs Latvijas 
Universitāte.

Igauņi mūs atstājuši „jaņos” 
(termins zolītes spēlē, kad zaudē 
ar maz punktiem. – Red.), ru  nā-
jot volejbolistu valodā, ne tikai 
ekonomikā, algās, bet arī sportā, 
tajā skaitā volejbolā. Ko saka 
LVF, ko  treneri saka, kāda ir 
federācijas loma, sistēmas sakār-
totības nozīme, cieņa un atbalsts 
bērnu treneriem? Tas ir plašākas 
analizes vērts stāsts.

Volejbola federācija lika cerības 
uz vīru komandu, kuŗai pavisam 
maz pietrūka līdz iekļūšanai 
Ei ropas labāko vidū iepriekšējā 

aukstu dušu – 0:3 (23:25; 27:29; 
13:25). Pēc pāris dienām uz 
gaidīto cīņu ar igauņiem Rīgā 
ieradās ap trim tūkstošiem ka -

Lai arī Latvijas basketbola 
zvaigzne Kristaps Porziņģis tur-
pina atlabt no ceļgala krustenis-
ko saišu plīsuma un vēl nav ga -
tavs atgriezties laukumā, viņš 
aktīvi iesaistījies Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) kluba 
Ņujorkas Knicks pirmajā treniņā, 
vēstī ESPN žurnālists Aiens Beg-
lijs. „Viņš piedalījās visos treniņa 
aspektos. Viņš piespēlēja bumbas 
citiem spēlētājiem, vāca atlēkušās 
bumbas un padeva tās tālāk,“ 
stāstīja „Knicks“ galvenais tre ne-
ris Deivids Fizdeils. „Viņš runāja 
ar treneriem par to, ko mēs 
darām. Bija interesanti redzēt, kā 
viņš iesaistās.“

Atvadas no Pasaules 
kausa finālturnīra

Latvijas sieviešu basketbola iz -
lase 25. septembrī, pabeidza savu 
debiju Pasaules kausa izcīņā. 
Priekšsacīkšu pēdējā spēlē mūsu 
basketbolistes ar 76:102 zaudēja 
turnīra galvenajai favorītei – 

Pēdējā spēlē teicami cīnījās 
Anete Šteinberga, sametot preti-
nieču grozā 30 punktus. Vēl pa 
12 punktiem guva Kitija Laksa 
un Kristīne Vītola, kuŗai arī 10 
atlēkušās bumbas. Anete Štein-
berga bija trešā rezultātīvākā spē-
lētāja Tenerifē notiekošā Pasaules 
kausa apakšgrupu turnīrā. Viņa 
caurmērā trīs spēlēs guva 19,3 
punktus. Šteinberga šajā turnīrā 
bijusi arī viena no labākajām 
cīnītājām par atlēkušajām bum-
bām, jo šajā rādītājā ar 11,7 bum-
bām ik spēlē viņa ir otrā, atpa-
liekot tikai no beļģietes Emmas 
Mesemanas (13,3). 

Debijas reizē Latvijas basket-
bolistes Pasaules kausa izcīņas 
turnīrā palika 13. vietā. Vēl būs 
spēļu analize, taču ir skaidrs, ka 
mūsu komanda varēja turnīra 
tabulā tikt daudz augstākā vietā – 
pret Ķīnas un Senegales vienību 
mūsējām pietrūka veiksmes. 
Finālā: ASV-Austrālija 73:56, par 
3. vietu Spānija-Beļģija 67:60.

Skrējēju raitie soļi ar 
rekorda labojumu

Ironman ir gaŗas distances tri-
atlona sacensību seriāls, ko or -

ASV dzīvojošā Ieva Tīruma-
Skagina 9. septembrī Viskonsīnā 
debitēja Ironman un trasē pa -
vadīja 12 stundas (12.05:51), la  -
bojot vienas dienas (!) veco Lat-
vijas rekordu šajā triatlona dis-
tancē. Apdzinusi vairākas kon-
kurentes, latviete ierindojās 69. 
vietā starp dāmām un atstāja aiz 
muguras vēl 500 sava dzimuma 
pārstāves. Vecumgrupā S40-44 
starp 107 finišētājām debijas Iron-
man izdevās izcīnīt 13. vietu. 
Dienu iepriekš Lietuvas pilsētā 
Traķos  Sigita Vāce distanci bija 
veikusi 12 stundās, 13 minūtēs 
un 42 sekundēs, tātad apmēram 
astoņas minūtes ilgāk par Tī -

rumu-Skaginu.
Ieva Tīruma ASV ieradās 2000. 

gadā uz vienu gadu, lai labāk 
iemācītos angļu valodu un varētu 
Latvijā strādāt kādā starptautiskā 
mārketinga uzņēmumā. Bet dzīve ir 
neparedzama, pēc pusgada viņa 
satika savu nākamo vīru. „Man ir 
trīs meitas un jau 12 gadus strā-
dāju Valdorfa skolā, kā arī pašreiz 
drusku piestrādāju triatlona stu-
dijā,“ savu ikdienu raksturo Ieva 
Tīruma-Skagina, kuŗai Ironman 
distance iepatikusies un varētu 
tajā startēt at  kārtoti.

Apskrien apkārt 
Māras dīķim

Pirmo reizi Latvijā aizvadīts 12 
stundu skrējiens. 22. septembrī 
ultramaratonists Ainārs Kum-

piņš apskrēja vairāk nekā 100 
reizes apkārt Māras dīķim Rīgā, 
pieveicot 140,346 kilometrus un 
izcīnot ne tikai uzvaru sacensībās 
“Pārspēj sevi”, bet arī ierindo-
joties starp 2018. gada desmit 
labākajiem 12 stundu  skrējiena 
dalībniekiem.

Spartatlona skrējienā 
– astotā vieta

Latvijas skrējējs Edgars Sima-
novičs finišēja augstajā astotajā 
vietā 246 kilometrus gaŗajā ul -
tramaratonā no Atēnām līdz 
Spartai, kas tiek saukts arī par 
Spartatlonu.

Par sacensību uzvarētāju vīru 
konkurencē tika kronēts Jošihiko 
Išikava no Japānas, kuŗš distanci 
veica 22 stundās, 54 minūtēs un 
40 sekundēs. 30 gadus vecais 
Simanovičs, kuŗš pēc trešās daļas 
distances bija līderis, finišu sa -
sniedza pēc 25 stundām, 37 mi -
nūtēm un divām sekundēm, kas 
viņam deva astoto vietu.

Riteņbraukšana
Austrijas pilsētas Insbrukas ap -

 kaimē notiekošajā pasaules čem-
pionātā šosejas riteņ brauk šanā 
elites vīru individuālajā brau-
cienā (52,1 km) Latvijas izlases 
sportists Toms Skujiņš izcīnīja 
44. vietu. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


