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“Visu mūsu kopīgais bērns”...
Latvijas Tautas frontei – 30
Latvijas Tautas fronte tika nodibināta 1988. gada 8. oktobrī
kā masveida organizācija pārbūves atbalstam. LTF bija Trešās
Atmodas sākumposmā radīta
sabiedriski polītiska organizācija ar vairāk nekā 250 000
biedru un vēl lielāku atbalstītāju
skaitu gan Latvijā, gan trimdā.
Cīņā par demokratiskas un neatkarīgas valsts atgūšanu ap
LTF ar laiku saliedējās gandrīz
visi latviešu nacionālās atbrīvošanās idejas piekritēji un grupējumi, kā arī Latvijas etnisko
minoritāšu kultūras biedrības.
Par kustības priekšsēdi ievēlēja
žurnālistu Daini Īvānu. LTF dibināšanas dienās sāka iznākt
laikraksts Atmoda. Tas bija pirmais neatkarīgais preses izdevums, kas pauda opozicionāru
viedokli. Daudz tika rakstīts un
skaidrots par 1941., 1949., 1959.
gada notikumiem u. c.
Latvijas Tautas frontes 30.
gadskārtas dienā jāatceras, ka
Tautas fronte nekur nav pazudusi un redzama arī mūsdienu
polītikā, tādēļ ir jāskatās uz
lielāko mērķi, kuŗa vārdā atmest
privātos sīkumus, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta
panorāma teica bijušais Tautas
frontes vadītājs Dainis Īvāns.

Viņš skaidroja Tautas frontes
mācību, ka vēlētāji arī 13. Saeimas vēlēšanās balsoja nevis par
kādu cilvēku vai partiju, bet par
kaut kādu kopumu, par to, ka

grib redzēt Latviju kā kopīgu,
labu valsti. Īvāns atgādināja
2012. gada referendumu par
krievu valodu kā otro oficiālo
valsts valodu, kas polītiķiem jāpatur prātā – Tautas fronte cīnījās par Latvijas neatkarību,
tagad tā jāsaglabā. Viņš piebilda, ka arī Interfronte savā ziņā

Ko darīsim
ar latviešu
grāmatām?
2. lpp.

Kā audzinām
savu jauno
paaudzi?
4. lpp.
Viena no Atmodas laika aktīvistēm Sarmīte Ēlerte vada
konferenci // FOTO: LETA

Tautas frontes mūzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures mūzeju
organizēja konferenci “Latvijas
Tautas fronte par neatkarīgu un
demokratisku Latviju. LTF 30”.
Konference notika 8. un 9. oktobrī Dailes teātrī.
Konferencē piedalījās Baltijas
tautu kustību pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, kā arī Zviedrijas, Lietuvas vēstures institūta
vecākais zinātniskais līdzstrādPirmais Tautas frontes priekšsēdis Dainis Īvāns // FOTO: LETA
nieks, vēsturnieks Viļus Ivanausks no Lietuvas, Tallinas archīva direktors un Rahvarinne
mūzeja vadītājs, vēsturnieks
Killo Arjakass, Trešās Atmodas
laika Zviedrijas konsuls Rīgā,
vēlākais vēstnieks un grāmatas
“Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija 1983-1991”
autors Larss Pēters Fredēns.
Latviju konferencē pārstāvēja
jaunākās paaudzes pētnieki Mārtiņš Kaprāns, Ivars Ījabs, Gatis
Krūmiņš un jurists Jānis Pleps,
kā arī LTF bijušie priekšsēži
Dainis Īvāns un Romualds Ražuks. Diskusiju vadīja bijusī
LTF informācijas centra vadītāja, žurnāliste, polītiķe Sarmīte
Ēlerte. Konference bija plānota
divās sesijās.
Savā uzrunā Dainis Īvāns
sacīja, ka “Tautas fronte ir visu
mūsu kopīgais bērns, un Tautas
frontes ceļš ir tas, kas mūs novedis pie šodienas, lai kāda tā
būtu. Daudziem tā nevar būt
viegla, bet tā ir Latvija, kas ir
brīva, neatkarīga un atjaunojusi
ir palikusi, un arī tai vajadzētu misu. Arī Tautas fronte bieži visu to, par ko sapņojām.”
pretoties mūsdienās. Vēlētāji bija uz izjukšanas robežas –
teiks paldies, ja šīs partijas, stāstīja Īvāns.
Interviju ar Daini Īvānu un
kuŗas ir Tautas frontes turpiPar godu LTF dibināšanai 4.
plašāku aprakstu lasiet
nājums, spēs atrast kompro- maija deklarācijas klubs un
nākamajā numurā.

Nāks klajā
Vairas Paegles
grāmata
5. lpp.

Kā mēs
balsojām?
7. lpp.

Par
13. Saeimas
vēlēšanu
rezultātiem
12. un 14. lpp.

PBLA
domā par
nākotni
15. lpp.
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Skrīveru sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” augustā viesojās latviešu labdarības organizācijas Daugavas Vanagi pārstāvis Valdis Čirksts un piedāvāja
materiālu palīdzību, lai uzlabotu
“Ziedugravas” klientu aprūpes
iespējas un sadzīves apstākļus.
Tika apzinātas mūsu aktuālākās vajadzības, un tās bija – jauns
hidrofors dzeramā ūdens sūknētavā, telpu uzkopšanas inventāra
rati, dušas krēsli klientu vannošanai un ēdināšanas galdiņi gulošajiem klientiem. Septembrī tika
piegādātas minētās preces par kopējo
summu 2788,74 eiro. Nauda rēķinu
apmaksai tika pārskaitīta no ASV.
Liels paldies Valdim Čirkstam
par uzņēmību un ziedotājiem,
kuri atbalstījuši mūsu aprūpes
centru. Viņu vidū: Kārlis Vanags,
Rasma Avotiņš, Baiba Pinnis, Liene
Kanuka, Ilze un John G Bērziņi,
Dace un Gunars Aperāns, Vidvuds
Celtnieks, Kārlis Ķirsis, Andra

un Jānis Zvagulis, Walter un Nancy Laivins, Dace un Joseph Spanier,
Mezaks, Jānis Riekstiņš, Viesturs Maria Larmanis.
un Eva Gale, Gunta Harvey, Ara
Skrīveru sociālās aprūpes centra
B. Pumpurs, Aina Tarzans, In- “Ziedugravas” darbinieku vārdā
AINĀRS ARNĪTIS,
grida Miemis, Mark Jakabcsin,
Visvaldis un Sigrida Dzenis, Ralph
direktors

L A S Ī TĀ JA BA L S S
Sveicam!
Harijam
Valdmanim – 95
Harijs Valdmanis dzimis 1923.
gada 4. oktobrī Valkas apriņķa
Lugažu pagastā. Skolas gaitas
sācis Valkā. Kad tēvs, dzelzceļu
ierēdnis, 1936. gadā nomira, ģimene pārcēlās uz Rīgu. 1937. gadā
Harijs iestājas Rīgas Valsts technikuma mechanikas nodaļā, to
absolvē 1942. gadā. 1943. gadā
iesaukts leģionā, 15. divīzijas sanitārā auto rotā. 1945. gada 2. maijā
nonācis amerikāņu armijas gūstā
pie Šverinas, Ziemeļvācijā, vēlāk
gūstā Putlosā. No 1945. gada decembŗa līdz 1951. gada novembrim ir UNRRA un IRO dienestā
Hanoverā. Pēc tam latviešu transporta rotā (7566 LS Engineer
Dump Truck Company) pie amerikāņu armijas Etlingenā. 1953. gada
augustā kopā ar sievu Veltu un
piecus gadu veco dēlu Kārli ieceļo Norvēģijā, kur sāk strādāt
rezerves daļu noliktavā Volkswagen auto darbnīcā. No 1963.
gada līdz aiziešanai pensijā 1990.
gadā ir noliktavas vadītājs. 1967.
gadā apbalvots ar Volkswagen
Zelta vairodziņu, 1982. gadā – ar
briljanta Goda adatu.
Harijs Valdmanis visu mūžu
līdzdarbojies latviešu saimē
Norvēģijā.
Darbojies Latviešu biedrības valdē, būdams valdes loceklis, sekretārs un kasieris. Bijis arī Norvēģijas latviešu ev. lut. draudzes vadītājs (no 1960. līdz 2002. gadam).

Kopš 1966. gada līdz 2016. gadam – Latviešu Nacionālā fonda
padomes loceklis un pārstāvis
Norvēģijā. No 1994. līdz 2003. gadam – padomes priekšsēdis. 2004.
gadā saņēmis ārlietu ministres
Sandras Kalnietes Atzinības rakstu.
Daudzus gadus rakstījis laikrakstam Brīvā Latvija ziņas par
latviešu notikumiem Norvēģijā, kā
arī rakstus par plašākām temām,
par valodu, par patriotismu un
citām latviešiem nozīmīgām temām. Kad jau cienījamos gados
Harijs iegādājās datoru un atklāja
tīmekļa iespējas, viņa raksti nonāca arī Austrālijas un Kanadas
latviešu avīzēs.

kultūras dienas dažādās Austrālijas pilsētās, pēdējo reizi 2014.
gadā Sidnejā.
Mums ar Hariju ir vēl kāda
sirsnīga saikne – abi nākam no
viena Latvijas novada, abi esam
staigājuši Pedeles upes krastos,
gan katrs savos „jaunos gados”.
Bet šādas saiknes allaž rosina uz
kopīgām, ciešākām sarunām, uz
vēlēšanos satikties gluži kā ar
cienījamu tuvinieku. Varbūt arī
Harijs izjūt kaut ko līdzīgu, jo
ikreiz, būdams Rīgā, atrod iespēju iegriezties redakcijā.
Harijs ir īsts un patiess redakcijas draugs, tas, kas saka savu
sakāmo tieši un atklāti. Bet, kad
avīzes pastāvēšanai radušies financiāli draudi, metas aizstāvēt,
drosmīgi aicinot piedalīties arī
trimdas organizācijas. Paldies, Harij!
Atbalsts redakcijai ir vajadzīgs
varbūt pat vairāk nekā jebkad.
Mīļi sveicam un no sirds novēlam, lai turas veselība un darba
spars, lai sirdī mājo prieks, lai
veicas!
Cieņā – Tava Brīvās Latvijas
un Laika redakcija
un novadniece
LIGITA KOVTUNA

Kas notiks ar
latviešu
grāmatām?

Harijs Valdmanis cītīgi piedalījies latviešu sarīkojumos ārpus
Norvēģijas, piemēram, 1968. gada
Hanoveras Dziesmu svētkos un
1979. gada Visbijas Dziesmu
dienās Gotlandes salā.
Gandrīz katrā ASV latviešu
Harijs Valdmanis vairākkārt mājā atrodas prāva bibliotēka.
apciemojis Austrālijas latviešu Cilvēki grāmatas pirka, tās lasīja
un mīlēja. Vecākajai trimdas paaudzei novecojot un aizejot,
grāmatas nonāk bāreņu lomā.
Gluži dabiski, ka jaunākajiem
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
gadu gājumiem angļu valoda ir
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM
tuvāka un viņi lasa grāmatas,
kas rakstītas šajā valodā. Latviešu grāmatu lasītāju ASV paA. JANSONS
liek arvien mazāk un mazāk.
820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
Žēl visas šīs garīgās vērtības
atdot liesmām. Varbūt atrodas
kāda ideja, ierosinājums vai
Bezmaksas telefons:
Telefons:
Mobilais telefons:
priekšlikums kā grāmatas va1 (866) 944-1273
1 (313) 466-3310 1 (201) 944-1273
rētu izmantot un saglabāt.
e-pasts: jansonsa@gmail.com
Ar cieņu
L. RIEKSTIŅA

AIREX – AVE SOL TRAVEL
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JOLANTA ZIŅĢĪTE

Prieks par izrādi „Sprīdītis?”

Sanfrancisko Jaunā teātŗa izrāde “Sprīdītis?” savu ceļu pie
skatītājiem 2018. gada 30. septembrī atklāja divu nozīmīgu
notikumu priekšvakarā. Pirmkārt, izrāde “Sprīdītis?” mūs iepriecināja lugas autores, iemīļotās latviešu dramaturģes Annas
Brigaderes 154. dzimšanas dienas priekšvakarā. Otrkārt, teātŗa
režisore Māra Lewis un viņas
talantīgo aktieŗu grupa šo izrādi
ir sagatavojusi kā veltījumu Latvijas Valsts simtgades jubilejai,
ko atzīmēsim šī gada 18. novembrī. Daudzus no mums, teātŗa
apmeklētajiem, ir iepriecinājis
fakts, ka režisore šī gada izrādei
ir izvēlējusies tieši “Sprīdīti”, kas,
kā zināms, ir viena no zelta
lugām latviešu klasikas pūra lādē.
Šī luga ir pieredzējusi daudz un
dažādus aranžējumus, režisorus
un brīnišķīgus aktieŗus, tāpēc vēl
jo vairāk, mums, Sanfrancisko
Jaunā teātŗa skatītajiem, bija interese, kā Māra un viņas grupa
interpretēs un pasniegs mums
savu “Sprīdīša” versiju. Lieki teikt,
vīlušos skatītājus apmeklētāju
pulkā ieraudzīt neizdevās – sajūsma, prieks un pārsteigums
bija acīm redzams gan lieliem,
gan maziem teātŗa apmeklētājiem. Lugas režisore un aktieŗu
trupa šajā izrādē ir veiksmīgi
izspēlējusi tēmu par laimes meklētāju atgriešanos pie savām saknēm, proti, pie dzimtas, dzimtajām mājām un dzimtenes. Šī
ideja īpaši spilgti rezonē ar mums,
svešumā dzīvojošajiem latviešiem.
Skatoties izrādi, gribētos piezīmēt, ka Māra ir iedevusi savai
grupai mērķi, kuŗam ir veiksmīgi
sekots. Izrādē mums ir iespēja
būt lieciniekiem Sprīdīša izaugsmei ceļa lokā no dzimtā sētas
pagalma caur malduguņu silu,
Sīkstuļa māju, drēgno, tumšo
Lutauša mežu, svešo karaļvalsti
un pieredzēt varoņa atgriešanos
dzimtajās mājās. Oriģināls ir režisores redzējums – alegorija Sprīdīša centienos savaldīt četrus Vēja
mātes dēlus – Ziemeli, Austrīti,
Rieteni, un Dienvidiņu. Spēkošanās ar četriem vējiem, iespējams, parāda Sprīdīša iekšējo
cīņu ar četrām dažādām vājībām,
proti, iedzeršanu, uzpīpēšanu, narcismu un narkomāniju. Sprīdītim
neizdodas saturēt un iegrožot
draiskos, palaidnīgos un nepaklausīgos Vēja mātes dēlus, tomēr
par viņa centieniem Vēja māte
atalgo Sprīdīti ar koka stabulīti,

kuŗai skanot, citi nevar apstāties
dancot.
Skatoties izrādi, esam liecinieki
tam, kā no bikla, neveikla sētas
puiša galvenais varonis attīstās
par vīru, kam nav bail pašam
Velnam pretī stāties.
Andreja Gulbja tēlotais Sprīdītis nav vairs nekāds jaunais zellis.
Šoreiz satiekam pieaugušu Sprīdīti brieduma gados, kas varbūt
mazliet apgrūtina lugas uztveršanu jaunāko skatītāju vidū. Savukārt pieaugušo ļaužu auditorijai
šis režisores innovatīvais risinā-

jams ir svešās karaļvalsts Karalis,
ko meistarīgi spēlē Mārtiņš Zinbergs. Ginta Dannes talantīgi atveidotais Nelabais ir velnišķīgi
moderns, bet tomēr nespēj stāties pretī Sprīdīša rīkstītes varai.
Veiksmīgi aranžēto un talantīgi
izspēlēto izrādi papildina un izceļ kolorītie tērpi un modernizētās dekorācijas. Tērpu un dekorāciju skiču autore ir māksliniece
Linda Treija. Lindas idejas ir reālizētas, materiālizētas un iznestas
tautās ar mūsu pašu talantīgās
kostīmu meistares Sallijas Filicas

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

Šis kalendārs ir
redakcijas velte
Latvijas Simtgadei

Dāvājiet to arī saviem cittautu draugiem –
lai viņi iepazīst mūsu skaisto Tēvzemi!
Aktieŗu grupa kopā ar režisori Māru Lewis

jums mudina aizdomāties, ka
doties meklēt laimi, proti, censties sasniegt absolūto harmoniju
ar sevi, dabu un sabiedrību, nekad nav par vēlu. Tieši šī režisores
ideja, ka laimes meklējumos vecumam nav izšķirīgās nozīmes,
piešķiŗ izrādei atsvaidzinošu
pēcgaršu.
Gribētos atsevišķi izcelt arī
pārejos aktieŗus, jo ikviens tēls
šajā lugā ir kolorīts, trāpīgs, kodolīgs gan individuāli, gan arī kā
papildinājums Gulbja Sprīdītim.
Kas gan būtu Sprīdītis bez savas
Lienītes, ko veiksmīgi spēlē Gundega Ozola?! Un kāda gan būtu
jēga Sprīdītim doties pasaulē, ja
nebūtu milža Lutauša (Indris
Klīmanis), Vēja Mātes/Meža
Mātes (Astrīda Lācītis)?! Skatītājus priecē lieliskā aktieŗu saspēle starp Sīkstuli (Gints Danne),
Sprīdīti un Veco vīriņu (Mārtiņš
Zinbergs). Nevar nepieminēt burvīgo Raganu (Džoanna Pāvuliņa)
un cimperlīgo, iedomīgo, ledaino
Princesi Zeltīti (Gundega Ozola),
kuŗas abas mēģina “nosvēpēt”
Sprīdīti, kamēr tas pa nakti spēkus atgūst. Cieņas pilns un bijā-

Attēlos dabas foto no visiem
Latvijas novadiem.

nesavtīgo palīdzību. Krāšņie tērpi
nenoliedzami ir mēnešiem ilga,
Foto autors Imants Urtāns.
nogurdinoša un neatlaidīga darba
rezultāts. Tērpi ir elpu aizraujoši,
spilgti, krāsaini un katram akKalendārus var iegādāties par USD 20,–
tierim individuāli piemēroti. Baudot izrādi, pat aizmirstas, ka Sanplūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
francisko Jaunais teātris ir ama"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW,
tieŗu, ne profesionāļu teātris.
Noslēgumā jāpiebilst, ka apbrīLargo, FL33770
nojama un slavējama ir mūsu
amatieŗu teātŗa grupas režisores
un dalībnieku uzņēmība, pašaizliedzība un uzdrīkstēšanās. Šie ir
cilvēki, kam aktieŗa darbs nav
maizes darbs. Šie ir cilvēki no
mūsu vidus, kas, tāpat kā mēs, no
rītiem stundām sēž satiksmes
sastrēgumos, lai tiktu uz savu
dienišķo darbu, un tieši to pašu
atkārto pēcpusdienās, kad atgriežas mājās. Tomēr šie ir īpaši cilvēki, jo viņi atrod spēku, enerģiju
un iedvesmu sanākt kopā Sanfrancisko Jaunajā teātrī, lai radītu
prieku, gandarījumu un pārsteigumu mums, skatītājiem. Paldies
visiem, visiem, kas ir neatlaidīgi
strādājuši gandrīz gadu, lai dotu
mums prieku, skatoties izrādi Vasarai pamodusies Vidzeme
“Sprīdītis?”!

Iedvesmojoša grāmata
Iepazīstoties ar grāmatu „Atgriešanās mājās. Erna Bērziņa
Dzelme Ķikure. Zīmējumi un
teksti”, es jutu, ka savā vietā tiešām ir atgriezusies personība,
kas tik piederīga latviešu kultūrai,
ar kuŗu man, un es domāju
daudziem, tā ir pirmā tikšanās.
Grāmata ir koncentrēts talantīgas sievietes un visu viņas radošo jomu ieskicējums, kas rosina
uzzināt kaut ko vairāk. Uzmetumi,
zīmējumi un grafikas – nevainojamas un emocionālas – neizbrīna ar savu profesionālismu, jo
iegūta laba izglītība, tomēr brīnums ir spējā saglabāt kvalitātes
daudzu gadu gaŗumā pilnīgi neradošos un nospiedošos apstākļos.

3

Grāmatā ievietotie dzejoļi pa- bāšanu uz „sveša ceļa”, gan laika
pildina šo ainu, rādot dziļu un ra- plūsmu un „pa pusei nodzīvotas
došu cilvēku, kas izpaužas visos dienas”. Pati viņa paliek gaiša,
sapņaina un smaidoša, tas arī
redzams fotografijās.
Erna spēj izlemt savu likteni,
aizejot no despota vīra. Tomēr
viņa nevar atgriezties Mājās, kas
ir lielākā mīlestība. Dzimtenei
veltīti skaisti dzejoļi – sapņi.
Mani aizkustina tik dziļš latviskums un inteliģence vienuviet, arī
tas, ka Erna ir spējusi savām meitām atstāt saikni ar Latviju, kas
atvedušas mājās viņas sirdsdarbus.
viņam iespējamos veidos un ikPaldies par grāmatu! Iedvesdienišķās dzīves starplaikos. Erna mojoša grāmata latviešiem.
INTA CELMIŅA,
Ķikure jebkuŗā situācijā saskata
būtisko – gan personības saglagleznotāja

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

Kalendāra izdošanu atbalsta
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Vēlreiz par 3x3

LĪGA RUPERTE

Šogad gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde
notika 29. septembrī Klīvlandē.
Sēdē piedalījās padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Gaŗezera
3x3 vadītājas Maija Zaeska,
Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa,
Katskiļu 3x3 darbiniece Laila
Medne, padomes sekretāre un
kasiere, Katskiļu 3x3 avīzes redaktore Maira Bundža un 3x3
globālā koordinātore Līga Ruperte. Savu ziņojumu bija atsūtījusi Helēna Vīksniņa, Katskiļu
3x3 vadītāja, viņa sēdē nevarēja
piedalīties. Iztrūka arī padomes
locekles Lilitas Spures.
Par Gaŗezera 3x3 ziņoja Maija
Zaeska. Nometnē bija 173 dalībnieki, no kuŗiem 43 bija bērni
jaunāki par divpadsmit gadiem.
Nometnes programmā bija deviņas “roku” ievirzes un četras
“runājamās” ievirzes. No pēdējām vispopulārākā bija “Latviskā dzīvesziņa dievturīgā un
kristīgā skatījumā”, kuŗu vadīja
mācītāja Gundega Puidza un
bijušais Latvju dievtuŗu sadraudzes vadonis Richards Spuris.
Bērnu nodarbības šogad sadalīja trīs vecuma grupās – 1-4 g.v.,
5-6 g.v., un 7-12 g.v., un tām
bija deviņi audzinātāji. Vilku
mācība Jāņa Ata Krūmiņa vadībā atkal bija ļoti populāra.
Gaŗezera 3x3 cenšas sagādāt
pēc iespējas labāku bērnu programmu, apzinoties, ka tā ir

nepieciešama, lai piesaistītu
jaunās ģimenes.
Priecēja palīgi dažādos darbos gan nometnes laikā, gan
pirms nometnes, lieliski uzņemot Čikāgā un uz Gaŗezeru nogādājot Latvijas lektorus.
Katskiļu 3x3, kas notika no
12. līdz 19. augustam, šogad
bija 103 dalībnieki. Vadītājas
Helēnas Vīksniņas ziņojumu
nolasīja un papildināja Ingrīda
Jansone un Maira Bundža. Nometnē bija piecas “runājamās”
ievirzes, trīs “roku” ievirzes un
kalnā kāpšana, ko laikam varētu
saukt par “kāju” ievirzi. Ļoti
populāra bija Janīnas Kursītes
un Roberta Ķipura vadītā ievirze “Latviskā identitāte 100
gados,” kā arī Andŗa Sprūda
ievirze par diplomātiju un “Stūŗa
māja līdz stāstu segai – iespaids
uz latvisko identitāti”, ko vadīja
Aija Abene. Nometnes dalībnieki dziļi un ilgi pieminēja
mūžībā aizgājušo rotkali, vienu
no 3x3 “vecajiem bleķiem”, Alfonu Medni pēc daudzinājuma
noslēguma. Nometnes laikā nodziedāja vairāk nekā 100 dziesmas, Latvijas simtgadei par
godu pierakstot katru.
Abas nometnes bija labi izdevušās. To atspoguļoja arī dalībnieku aptaujas. 2019. gadā Gaŗezera 3x3 turpinās vadīt Maija
Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa
Kaļiņa. Katskiļu 3x3 vadīs Ingrīda
Jansone ar palīdzēm Māru Ast,
Ilzi Kancāni un Silviju Mežgaili.
Kā katru gadu, sēdē notika
plašas pārrunas par latviešu
valodas lietošanu 3x3 nometnēs.
3x3 vadlīnijās viens no svarīgākajiem punktiem ir noteikums, ka visām nodarbībām,
izņemot tām, kuŗas specifiski
domātas latviski mazrunājošiem, ir jānotiek latviešu valodā.
Nometņu brošūrās ir teikts, ka
piedalīties var tikai bērni, kas
prot un neatsakās runāt latviski.
Latviešu valodas lietošanu pie-

prasa arī Latvijas Kultūras ministrija, kuŗa financiāli atbalsta
3x3. Diemžēl gandrīz vienmēr
un gandrīz visās ārzemju 3x3
nometnēs/saietos piesakās ģimenes kuŗās bērni latviski nerunā. 3x3 rīkotāji ir nostādīti
strupceļā – viņi gadu pēc gada
strādā (bez atalgojuma) lai izveidotu 3x3 atbilstoši vadlīnijām, kuŗas sola latviešu ģimenēm latvisku vidi un latviskas
nodarbības. Šis darbs viņiem
sagādā lielu gandarījumu, un
daļa sabiedrības to augstu novērtē. Diemžēl pūles sagādāt šo

ir uz latvisko, ka apkārtējie ar
viņu nesarunājas angliski tāpēc,
ka atrodas šeit, lai izmantotu
iespēju nedēļu pabūt latviskā
vidē. Viss lielais darbs, kas ir
ielikts šīs vides sagādāšanā, top
nonicināts, ja kāds atsakās atzīt
pārējo tiesības būt latviskā vidē.
Pieaugušie var to saprast, ja
vēlas, bet bērni nesaprot, kāpēc
viņi nevar runāt angliski, kā ir
ieraduši, it sevišķi, ja viņi zina,
ka visi pārējie varētu ar viņiem
runāt angliski. Taču bērnu vecākiem un vecvecākiem ir grūti
pieņemt latviski runājošās sa-

No kr.: Larisa Kaļiņa, Ingrīda Jansone, Laila Medne, Līga Ruperte,
Daiga Rūtiņa, Maija Zaeska, Maira Bundža. 3x3 zīmi sagatavoja
Gaŗezera 3x3 bērni

vienas nedēļas latvisko vidi,
“mazo Latviju”, kā to dažkārt
dēvē, darbiniekiem ne reti sagādā pārmetumus un dusmas
no tās sabiedrības daļas, kuŗu
bērni latviski nerunā. 3x3 latvisko gaisotni var saglabāt, ja
kādā no “roku” ievirzēm piedalās latviski nerunājošais, kuŗam līdzās ir viņa latviski runājošais ģimenes loceklis, kuŗš
var neuzkrītoši pārtulkot nepieciešamo, un viņš pats saprot, ka
atrodas īpašā vidē, kuŗā uzsvars

biedrības daļas tiesības izmantot viņiem sagādāto latvisko
vidi 3x3, un viņi uztveŗ lūgumu
nepieteikt uz 3x3 ģimenes, kurās
bērni latviski nerunā, kā kaprīzu
atstumšanu un pret viņiem
vērstu kritiku. Tas sāp.
3x3 nekādā gadījumā nepārmet nevienam, bet pilnā mērā
atzīst katra tiesības izvēlēties,
kāda valoda tiks lietota ģimenē.
3x3 nevēlas radīt latviešu sabiedrībā nekādas plaisas, tikai
lūdz izpratni un respektu pret

tiem, kuŗi prot un lieto latviešu
valodu un vēlas pavadīt šo vienu
nedēļu gadā latviskā vidē. 3x3
nav pelnījis pārmetumus, 3x3
nevēlas atstumt nevienu, bet
cenšas pildīt savu pienākumu
pret tiem, kuŗi ir izvēlējušies ne
vienmēr vieglo ceļu – ģimenē
lietot latviešu valodu.
Ieteikums būtu rīkot 3x3 nometni angļu valodā, kāda jau
kopš 1980. gadu vidus ļoti veiksmīgi ik gadu darbojās Lielbritanijā. Tur 3x3 latviešu valodā
dalībnieku trūkuma dēļ uz vairākiem gadiem bija spiests pārtraukt darbību, kas tagad ir
veiksmīgi atsākta.
Līga Ruperte papildināja savu
ziņojumu par 3x3 pasaulē 2018.
gadā, pastāstot mazliet vairāk
par Krāslavas, Zaļenieku un Vācijas 3x3, kuŗos viņa piedalījās
un arī par pārējiem 3x3 Īrijā,
Lielbritanijā un Austrālijā. Ļoti
interesants bija Ingrīdas Jansones stāstījums par Krāslavas
3x3, kuŗā viņa piedalījās. Tas
devis viņai jaunas idejas, iedvesmu, enerģiju un jaunus
draugus Viņa cildināja bagātīgo
informāciju no rīkotājiem pirms
nometnes un labo organizāciju
nometnē. Līga Ruperte uzsvēra,
ka Latvijas nometnēs parasti ir
samērā liels dalībnieku skaits
no dažādām zemēm. Arī pirmajā Vācijas 3x3 šogad bija
dalībnieki no 13 valstīm.
Visiem 3x3 ļoti nepieciešams
ir Latvijas Kultūras ministrijas
financiālais un morālais atbalsts.
Pašreiz nav skaidrības par atbalstu 2019. gadā. Kultūras ministre
Dace Melbārde šogad piedalījās
Īrijas un Vācijas nometnēs. Esam
pateicīgi par KM devumu 3x3!
Sēdē pārrunāja arī 2019. gada
nometnes. Par tām informācija
būs atrodama www.3x3.lv , kur
var iepazīties ar iepriekš notikušajiām 3x3 pasaulē, ar nometņu
avīzēm, grāmatām par 3x3 ārzemēs un Latvijā un daudz ko citu.

Būt spožiem kā sveces liesmiņa!

TLB Sestdienas skola sāk 68. mācību gadu

2018. gada 8. septembŗa rīts
Toronto uzausa nedaudz apmācies, taču tas neaizkavēja Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas esošos un nākamos skolēnus ierasties skolā
jautrā un priecīgā noskaņojamā.
Kamēr skolēnu vecāki reģistrēja
bērnus jaunajam mācību gadam, paši skolēni iepazinās ar
saviem skolotājiem un dalījās
vasaras iespaidos ar saviem
draugiem. Pēc lielā vasaras klusuma Latviešu centra Toronto
otrais stāvs bija pilns dzīvības
un bērnu čalu.
Pēc tam, kad dokumentu kārtošana tika pabeigta, skolēni,
viņu vecāki un viesi pulcējās
Kursas zālē uz skolas 68. mācību
gada atklāšanas svinīgo aktu.
Skolas pārzine Ilze Maksiņa uzaicināja klātesošos piecelties un
8. klases skolēni, kopā ar savu
klases audzinātāju Andrievu
Zandbergu, ienesa Latvijas karogu. Karoga ienešanas laikā

koklēšanas skolotāja Marisa
Zubāne spēlēja kokli.
Pārzine aicināja mācītāju Dr.
Anitu Gaidi atklāt mācību gadu
ar svētbrīdi. Viņa dāvanā bija
atnesusi trīs sveces ar novēlē-

kot, mācītāja A. Gaide uzdāvināja pārzinei sarkanu rozi no
sava dārza un aicināja uz kopīgu
lūgšanu „Dievs Tēvs...”.
No Toronto Latviešu biedrības
(TLB) skolas saimi sveica valdes

bību skolotājiem, vecākiem un
visiem darbiniekiem. P. Rundāns, pasniedzot TLB sudraba
nozīmi apsveica N. Vagneri ar
pieciem skolā nostrādātiem gadiem. Viņš uzaicināja klātesošos
vienoties tautas lūgšanā „Dievs,
svētī Latviju”. Šoreiz tautas lūgšana tika pavadīta ar Lindas
Marutas Kronbergas klavieŗspēli,
kuŗa šajā mācību gadā skolā
mācīs dziedāšanu un arī valodu
pašiem mazākajiem skolēniem.
Nākamā runātāja bija Rīgas
14. gaidu vienības vadītāja I. Keon,
kuŗa apsveica skolas saimi ar
jaunā mācību gada pirmo dienu
un uzaicināja meitenes piedalīties latviešu guntiņu kustībā.
Šis ir pirmais mācību gads
skolas pārzines amatā Ilzei Maksiņai. Viņa savā uzrunā dalījās
// FOTO: Lauma Mikelšteina
ar atmiņām un iespaidiem par
to, kāda bija viņas pirmā skolas
jumu visiem būt tik spožiem, priekšsēdis Patriks Rundāns, no- diena Toronto Latviešu skolā
stipriem kā sveces liesmiņa. Kā vēlot labas sekmes skolēniem pirms astoņiem gadiem. Dienā,
tas ir parasts Latvijā skolu iesā- 68. mācību gadā un labu sadar- kad viņa nevienu nepazina un

nekad nedomāja, ka kādreiz stāvēs skolas saimes priekšā un
uzrunās ikvienu kā savu draugu,
paziņu un varēs nosaukt ikvienu
klātesošo vārdā.
Turpinājumā visi tika iepazīstināti ar skolas skolotājiem, palīgskolotājiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem.
Tradicionāli skolas nākamie
absolventi Ināra, Violetta, Markus, Connor saņēma skolas nozīmītes sudrabā, bet katrs mazais
pirmklasnieks – Lija, Līva, Laila,
Maksims, Aleksandrs, Emīls – saņēma savu pirmo „Gaiļa Ābeci.
Skolas pārzine aicināja ikvienu
būt draudzīgiem, laipniem, cienīt
un sadarboties citam ar citu, jo
tikai tā pēc astoņiem gadiem
ikviens varēs redzēt šodienas
pirmklasniekus absolventu lomā.
Skolas svinīgais akts noslēdzās
ar varenu tautasdziesmas „Rīga
dimd” un skolas himnas nodziedāšanu.
TLBSS birojs

2018. gada 13. oktobris – 19. oktobris

LAIKS

5

F R A G M E N T I N O T O P O Š Ā S G R Ā M ATA S

Brīvības ērkšķi

VAIRA PAEGLE
THE THORNS OF FREEDOM – tā saucas pazīstamās latviešu
sabiedriskās darbinieces, 7., 8. un 9. Saeimas deputātes Vairas Paegles
grāmata, kas angļu valodā nāks klajā jau oktobrī serijā Laika grāmata.
Par tās iegādāšanās iespējām sekojiet reklāmai Laikā.

You campaign in poetry. You govern in prose.
– Mario Cuomo
On the Campaign Trail
Americans, worn out by yearlong pre-election campaign debates and advertisements, would
love the election process in
Latvia, where campaigning is
limited to about two months
before Election Day. They would
also relish the much-misunderstood proportional election system, where a party ballot sometimes has as many as thirty candidates. Latvia, like most of
Europe, has a proportional system of electing representatives
from multimember districts,
with lists of representatives compiled by party leadership. The
number of seats that a party wins
is based on the overall support a
party receives in the elections.
Who gets elected is determined
by the number of pluses and
minuses a candidate receives
from the voting public.
Latvia has five voting districts.
In 1998, the same candidates
could appear on all lists, ensuring that the popular candidates
would act as “locomotives” to
pull in the less popular ones. Of
course, Šķēle’s name appeared on
all five lists, while mine was on
three. Truthfully, I could have
stayed in the United States all
that summer and not once
appeared in Latvia before the
October election, because voters
selected the People’s Party ballot
because of Šķēle.
Although voters have become
much more discriminating in
selecting their choice of candidates, the party system in Latvia
is still far from mature. In 2011,
there were thirty-seven registered parties, far too many for a
small country, but then only two
hundred members are required
to register a party. At least the
number of parties standing for
election has decreased to below
twenty, and those actually elected now stand at six.
Unlike the United States, where
two parties have existed for
almost the entire history of the
nation, Latvian parties come and
go because they fail to reinvent
themselves ideologically. The reserve bench of politicians is so
short that as they discredit themselves and their party, it is impossible to sustain voter support.
Internally, free discussion – nevermind constructive criticism – is
not encouraged within a political
party, and groupthink eventually
leads a party to that dangerous
precipice from which rescue is
impossible.
When starting out in the
People’s Party, I was astounded at
the process of vetting membership applications: it required a
couple of sponsors and a vote by

the board, as well as a six-month
probationary period. Coming
from the States, where registering for a political party simply
entailed going to the town clerk’s
office and filling out a form, I
objected to the stringent process.
I was informed that we had to be
sure the members would be loyal
and not act as a fifth column sent
in by the competition to spy on
or sabotage our efforts. The
result is that even today, cardcarrying party membership in
Latvia stands at only twenty-five
thousand people.
I decided to become an active
participant in the election process to complete my integration
into Latvian politics. However,
before I could become an official
candidate, I had to submit to two
screenings. First, because I had
never attended much less graduated from an accredited Latvian
school, I had to pass a Latvian
language proficiency examination. Standing in a long line in a
Riga suburb, I struck up a conversation with other people, ethnic Russians, who were waiting
to be examined. They were
astounded that I had to take the
exam and asked me if I did not
think it was degrading. I replied
that it was an honor to become a
candidate for public office, and
the law was the law! I passed with
flying colors.
For the many Russians who
had come to Latvia during the
occupation, and for their descendants, not only learning Latvian
but going through the naturalization process to become citizens was an anathema. To them,
citizenship was a right, not a
privilege.
The second vetting process
involved a search of KGB archives, incomplete though they
were, to make sure I had not
been an informer or agent.
Considering I had lived overseas,
I cleared that hurdle as well.
The summer before the October elections was spent establishing party offices throughout
Latvia, and I accompanied staff
to officially preside at the office
openings. A centralized campaign was also in the works,
including the drafting of the
party program and the printing
of posters of ballot list leaders
that would be plastered, for a
price, on advertising posts
throughout the country. Riding
on the bus from Riga Center, I
would see my image staring back
at me from bridges, lampposts,
and buildings. We published a
party newspaper and organized
meetings in town halls and
schools throughout Latvia. Doorto-door canvassing was not some-

thing that had taken hold yet.
There was a party-sponsored
rock concert as well as a candidate ride on bicycles throughout
Latvia, which I joined for a few
kilometers, managing not to disgrace myself by falling off. My
candidacy was remarked on in
the exile Latvian press because
Latvian citizens abroad could
also vote. The exile newspapers
reran a cartoon that had appeared
in the Latvian press: there I was,
looking like Joan of Arc, sitting
atop a horse, with a banner in
hand, charging toward the se-

and clapping, is as foreign to the
Latvian political scene as twenty
political parties competing
would be in a US election. In
Latvia, a notice that “Candidate
X” would meet with citizens in
the town hall rarely elicited much
enthusiasm – unless, of course,
the candidate was Šķēle.
Major campaigning concentrated on the bigger regions:
Vidzeme and Riga. The smallest
region, Zemgale, was not doing
so well in the ratings. It was then
that my young friend on the
board, Arnis Razminovičs, who

with the help of local party office
leaders, we scheduled meetings
in schools, town halls, larger
businesses,
and
pensioner
homes. Arnis would pick me up
very early, in the misty fall mornings, and we would crisscross
Zemgale until late, into the dark
and often rainy and windy
nights, driving on unpaved
country roads to small and dreary little towns. On clear nights,
however, it was a spectacular
sight. Zemgale is flatter than
other parts of Latvia. When the
stars came out, you’d feel as
though you could touch the
magnificence of the universe
overhead.
The meetings with voters were
formal affairs. Chairs were neatly
arranged behind a small table
covered with a Latvian-design
tablecloth, on which a vase of
flowers was artfully placed. This
stood several feet from the audience. The rooms were usually
cold and semidark. We introduced ourselves; then each of us
would speak on some part of our
party platform. I always stood
and moved closer to the audience, which was, for the most
part, either morose or belligerent. The participants were generally pensioners or middle-aged
workers, dressed in drab clothing and with work-roughened
hands. The opportunities that
came with independence had
not trickled down to them.
Our audiences did not so much
ask questions as pour out recriminations about the destruction of
collective farms and the inability
to sustain a standard of living on
a couple of cows and pigs,
matched by the usual attacks on
Šķēle, accusing him of stealing
from the state. My colleagues
were excellent at deflecting criticism and voicing enthusiasm for
our program, while I mostly sat
back and tried to learn as much
as possible about subjects I knew
little about. I used to joke that in
those days, I did not know a pig’s
snout from its tail, but listening
to the voters, I did learn about the
complexity of problems facing
local Latvians.
I felt greater optimism when
visiting schools, where we met
with teachers. I have always
admired the care with which
schoolrooms and hallways were
kept sparkling clean, with live
plants decorating stairwells and
windowsills. The students, rushing to classes, always greeted us
politely with “Labdien” (“Hello”).
Before the meetings, we were
often entertained with a short
concert. To this day, I marvel at
the musical talent, vocal and
instrumental, that can be found
even in the smallest village
school. Indeed, the dedication
and enthusiasm of Latvia’s teachers, who are often understaffed,
underpaid, and underappreciated, are mainstays of rural comventh Saeima elections!
came from the region, suggested munity life.
The raucous style of American that we work together with two
political rallies, with flags flying other board members to run our
(To be continued)
and thousands of people yelling own campaign there. And so,
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ANANĀSIŅŠ PIRMO REIZI LATVIJĀ
IVARS
GALIŅŠ
Kad avīzei rakstīju par Ananāsiņa gudrībiņām, biju pārņemts
ar jauniegūto jūsmu un prieku
par mazbērniem. Toreiz nebūtu
iedrošinājies cerēt, ka reiz būsim
Ventspils jūrmalā un viņa atradīs
pat vairākus dzintariņus. Ansis,
Aleksandris un Annelī jau ir
Latvijā bijuši. Sava sakritība, ka
Ananāsiņš 22 gadu vecumā redz
Latviju pirmo reizi, kā es tajā
pašā vecumā pirmo reizi ieraudzīju Ameriku. Esam trijatā, vectēvs (opīts), māte (Anita) un meita
(Anastāsija). Latvijā mūs sagaida
Dr. Puriņa dzīvoklis Teikā un
klīnikas auto ar Rihardu, kas
vienā personā ir auto vadītājs,
gīds un ģimenes draugs. Pirmais
brauciens ir uz Taureni. Ananāsiņš ātri iedraudzējas ar telīti, ko
vēlas ņemt līdz uz Ameriku; var
pati izrakt kādus kartupeļus, sajūsmā par lauku dzīvi. Ineses un
Jāņa saimniecībā ir 213 govju
dažādā vecumā. Tieši par 200
vairāk nekā bija manam vectēvam. Pusdienojam Vecpiebalgā,
ēdnīcā, kas atrodas netālu no
brāļu Kaudzīšu pieminekļa. Esam
seši pie galda pagalmā. Kaķis, kas
gulējis pie ēdnīcas durvīm, pienāk
tieši pie Ananāsiņa. Nekā nedabūjis, slinki aiziet atpakaļ. Esmu
pasūtījis veselīgu maltīti – zirņus
ar speķi. Nepamanu, ka pie manas
bļodiņas pielaidies zvirbulis un
paķēris speķa gabaliņu, ko turpat
uz klona notiesā. Ne jau amatieris.
Brežģa kalnā uzcelts jauns skatu
tornis. Kamēr jaunie kāpj tornī,
varu pastāstīt, ka bērnības dienās
te esmu bijis uz brīvdabas teātŗa
izrādēm, kur aktieŗi bija arī mans
krusttēvs Jānis ar tanti Alvīni.
Atceros arī dažas zaļumballes, kur
ar dejot iesācēja bravūru iznāca
uzmīt lauku meitenēm uz kājām.

Notikums pirms 90 gadiem

Atceļā piestājam Siguldā, lai satiktu bijušo čiekurkalnieti Margaretu, ar kuŗu kopā beidzām
Jāņa Poruka 18. pamatskolu pie
Ūdenstorņa. Pēc cienasta mums
līdzi tiek iedoti divi maisiņi ar

tortes, ziedi, dāvanas. Maniem
Latvijas draugiem nav paklausības tikuma. Starp pirmajiem un
pēdējiem ciemiņiem nemanot pagājušas 12 neaizmirstamas stundas. Šī diena, tāpat kā viss Latvijas

pašu audzētām plūmēm un vīnogām. Tās auto bagāžniekā sagaida
kartupeļi ar āboliem. Siguldā atgriežamies nākošajā dienā, lai meitenes varētu pa trasi izbraukt ar
„vasaras bobu”. Ieilgst Gūtmaņa
alas apmeklējums, jo divriteņu
sacīkšu dēļ netiekam uz lielā ceļa.
Tā suvenīru veikalniecei laimējas
ar divām dedzīgām pircējām. Beigās smaida kā pircēji, tā pārdevēja. Ceļojumu noslēdzam ar vakariņām piekrastes Dzirnavās.
Līdzīgi izbraukumi ir katru dienu,
gan ar brāli Valdi, kuŗš tagad dzīvo
Rīgā, gan Māri, dakteri Juri, bet
visbiežāk ar Rihardu, atskaitot
dienu, kas tiek veltīta, lai atzīmētu
notikumu pirms 90 gadiem Kaŗa
slimnīcā Rīgā. Ciemiņiem lūgts
neko nenest, tomēr sanāk četras

brauciens, man ir dāvinājums bez
ietinamā un pušķiem. Redzēt savu
bērnu un mazbērnu patiesi priecīgus, par to lielākas dāvanas nav.
Ar Māri braucam pa Daugavas
kreiso krastu Jēkabpils virzienā.
Pirms vairākiem gadiem Māris

Simt zivis ezerā

nopircis zemes gabalu Daugavas
krastā, netālu no Vīgantes. Toreiz
uz īpašuma vēl bijis bunkurs un
ierakumi no Pirmā pasaules kaŗa.
Tagad tur uzcelta guļbūve, kas
pieticīgi nosaukta par pirtiņu. Ar
Māŗa jaudīgo motorlaivu braucam apskatīt Likteņdārzu un
Kokneses pilsdrupas. Pa ceļam
piebraucam vietā, kur dzelmē
atrodas Staburags. Daugava šajā
upes posmā ir 80 – 100 pēdu dziļa.
Pie Staburaga mērītājs rāda 12 –
14 pēdas. Līdzīgā dziļumā ir tilts
pāri Pērses upei otrpus Daugavai.
Māris mūs pacienā ar zušiem,
kas pašlaik ir nepieklājīgi dārgi.
Pateicoties Riharda Rīgas pilsētas
pazīšanai un pacietībai, varam
apskatīt Latvijas Nacionālo biblioteku, Brāļu un Meža kapus,
manas bijušās skolas, dzīves vietas.
Mežaparkā iegriežamies Poruka
ielā 9. Mana drauga un klases
biedra Ivara Mazura vairs nav, klavieres, kas auklējušas viņa džeza
ritmus, apklusušas, bet viņa ģimene man arvien vēl tuva. Šajā
mājā esmu viesojies pirms 80 gadiem un katru reizi, kad ceļš
vedis atpakaļ uz Latviju. Pie Rīgas
apskates pieder arī meiteņu sirojumi pa Vecrīgas veikaliņiem.
Pirms Ananāsiņš nonāk Omītes

bērnības zemē Iecavas doktorātā,
mums ir iespēja nedaudz iepazīties ar Jelgavu un tās sūro likteni.
Iecavā vēl apciemojam dakteŗa
Puriņa lauku īpašumu un apbrīnojam viņa sēto, vairāku simtu
metru gaŗo saulespuķu aleju, lai
pamielotu putnus. Latvieša zemes
mīlestība darbos. Pēdējais izbrauciens ir uz Ložmetēju kalnu. Nogriežoties no lielā ceļa, braucam
pa milzu ozolu un liepu gatvi. To
stādījuši skolnieki, godinot Latvijas brīvības cīnītājus. Kokiem
tuvojas 100 gadu vecums. Nezinātājam šis ir skaists, cilvēku nenobradāts zemes stūrītis. Bet tiem,
kas zina par Ziemsvētku kaujām
un brīvības cīņām, te būtu jānovelk kurpes. Pie ložmetējligzdām
vēl rūsē izšautas un neizšautas
patronas. Te zeme glabā svētumu,
par kuŗu būtu jānokrīt ceļos. Te
latvieši uzvarēja. Viņiem bija
jāuzvar, jo citādi Latvijas valsts
nebūtu. Tagad vairs nešauj ar lodēm, bet ar vēlēšanu biļeteniem.
Visiem, kam šķiet vēlēšanas ir
lieka laika tērēšana, derētu uz
brīdi iegriezties Ložmetējkalnā.
Ir vakari, kad Ananāsiņš saka,
ka jūtas, ka viņa jau kādreiz bijusi
Latvijā... Tagad ir.

Saimniekojot ar degsmi un prasmi
IVARS GALIŅŠ
Latviešu fonda pamats ir tūkstošnieki, kas iemaksājuši minēto
summu. Pirmais numurs pieder
Fonda idejas autoram Valdim Muižniekam. Bostonas pilnsapulces
laikā par tūkstošnieci Nr. 696
kļuva Rasma Gundega Ieviņa.
Latviešu fonds savā pastāvēšanas
laikā atbalstījis projektus vairāk
nekā 2 miljonu dolaru vērtībā.
Teātŗa izrādes un koncerti no

Latviešu fonda pilnsapulce Bostonā
un Arnis Ansons. Revidenti ir Laura
Ramane, Anita Grīviņa, Andrejs
Dumpis. Komisiju vadītāji Brigita Rumpētere (ieguldījumi), Tija
Kārkle (padomdevēji), Renāte
Krūmala Kenny (administrātīvā),
Ilze Pētersone (sabiedrisko attiecību), Valdis Bērziņš (Fonda Latvijas pārstāvis). Ziņojumi liecināja par sekmīgi pavadītu darba
gadu. To apstiprināja revidentu

maiņas būs tādas, ka tie tūkstošnieki, kas naudu bija aizdevuši,
tagad kļūs par ziedotājiem ar
visām tām pašām sākotnējām
tiesībām. Statūtu maiņas tika
pieņemtas ar vairāk kā 90% balsojumu. Vēl tika lemts, ka projektu pieteikumus turpmāk būs
jāiesūta elektroniski. Vērojot sapulces norisi un Fonda vadītājus,
bija pārliecinoša sajūta, ka Fonds

Milvoku latviešu Mednieku un
Makšķernieku klubs turpina darbību. Viskonsīnas pavalstī jau
vairāk nekā 50 gadus letiņi un arī
citu tautību draugi kopīgi medī,
makšķerē un bauda dzīvi pie
dabas. Gadiem ilgi šajos ziemeļu
štatos iemitinājušies latvieši, jo
tur daba atgādina Latviju.

sanākuši ap simt cilvēku, mazi
un lieli no tuvienes un tālienes.
Septembrī pulcējāmies uz makšķerēšanas sacensībām. Par godu
Latvijas 100 gadu jubilejai gribējām noķert 100 zivis. Mazliet
pietrūka. Nekas, nākamgad ķersim 101 zivi.
Aicinām piedalīties visus inte-

Vienmēr augusta vidū sanākam kopā uz ,,Cūku bērēm” (Pig
roast). Šogad skaistās vasaras brīvdienas Rozīšu īpašumā kopā bija

Latviešu fonda pilnsapulces dalībnieki. Vidū Fonda priekšniece Valda Grinberga
Latvijas bez Fonda līdzdalības ne- ziņojums ar dažiem ieteikumiem atrodas zinīgu un kompetentu
būtu varējuši notikt. Pilnsapulci grāmatvedībā. Fonda kapitāls pa- cilvēku pārziņā. Vēl vairāk, ka viņi
vadīja Fonda priekšniece Valda gājušajā gadā audzis par $43 695. darbu uzņēmušies ar sajūsmu un
Grinberga, protokolēja Fonda sek- Latviešu fonda kopvērtība ir patiesu vēlmi stiprināt Fonda nāresentus mūsu kluba pasākumos. retāre Andra Berkolde. Valda iepa- $962 248. Līdz ar to tiks paaugsti- kotni. Sapulces noslēguma dziesmā
info Milwaukee Latvian fishing and zīstināja ar Fonda vadību: Jēkabs nātas projektu piešķīrumu sum- varēja saklausīt aicinājumu latviešu
hunting club Vai tālr. 9202960863. Bērzkalns ir Fonda kasieris, pro- mas. Plašākās debates bija par sabiedrībai – ja netrūks sila ziedu,
jektu vadītāji Mārtiņš Hildebrants statūtu maiņām. Lielākās pār- tad netrūks arī vaska ritulīšu.
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Ārzemēs kopumā; Balsstiesīgie: 130 702; Nobalsojušie: 31 946, no tiem ASV – 2394
Derīgās aploksnes: 31 793; Derīgās zīmes: 31 659
Nr.
15
10
2
13
4
9
5
16
11
1
8
12
14
7
3
6

Saraksts
Politiskā partija “KPV LV”
Attīstībai/Par!
Jaunā konservatīvā partija
Jaunā VIENOTĪBA
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
“PROGRESĪVIE”
Zaļo un Zemnieku savienība
Latvijas Reģionu Apvienība
“Latvijas Krievu savienība”
No sirds Latvijai
“Latviešu Nacionālisti”
Par Alternatīvu
“LSDSP/KDS/GKL”
Rīcības partija
“Latvijas centriskā partija”

Derīgās zīmes
11341
4853
3808
2843

Procenti*
35,67%
15,26%
11,97%
8,94%

2462

7,74%

2052
1930
922
622
412
167
129
38
34
23
23

6,45%
6,07%
2,90%
1,95%
1,29%
0,52%
0,40%
0,11%
0,10%
0,07%
0,07%

ASV, VAŠINGTONA
Nobalsojušie: 333
Derīgās aploksnes: 316
Derīgās zīmes: 316
Nr.
13
10
2
4
16
15
9
5
1

Saraksts
Jaunā VIENOTĪBA
Attīstībai/Par!
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Zaļo un Zemnieku savienība
Politiskā partija “KPV LV”
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
“PROGRESĪVIE”
“Latvijas Krievu savienība”

Derīgās zīmes
89
82
56

Procenti*
28,16%
25,95%
17,72%

42

13,29%

20
12
7
6
2

6,33%
3,80%
2,22%
1,90%
0,63%

ASV, ŅUJORKA
Nobalsojušie: 348
Derīgās aploksnes: 348
Derīgās zīmes: 346
Nr.
10
13
2
15
4
5
16
9
1
8
12

Saraksts
Attīstībai/Par!
Jaunā VIENOTĪBA
Jaunā konservatīvā partija
Politiskā partija “KPV LV”
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
“PROGRESĪVIE”
Zaļo un Zemnieku savienība
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
“Latvijas Krievu savienība”
No sirds Latvijai
“Latviešu Nacionālisti”

Derīgās zīmes
91
76
52
36

Procenti*
26,15%
21,84%
14,94%
10,34%

32

9,20%

30
11
10
6
1
1

8,62%
3,16%
2,87%
1,72%
0,29%
0,29%

ASV, ČIKĀGA
Nobalsojušie: 276
Derīgās aploksnes: 276
Derīgās zīmes: 276
Nr.
10
13
2
4
15
5
16
9
12
7

Saraksts
Attīstībai/Par!
Jaunā VIENOTĪBA
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Politiskā partija “KPV LV”
“PROGRESĪVIE”
Zaļo un Zemnieku savienība
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
“Latviešu Nacionālisti”
“LSDSP/KDS/GKL”

4
5
15
16
9
11

Saraksts
Attīstībai/Par!
Jaunā VIENOTĪBA
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
“PROGRESĪVIE”
Politiskā partija “KPV LV”
Zaļo un Zemnieku savienība
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Latvijas Reģionu Apvienība

ASV, MINEAPOLE
Nobalsojušie: 141
Derīgās aploksnes: 141
Derīgās zīmes: 141
Nr.
13
10
4
2
5
15
11
16

Nr.
13
10
2
4
15
16
11
5
12
9

Procenti*
23,19%
22,83%
18,48%

41

14,86%

28
12
9
5
2
1

10,14%
4,35%
3,26%
1,81%
0,72%
0,36%

Derīgās zīmes
46
44
26

Procenti*
30,67%
29,33%
17,33%

12

8,00%

7
7
5
2
1

4,67%
4,67%
3,33%
1,33%
0,67%

Derīgās zīmes
44
26

Procenti*
31,21%
18,44%

23

16,31%

22
13
7
3
3

15,60%
9,22%
4,96%
2,13%
2,13%

Saraksts
Jaunā VIENOTĪBA
Attīstībai/Par!
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Politiskā partija “KPV LV”
Zaļo un Zemnieku savienība
Latvijas Reģionu Apvienība
“PROGRESĪVIE”
“Latviešu Nacionālisti”
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Derīgās zīmes
16
14
13

Procenti*
18,60%
16,28%
15,12%

9

10,47%

9
7
4
3
3
1

10,47%
8,14%
4,65%
3,49%
3,49%
1,16%

Derīgās zīmes
24
15
5

Procenti*
39,34%
24,59%
8,20%

5

8,20%

4
2
2
2
2

6,56%
3,28%
3,28%
3,28%
3,28%

Derīgās zīmes
21

Procenti*
36,84%

13

22,81%

7
6
4
3
2
1

12,28%
10,53%
7,02%
5,26%
3,51%
1,75%

Derīgās zīmes
290
42
28
25
23

Procenti*
63,32%
9,17%
6,11%
5,46%
5,02%

14

3,06%

9
8
7
5
4
1
1

1,97%
1,75%
1,53%
1,09%
0,87%
0,22%
0,22%

ASV, DENVERA
Nobalsojušie: 61
Derīgās aploksnes: 61
Derīgās zīmes: 61
Nr.
10
13
2
4
15
1
5
9
11

Saraksts
Attīstībai/Par!
Jaunā VIENOTĪBA
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Politiskā partija “KPV LV”
“Latvijas Krievu savienība”
“PROGRESĪVIE”
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Latvijas Reģionu Apvienība

ASV, INDIANAPOLE
Nobalsojušie: 57
Derīgās aploksnes: 57
Derīgās zīmes: 57

4
Derīgās zīmes
64
63
51

Saraksts
Jaunā VIENOTĪBA
Attīstībai/Par!
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Jaunā konservatīvā partija
“PROGRESĪVIE”
Politiskā partija “KPV LV”
Latvijas Reģionu Apvienība
Zaļo un Zemnieku savienība

ASV, SANKTPĒTERSBURGA
Nobalsojušie: 86
Derīgās aploksnes: 86
Derīgās zīmes: 79

Nr.
2

ASV, BOSTONA
Nobalsojušie: 150
Derīgās aploksnes: 150
Derīgās zīmes: 150
Nr.
10
13
2

Tā mēs balsojām

15
10
11
13
5
16

Saraksts
Jaunā konservatīvā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Politiskā partija “KPV LV”
Attīstībai/Par!
Latvijas Reģionu Apvienība
Jaunā VIENOTĪBA
“PROGRESĪVIE”
Zaļo un Zemnieku savienība

ĪRIJA, BALBRIGENA
Nobalsojušie: 458
Derīgās aploksnes: 458
Derīgās zīmes: 457
Nr.
15
2
10
11
9
4
13
5
16
1
8
6
12

Saraksts
Politiskā partija “KPV LV”
Jaunā konservatīvā partija
Attīstībai/Par!
Latvijas Reģionu Apvienība
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Nacionālā apvienība
“Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Jaunā VIENOTĪBA
“PROGRESĪVIE”
Zaļo un Zemnieku savienība
“Latvijas Krievu savienība”
No sirds Latvijai
“Latvijas centriskā partija”
“Latviešu Nacionālisti”

Vairāk informāciju skatiet Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv
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LĀSMA
GAITNIECE
Latvija pasaulei devusi daudz
ievērojamu, pat izcilu zinātnieku – tā ir patiesība, kas nevienam nav jāpierāda. Otra
patiesība ir fakts, ka par šiem
izcilajiem prātiem, viņu pienesumu pasaules zinātnei mēs
zinām vai nu ļoti maz, vai arī
nezinām nemaz. Viens no tādiem ir Liepājā dzimušais inženieris ķīmiķis Nikolajs BredžsBriedis, kuŗš Otrā pasaules
kaŗa beigās devās bēgļu gaitās
uz Amerikas Savienotajām
Valstīm. Savukārt viņa tēvs
Teodors Bredžs-Briedis starpkaŗu periodā bijis veiksmīgs
Liepājas uzņēmējs, kinoteātŗa
„Viktorija” un pat cirka īpašnieks.
“Nav jau nekas sevišķs sasniegts,” – šāds nosaukums dots
laikraksta Laiks 1955. gada 19.
oktobŗa numurā publicētam rakstam par Nikolaju Bredžu-Briedi,
kuŗa pētnieciskais darbs metallu
metināšanas nozarē 1955. gadā
tika novērtēts ar American Welding Society piešķirto Linkolna
zelta medaļu un kuŗš 1956. gadā
saņēma Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda Goda diplomu par sasniegumiem zinātnē,
kā arī tai pašā gadā tika uzņemts
ASV zinātnieku un pētnieku
goda biedrībā. Par šī kunga pienesumu inženieŗzinātnēm liecina 27 patenti un 14 zinātnisku
darbu publikācijas.
Dzimtas pārstāvju uzvārds dažādos dokumentos atveidots vairākās versijās (Bredžs, Bredšs, Bredže, Bredž-Briede, Bredže-Briedis), neievērojot konsekvenci.
Gan uzņēmējs, gan draudzes
priekšnieks
Kā pirmais no Bredžu-Briežu
dzimtas pārstāvjiem, kuŗa ieguldījums Latvijas izaugsmē pelna
ievērību, ir 1885. gada 30. janvārī
Gulbenē dzimušais Teodors, Matīsa dēls, Bredžs-Briedis. Otrs šī
cilvēka kristītais vārds ir “Gothards”, taču tas dokumentos parādās reti. Gandrīz par izņēmumu uzskatāms Liepājas prefektūras paziņojums laikrakstā Valdības Vēstnesis, ka Latvijas ārzemju pase Nr. 006715, ko Liepājas prefekts 1932. gada 29. novembrī izdevis Teodoram Gothardam Bredžs-Briedis un Elizabetei Bredžs-Briedis (dzim. Fišers),
ir izsludināta par nederīgu, jo
īpašnieks to nozaudējis.
Informāciju par Teodora Bredža-Brieža vecākiem, bērnību un
iemesliem, kādēļ ģimene no Gulbenes aizbraukusi, nav izdevies
iegūt, taču ir zināms, ka Liepājā
viņš ieradies pēc Pirmā pasaules
kaŗa un sācis nodarboties ar
uzņēmējdarbību. Starpkaŗu periodā Teodors Bredžs-Briedis
bijis Liepājā iecienītā kinoteātŗa
“Viktorija”, kas dibināts 1922. gadā
un atradās Graudu ielā 36, vienīgais īpašnieks, pārņemot tā vadību no savas dzīvesbiedres Elizabetes Bredžs-Briedis tēva Kārļa
Fišera. Jāpiebilst, ka „Viktorija”
bija vienīgais kinoteātris Liepājā,
kas starpkaŗu periodā piederējis
latviešiem!
Bredžu-Briežu ģimene financiāli bija ļoti labi situēta. Uz to
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Tēvs – izcils uzņēmējs, dēls – izcils zinātnieks
norāda arī kāds fakts, kas gan
vērtējams pretrunīgi. Teodors un
Elizabete Bredži-Brieži 1924. gada
19. jūnijā pie Liepājas notāra
Žaņa Kaupiņa noslēguši līgumu
(reģistrs Nr. 3596), kas atceļ laulāto mantas kopību. Iepriekš Teodors Bredžs-Briedis no dzīvesbiedres Elizabetes saņēmis pārvaldīšanā dažādu kustamu mantu
(mēbeles, veļas drēbes, zelta un
sudraba lietas, saimniecības piederumus), kopējā vērtībā ap
4000 latu. Savukārt pēc līguma
stāšanās spēkā visa manta pārgāja Elizabetes atsevišķā īpašumā. Rodas jautājums, kāds bija
iemesls līguma noslēgšanai?

dam – L.G.). Pēc 1934. g. viņš
dzīvi piedalījies arī filmu nozarē,
nodibinot Rīgā K.-S. “Līgo-filma”.
Bredže-Briedis ir Liepājas namsaimnieku biedrības biedrs un
Liepājas Annas draudzes ilggadīgs padomes loceklis,” vēstīts
laikraksta Kurzemes Vārds 1939.
gada 5. februāŗa numurā. Varam
secināt, ka T. Bredžs-Briedis nav
baidījies pieņemt izaicinājumus
un riskēt.
Ne mazāk aktīvi Teodors
Bredžs-Briedis kopa arī savu
garīgo dzīvi, kalpodams Liepājas
Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 1940. gadā draudzes padomes locekļu vidū radās

darbība izklaides nozarē bija
iemesls Teodora Bredža-Brieža
iecerei Liepājā vadīt ne vien
kinoteātri, bet arī cirku. Liepājnieki ar cirka mākslu bija iepazinušies jau iepriekš. Turklāt tā,
cik secināms no periodikas izdevumiem un vēstures avotiem,
viņus ļoti aizrāvusi. Ārkārtīgi
populārs bija cirks, kas ik gadu
no 8. līdz 16. augustam notika
Annas gadatirgū Jaunliepājā.
Gadatirgus tradicija Jaunliepājā aizsākusies pirms Pirmā
pasaules kaŗa un pastāvēja ilgus
gadu desmitus, arī Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Ne tikai
liepājnieki, bet visas Kurzemes

Vienīgā pašlaik pieejamā
Nikolaja Bredža-Brieža fotografija. Tā uzņemta 1927. gadā,
absolvējot 1. Liepājas Valsts
vidusskolu (reālskolu); oriģināls atrodas LVVA // FOTO: No
Latvijas Valsts vēstures archīva
fondiem

Nikolaja Bredža-Brieža lūgumraksts Latvijas Universitātes rektoram saistībā ar vēlmi savu izglītību turpināt LU Ķīmijas fakultātē.
Šo dokumentu tā autors parakstījis ar uzvārdu „Bredšs” // FOTO:
No Latvijas Valsts vēstures archīva fondiem

Finanču problēmas uzņēmējdarbībā vai nesaskaņas ģimenes
dzīvē?
Ņemot vērā Teodora BredžaBrieža darbības daudzpusīgumu,
apzīmējums “uzņēmējs” nebūs
īsti precīzs. Viņa profesionālo
darbību var raksturot ar epitetu
“radoša”. Šāds apzīmējums saistībā ar uzņēmējiem un namsaimniekiem attiecināms reti,
taču, pētot Bredža-Brieža biografiju, jāatzīst, ka viņš to tiešām
ir pelnījis. „Atgriezies pēc pasaules kaŗa Latvijā kā atvaļināts
pulkvežleitnants, Bredže-Briedis
iestājies Liepājas muitnīcā kā
eksperts, bet vēlāk pārņēma no
sava sievastēva kino vadību un ar
mazu pārtraukumu vadījis to
līdz pat šai dienai (t.i., 1939. ga-

doma, ka par draudzes priekšnieku varētu iecelt šajā baznīcā
kalpojošo mācītāju Dr. Visvaldi
Sanderu. Šāds lūgums ticis iesniegts baznīcas virsvaldē Rīgā,
taču archibīskapa Dr. Teodora
Grīnberga vadībā to 1940. gada
12. marta sēdē noraidīja, pamatojot, ka mācītājs var būt savas
draudzes valdes loceklis, taču
nevar būt tās priekšsēdētājs, respektīvi, draudzes priekšnieks. Lai
situāciju risinātu, bija jāmeklē
enerģisks cilvēks no pašas draudzes locekļu vidus. Tāds arī ticis
atrasts: 1940. gada pavasarī par
Liepājas Svētās Annas evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšnieku
kļuva Teodors Bredžs-Briedis.
Teodora Bredža-Brieža cirks
Iespējams, veiksmīgā uzņēmēj-

iedzīvotāji to bija ļoti iecienījuši.
Ir ziņas, ka ļaudis jau ļoti laikus
atprasījušies no darba, lai augusta otru nedēļu vai vismaz kādu
dienu, ja vairāk nebija iespējams,
dabūtu brīvu. Cilvēki ar ilgošanos un nepacietību gaidījuši gadatirgu ar tā neatņemamu sastāvdaļu – ugunsrijēju, cīkstoņu,
klaunu un savvaļas dzīvnieku
priekšnesumiem. Latvijas cirka
vēstures pētnieks Ģirts Dzenītis
gadatirgu Jaunliepājā un cirka
mākslinieku priekšnesumus attēlojis šādi: „Liepājā vasarās Annas dienas tirgi ilga pusmēnesi.
Bija visādi preču izstrādājumi,
kuŗus katrs tirgotājs reklamēja,
kā prata. [..] No agra rīta līdz
pusnaktij spēlēja „misiņgrauzēji”,
reproduktoros čerkstēja jaunākie
šlāgeŗi, neiztika arī bez leijerkastēm. Kauca un rēca plēsīgie
zvēri. Artisti jutās kā īsta tirgus
publika.” (Latviešu cirka vēstures
lappuses, 1981, 24. lpp.).
Bez cirka mākslinieku priekšnesumiem gadatirgus laikā liepājniekiem bija iespējams apmeklēt pat vairākus stacionāros
cirkus. Pirms Pirmā pasaules
kaŗa Aleksandra ielā 14/16 (tagad
Brīvības iela) atradās viens no
pirmajiem Liepājas cirkiem, savukārt 20. gadsimta 20. gados
Vecajā Ostmalā tika izveidots vēl
viens.
1850. gadā Liepājas kanāla
dienvidu pusē – Zāģeru laukumā

(tagad Kārļa Zāles laukums)
uzbūvēja siļķu brāķi. Tajā laikā
norvēģu burinieki Liepājas ostā
šīs zivis piegādāja lielos daudzumos, līdz ar to bija nepieciešama
vieta, kur tās glabāt. Taču Pirmā
pasaules kaŗa laikā un arī pēc tā
pilsētai piederošais siļķu brāķis
netika izmantots. Šī iemesla dēļ
no 1923. gada 10. jūlija Teodors
Bredžs-Briedis siļķu brāķi sāka
nomāt, sākotnēji nomas tiesības
iegūstot uz trim gadiem. Jau
1923. gada 18. jūlijā uzņēmējs
Iekšlietu ministrijas Būvvaldei
Rīgā nosūtīja nepieciešamos dokumentus, lai iegūtu brāķa pārbūves atļauju: „Līdz ar šo nosūtu
Liepājas cirka izbūves projektu,
dienvid-rītu ostmalā Nr.14, zemesgr. 572. Ēka ir pilsētas īpašums. – Laipni lūdzu klātpielikto
projektu caurlūkot un izsniegt
būves atļauju. Ēkas izbūves darbus domāts nobeigt 15. augustā
š.g., kad lūdzu būvi pārbaudīt un
pieņemt.”
Latvijas Valsts Vēstures archīvā
pieejami vairāki dokumenti, no
kā iespējams uzzināt par siļķu
brāķa pārbūves ieceri cirka
vajadzībām, gan arī aplūkot projekta skices. Paskaidrojumu daļā
Iekšlietu ministrijas Būvvaldei
Teodors Bredžs-Briedis rakstīja
(citējot atstāta oriģinālrakstība):
„Ēka viena stāva mūra, ārējās
sienas 3,30 mtr. augstumā no
ķieģeļiem 70 cm biezumā, bet
jumta daļa no koka. Skatītāju telpas
ierīko 1000 skatītājiem 51,80 mtr.
gaŗumā un 9,75 mtr. platumā un
8,90 mtr. augstumā. Jumts segts
ar dakstiņiem. Uz atsevišķām
vietu telpām ved atsevišķas ieejas, ar 4 dzelzs un 2 koka trepēm,
bet uz gala stāva vietām trepes no
ārienes 1,42 mtr. platumā no
dzelza. Ēka no visām pusēm
pieejama un galvenā izeja atrodas ostas malā uz 10 asēm no
ostas. Visas izejas durvis atvērtas
uz ārieni 2 mtr. platumā. Izejuieeju durvju skaits 7, bez tam 8
papilddurvis. Cirkā elektriskā apgaismošana un strāvu ņem no
vietējās centrāles. Telpas bez apkurināšanas, jo spēles notiks tikai vasaras laikā. Ugunsdrošībai
4 vietās uzstādīti „Hidrants” ar
ūdens bāku 1,50 kub. asis tilpumā.”
Jau 1923. gada 16. septembrī
pārbūvēto siļķu brāķi apmeklēja
prefekts Šteinerts, Liepājas pilsētas galvas v.i. Stiprais un būvvaldes priekšnieks inženieris Eižens Kolpaks. Komisijas slēdzienā
lasāms: „Apskatot uz vietas Teodora Bredša izbūvēto cirkus ēku,
Liepājā, Dienvid-rītu ostmalā
Nr. 14, nolēma: izbūvi atzīt par
pareizi izdarītu un atļaut uzsākt
darbību”. Siļķu brāķa pārbūves
atbilstību cirka vajadzībām apliecina arī būvvaldes priekšnieka
Eižena Kolpaka un darbveža Jāņa
Cerika parakstītā Iekšlietu ministrijas Būvvaldes apliecība par
būvdarbu nobeigšanu.
Cirks ar krāšņām izrādēm un
pat kavalkādēm pa Liepājas ielām tika atklāts tūlīt pēc būvdarbu
beigšanas. Tie bija krāšņi svētki,
kas izsauca neviltotu liepājnieku
sajūsmu.
(Turpinājums 9. lpp.)
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Atkal 3x3 nometnē

ASTRĪDA
JANSONE
Jau pirms trim gadiem, no
Klīvlandes draugiem atvadoties, teicu, ka nu gan uz Ameriku
vairs nebraukšu, jo esmu tam
par vecu un slimu. Bet... tā laikam ir gan, ka nekad nevajag
teikt: nekad! Latvijas labie ārsti
mani pa šiem gadiem pataisījuši
mazliet veselāku un stiprāku,
tādēļ šogad sadūšojos un devos
vienai māsai līdzi uz Ameriku,
bet, atpakaļ uz Latviju braucot,
paņēmu sev līdzi citu māsu. Tā
nevienā virzienā nebija jālido
vienai. Amerikā pie māsas Čikāgā nodzīvoju gandrīz mēnesi,
tad nedēļu pavadīju 3x3 nometnē Gaŗezerā, kur piedalījos
ļoti interesantā ievirzē un palīdzēju pierakstīt nometnes avīzi
„Kurmis klausās”.
Ievirze, kuŗu aktīvi klausījos
un šo to pierakstīju bija „Latviskā dzīvesziņa”. To vadīja Čikāgas latviešu Ciānas draudzes
mācītāja Gundega Puidza un
bijušais dievtuŗu dižvadonis
Amerikā un Kanadā Ričs
Spuris. Mums tā likās interesanta un ļoti saistoša, jo pirmo
sesiju iesākām ar astoņiem dalībniekiem, bet nākamā rītā jau
mūsu klasē bija 18. Cits citu bija
mudinājis atnākt un paklausīties arī vēlāk. Pārrunas ritēja
viegli, jo katram bija kaut kas
sakāms, kas interesēja ne tikai
viņu vien. Laiks mums pagāja
ļoti ātri un interesanti, un katru
dienu mums pievienojās jauni
dalībnieki. Ziņas par mūsu nodarbībām izplatījās pa visu
nometni un gandrīz katrs gri-
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bēja no tās kaut ko dzirdēt.
Jau pirmajās stundās mēs vienojāmies, ka jāveicina tautastērpa valkāšana, jo tikko latvietim mugurā ir tautastērps, viņš
„izstiepjas” staltāks un kļūst
pašapzinīgāks. Otrkārt – jāveicina izpratne par latvisko dzīvesziņu, jo kā gan lai latvietis
prot latviski dzīvot, ja viņš neizprot, ko tas nozīmē. Treškārt –
tiem, kas to saprot, ir jārāda
priekšzīme. Bez tam mums visiem ir jādara viss iespējamais,
lai latvieši visā pasaulē justos kā
vienas tautas locekļi, kaut arī
viņi piederētu kādai kristīgo
draudzei, dievtuŗu sadraudzei
vai pat kādai latviešiem līdz šim
neraksturīgai draudzei vai ticībai. Īstenībā jau tas ir kaut kas
tāds, ko latviešiem vienmēr
vajadzētu paturēt prātā – mēs
visi esam latvieši, un mums
vienmēr jābūt vienotiem.
Otrā dienā mēs iepazināmies
ar dievturību, kas nav tikai
Brastiņa vēstījums vien. Tam
pamatā ir latvju dainas. Ričs
mums pastāstīja par Amerikas
un Kanadas dievtuŗu „mājām”
– Dievsētu un to, kas tur notiek.
Viņu mājaslapā internetā es
atradu šo informāciju:
„Dievsēta ir īpašums Viskonsīnas laukos, kur Ziemeļamerikas
dievtuŗi un viņu domubiedri pulcējas, lai svinētu latviešu gadskārtas un godus. Dievturību dibināja 1920. gados Latvijā. Pa
Otrā pasaules kaŗa laiku nedaudz dievtuŗu nonāca Rietumu
zemēs kā bēgļi. Ar laiku viņi

dibināja Latvju dievtuŗu sadraudzi un nelielas dievtuŗu draudzes
ASV, Kanadā, Vācijā un Austrālijā. Grencionu Kārlis ar savu
ģimeni Latvju dievtuŗu sadraudzei ziedoja zemi netālu no
Tomas pilsētiņas dienvidrietumu
Viskonsīnā. Tur 1979. gadā sāka
būvēt „Skandavu”, kas kalpo par
Dievsētas galveno satikšanās
telpu. Vēlāk uzbūvēja vēl Skoliņu
un Saimes ēku ar virtuvi un
naktsmājām apmēram 25 cilvēkiem. Dievsēta ir pirmais zināmais – un pagaidām vienīgais –
īpašums pasaulē, kas ir veltīts
tieši senās latviešu gadskārtas
un dievturības piekopšanai.
Latvietis ir saistīts ar dabu, un
atkarīgs no dabā notiekošajām
norisēm un arī debess spīdekļiem
– it sevišķi sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas. Zīmīgos laikos,
piemēram, saulstāvjos un saulgriežos, svin lielākus svētkus –
Meteņus, Lielo dienu, Ūsiņus,
Jāņus, Apjumības, Mārtiņus,
Ziemassvētkus. Katram svinamajam laikam ir savas īpašas
izdarības un dziesmas. Daudzām ir sakars ar augšanas un
zemniecības cikliem, un liela
daļa no šiem svētkiem ir bijuši
atzīmēti jau no aizvēsturiskiem,
pirmskristīgiem laikiem.”
Latviešiem kā senai tautai bija
izkopta sava kultūra, ar kuŗas
palīdzību viņus varēja atšķirt no
citām. Tikumi un paražas, kā
arī tradicijas pavadīja viņus visā
dzīvē.
Krustabas ir pirmais lielais
mūža gods, kad jaundzimuša-

jam bērnam deva vārdu. Senos
laikos vārda došanu saistīja ar
bērna uzņemšanu dzimtā, un
dievtuŗi to sauc par pādes dīdīšanu. Latviešu kāzas dievturim ir līdzināšana, kas nozīmē,
ka abi līdzināmie tiešām ir
līdzīgi tiesībās un pienākumos.
Kad cilvēks nomirst, viņš
dievtuŗiem kļūst par veli, un ir
velis ik ilgi, kamēr ir kāds, kas
viņu atceras.
Tālāk vadību pārņēma atkal
Gundega un pastāstīja par nacionālās domāšanas rašanos latviešos un izglītošanās sākumu
1730. gadu beigās, kas notika
Brāļu draudžu iespaidā. Uz to
latviešus mudināja arī Čechijas
hernhūtiešu ierašanās Latvijā.
Hernhūtieši un Brāļu draudzes
latviešos panāca to, ka viņi
strādāja ļoti daudz un godīgi,
un latviešos radīja nacionālo
apziņu. Līdz ar to radās pirmā
Nacionālā atmoda. Tālākās pārrunās mēs nonācām pie slēdziena, ka patiesībā kristīgai
ticībai un dievturībai ir daudz
kā kopīga, jo gandrīz katram
bauslim mēs varam atrast piemērotu dainu, un mēs dievkalpojumos varam dziedāt arī
dainas, viņa 18. novembrī savu
dievkalpojumu ir beigusi ar
tautasdziesmu ”Pie Dieviņa gaŗi
galdi”. Pēc tam neviens par to
nav sūdzējies. Galvenais ir neļaut ticības jautājumiem mūs
šķelt.
Turpmāko dienu pārrunās
cits par citu mūsu grupā ieteica
vairākas lietas, ko mums vaja-

dzētu ievērot, lai dievtuŗu un
kristīgo ticību latvieši viens
otru labāk saprastu un labāk
varētu sadarboties kopējās interesēs kā Latvijā, tā arī ārpus
tās. Viens no tādiem bija latviešu skolās bērniem paskaidrot
arī par dievturību kā seno latviešu ticību, otrs – norādīt uz
latviskiem elementiem mākslā
kā Annusa vai Kalmītes gleznās,
to pašu arī literātūrā, veicināt
tīru latviešu valodu, tautasdziesmu dziedāšanu, tautastērpu darināšanu, jo nekas tā
nepaceļ latvietes pašapziņu, kā
pašas darināts tautastērps. Būtu
jārada domubiedru grupa, kas
sadarbības domu iedzīvinātu ar
tīmekļa palīdzību.
Pēdējā rītā mēs pārspriedām
latvieša raksturīgākās īpašības
un vienojāmies, ka īsts latvietis ir:
labestīgs, gudrs, strādīgs, darbīgs, priecīgs, saticīgs, devīgs,
izpalīdzīgs, taisnīgs un dievticīgs. (Te gan jāpiemin, ka dievturis tic citādam dieviņam nekā
kristīgais latvietis.) Svarīgi ir,
par spīti uzskatu dažādībai, dot
iespēju latviešiem saprasties un
pastāvēt.
Tikai tagad, jau gandrīz trīs
nedēļas atkal esot Latvijā un
klausoties latviešu diskusijas
par 13. Saeimas ievēlēšanu, atkal bija jāredz, ka mūsu polītiķi
nu gan nav īsti latvieši, jo nebija
ne labestīgi, ne saticīgi, ne taisnīgi, ne priecīgi, un priecīga
tagad neesmu arī es.

Tēvs – izcils uzņēmējs, dēls – izcils zinātnieks
(Turpināts no 8. lpp.)
„Cirka laikā te risinājās interesanti notikumi – tā darbības
uzsākšanu ievadīja milzīga reklāma trīs vai četru nedēļu gaŗumā, vēstot, ka gaidāms milzīgs
pārsteigums. Un tas tik tiešām
bija, jo pirmajās izrādes minūtēs
skatītājiem tika nodemonstrēts
priekšnesums ar 20 dresētiem
zirgiem, nekas jau tur sevišķs
droši vien nebija, bet tajos laikos
pievilka skatītājus. Ēkas vecās
konstrukcijas daļēji vēl saglabājušās, un vēl nesen, kad atbrīvoja
sienas, varēja redzēt izcirstas arkas, kas pēc tam atkal aizmūrētas,
bet kas savulaik bija domātas
drošības nolūkiem, ja ēkā izceļas
ugunsgrēks, lai cilvēki varētu
steigšus pamest cirku,” vēstīts
laikrakstā Kurzemes Vārds.
Liepājnieku prieki gan nebija
ilgi: jau 1928. gadā, sākoties ekonomiskajai krizei, cirks bankrotēja. Siļķu brāķis nonāca aizsargu
rokās; tur tika ierīkota šautuve.
Inženieris Nikolajs BredžsBriedis
Teodora Bredža-Brieža laulībā
ar Elizabeti Fišeri 1909. gada 16.
oktobrī (pēc vecā stila) vai 29. oktobrī (pēc jaunā stila) Liepājā
piedzima dēls Nikolajs. Viņš uzskatāms par vienu no talantīgā-

kajiem liepājniekiem, kuŗa devums inženierzinātņu attīstībā ir
ļoti ievērojams, taču šī cilvēka
vārds mūsdienās nepelnīti aizmirsts.
Savu pirmo izglītību Nikolajs
Bredžs-Briedis ieguvis 1. Liepājas
Valsts vidusskolā (reālskolā), kur
mācījies no 1922. gada 21. augusta
līdz 1927. gada 14. jūnijam.
Sekmju izraksts mācību procesa
noslēgumā liecina, ka viņam ļoti
padevušies eksaktie priekšmeti
(algebra, algebriskā analīze, ģeometrija, fizika, ķīmija) un ticības
mācība, kur gūts visaugstākais
vērtējums, taču raizes sagādājuši
humanitārie priekšmeti (latviešu
valoda) un svešvalodu apguve
(angļu un vācu valoda), kuŗos
saņemts apmierinošs vērtējums.
Jau 1927. gada 11. augustā Nikolajs Bredžs-Briedis Latvijas
Universitātes (LU) rektoram rakstījis lūgumrakstu, kuŗā paudis
vēlmi izglītību turpināt LU Ķīmijas fakultātē. Studijas liepājnieks absolvēja ar izcilību 1936.
gadā, iegūstot inženiera ķīmiķa
gradu. 1937. gada sākumā viņa
vārds atrodams ar inženieŗu, architektu būvtiesībām reģistrēto
personu sarakstā, ko apstiprinājusi Iekšlietu ministrijas Būvniecības pārvalde.
Pēc studijām Nikolajs Bredžs-

Briedis atgriezās dzimtajā pilsētā,
kur no 1938. līdz 1944. gadam
strādāja Liepājas metalurģiskajā
fabrikā par inženieri, vēlāk gūstot
paaugstinājumu par laboratoriju
vadītāju un vecāko inženieri.
Otrā pasaules kaŗa laikā BredžuBriežu ģimene Latviju pameta
un devās bēgļu gaitās. Vispirms
viņu ceļš veda uz Berlīni, kur
inženieris no 1944. Līdz 1945.
gadam strādāja par asistentu
Spandauer Stahlwerke, taču tad
ģimene devās uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
Pirmie dzīves gadi jaunajā mītnes zemē Nikolajam BredžamBriedim bija smagi, jo nācās
strādāt nekvalificētus darbus:
apelsīnu plantācijā, par kapraci
un pie ceļa būvēm. Tikai 1951.
gadā viņam izdevies iegūt izglītībai atbilstošu darbu Illinojas
technoloģiskā institūta pētniecības nodaļā, par kuŗu Nikolajs
Bredžs-Briedis emigrācijas latviešu laikraksta Laiks žurnālistam
paudis: „Šinī darbā pirmo reizi
tiek realizēta trīs dimensionālā
noslodzēšana, kas paceļ metallu
stiepes pretestību trīs līdz četrkārtīgi un līdz ar to metallu pretestība tiek pacelta trauslā lūzuma plaknē. [..] Illinojas technoloģiskā institūta pētniecības
nodaļā strādāju jau no 1951. gada,

kad arī uzsāku šos pētījumus.
Protams, blakus šim darbam
esmu strādājis arī pie citiem
pētījumiem. Esmu publicējis
piecus zinātniskus darbus, kas ir
parādījušies šejienes zinātniskā
presē. Pētījumi turpinās.” Jau pēc
viena Illinojas technoloģiskajā
institūtā nostrādāta gada Nikolajs Bredžs-Briedis saņēmis pirmo
paaugstinājumu par vecāko asistentu, 1953. gadā – par docentu,
1955. gadā – par pētniecības metalurgu.
Tieši ASV Nikolajam BredžamBriedim izdevās gūt vislielākos
panākumus zinātnē, ko apliecina
27 iegūtie patenti un 14 zinātnisku darbu publikācijas. Līdz
1965. gadam viņš darbojās metalurģijas pētnieka amatā Čikāgas IIT Research Institute, bet no
1965. gada – sabiedrībā Wall Colmony Detroitā. 1955. gadā par
labāko publicēto darbu metālu
metināšanas nozarē apbalvots ar
American Welding Society Linkolna zelta medaļu un naudas
balvu. Savukārt 1957. gadā saņēmis Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda balvu „par
sasniegumiem zinātnē, kas dara
godu latviešu vārdam un latviešu
tautai citu tautu vidū”. 1961. gadā
uzņemts enciklopēdijā American
Men of Science.

Viens no ievērojamākajiem
Nikolaja Bredža-Brieža atklājumiem ir bišu šūnas konstrukcijas
elementu pielietošana lidmašīnu
un raķešu ātruma kāpināšanai.
„Bišu šūnas plāksnes sastāv no
ļoti plānām metāla plāksnītēm,
kas veidotas pēc dabīgo bišu
šūnu parauga. Šīs konstrukcijas
elements iztur ārkārtīgi lielas slodzes un ir vairākas simts reizes
vieglāks par viengabala metāla
plāksnēm. Šūnu plāksnīšu metāla kausējumu atrada un tālāk
izveidoja mūsu tautietis Nikolajs
Bredžs,” – tā vēstīts laikraksta Latvija 1959. gada 28. marta publikācijā „Latvieši aizjūrā”.
Izcilais zinātnieks vairākkārt ir
uzstājies publiski ar lekcijām, piemēram, 1960. gadā Masačūsetsas
technoloģiju institūta vasaras sesijā lasījis vairākas lekcijas par
metallu cietlodēšanu.
Kaut arī Nikolajs Bredžs-Briedis nesekoja sava tēva pēdās,
izvēlēdamies kļūt nevis par uzņēmēju, bet gan zinātnieku,
viņus vienoja ticība Dievam un
līdz ar to rēgulāra iesaistīšanās
draudzes dzīvē. Nikolajs pēc
ierašanās ASV par spīti lielajai
aizņemtībai aktīvi darbojies Čikāgas Ciānas draudzē, kur vienu
laiku bija pat padomes priekšsēdētājs.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Rīgā viesojas britu princis
Edvards un grāfiene Sofija
Latviju oficiālā vizītē 9. un 10. oktobrī apmeklē Veseksas grāfs, Lielbritanijas princis Edvards un viņa
dzīvesbiedre, grāfiene Sofija, informēja Valsts prezidenta kancelejā. Notika oficiālā sagaidīšanas
ceremonija pie Rīgas pils, oficiālā
fotografēšanās un parakstīšanās
viesu grāmatā.

Veseksas grāfs un grāfiene Rīgas
pilī tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un viņa kundzi Ivetu Vējoni, piedalījās svinīgā ziedu
nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā grāfs un grāfiene
svinīgi dāvināja grāmatu Tautas
grāmatu plauktam. Vizīte veltīta
Latvijas valsts Simtgadei un stiprina abu valstu divpusējās attiecības, kuŗās īpaša nozīme ir drošības
un ekonomiskās sadarbības jautājumiem, kā arī latviešu diasporas
jautājumiem.
Veseksas grāfs iepriekš Latvijā
viesojās 2016. gadā, lai pasniegtu
Edinburgas hercoga starptautisko
apbalvojumu, ko piešķir jauniešiem, kuŗi guvuši panākumus starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award ietvaros,
kā arī populārizētu pašu programmu un tās sniegtās iespējas
un ieguvumus Latvijas jauniešiem.
Princis Edvards ir trešais, jaunākais Lielbritanijas karalienes Elizabetes II dēls un desmitais rindā uz
Apvienotās Karalistes troni. Sofijas pilna laika darbs ir karaliskās
ģimenes pienākumi, viņa pārstāv
gan karalieni Elizabeti II, gan apmeklē daudzas pašas izvēlētas labdarības un cita veida organizācijas.
Viņas interešu lokā ir gan cilvēku
ar īpašām vajadzībām atbalstīšana, gan akluma novēršana attīstības valstīs, gan lauksaimniecība
un mode.
Lielbritanija ir viens no svarīgākajiem Latvijas partneriem – abas
valstis cieši sadarbojas gan divpusēji, gan arī Eiropas Savienībā
(ES), NATO un citās starptautiskajās organizācijās. Lai arī Lielbritanija izstājas no ES, Latvija turpina
ciešu un izvērstu sadarbību ar Lielbritaniju, īpaši drošības un tirdzniecības jautājumos. Lielbritanija
ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas un Baltijas reģiona valstu sabiedrotajiem drošībā un aizsardzībā. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Lielbritanija ir sniegusi ievērojamu palīdzību aizsardzības struktūru veidošanā, reģionālās sadarbības attīstīšanā, kā arī
apmācību jomā. Gan Rīgā izvietotajā NATO Stratēģiskās komūnikācijas izcilības centrā, gan NATO
spēku integrācijas vienībā strādā
Lielbritanijas eksperti.
Paredzēts, ka Lielbritanijas princis ar dzīvesbiedri 10. oktobrī ieradīsies arī Lietuvā, ziņu aģentūrai BNS apliecinājusi prezidentes
Daļas Grībauskaites padomniece
Živile Didžgalviene.

***
Latvijas Goda aplis
Dzintaru koncertzālē
No 20. līdz 22. oktobrim Jūrmala kļūs par Latvijas goda galvaspilsētu, svinot Latvijas valsts Simtgadi festivālā “Latvijas Goda aplis”.
Galvenās festivāla aktīvitātes norisināsies Dzintaru koncertzālē,
kur baudīsim mākslinieces Lienes Mackus lielizmēra skulptūru
izstādi, Jāņa Šipkēvica un Katarinas Henrihsones inspirētas mūzikālās performances sadarbībā ar
kori “Balsis” un Voice Improvisation Ensemble no Zviedrijas, kā arī
Roberta Rubīna audiovizuālās projekcijas “Gaismas toņu mistērija”
un izstādi “Mūsu 100 tautumeitas
Latvijas Simtgadei”.

Festivāls “Latvijas Goda aplis”
ir iniciātīva svinēt Latvijas valsts
Simtgadi visa jubilejas gada gaŗumā katru nedēļas nogali citā novadā vai pilsētā. Latvijas Goda apļa
sarīkojums Dzintaru koncertzālē
iesāks Roberta Rubīna audiovizuālās projekcijas “Gaismas toņu
mistērija” 20. oktobŗa vakarā no
plkst. 21 līdz 22.30. Stāstot par
iecerēto gaismas šovu, režisors Roberts Rubīns uzsver, ka “tās nebūs
parastas videoprojekcijas, bet gan
precīza vēsturiskās Dzintaru koncertzāles fasādes videokontūra. Ņemot vērā ēkas vizuālās nianses,
tiek radīts īpašs 3D animēts videostāsts par Jūrmalu un Dzintaru
koncertzāli ceļojumā cauri laikiem.
***
Valsts prezidents
tiks vēlēts atklāti
Grozījumus Satversmē noteikt
Valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu Saeimā iesniedza Latvijas Reģionu apvienības pārstāvji. Lai arī
atbalstu grozījumiem pauda arī
partiju Saskaņa, Vienotība un Nacionālās apvienības Visu LatvijaiTēvzemei un brīvībai/LNNK deputāti un daļa ZZS frakcijas, likuma izmaiņas uz priekšu raiti
nevirzījās.

Tomēr Saeima 4. oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus
Satversmē, kas paredz Valsts prezidentu parlamentā ievēlēt atklāti.
Konstitūcijas izmaiņas atbalstīja
85 deputāti, bet pret bija trīs parlamentārieši. Līdz šim bija noteikts, ka Valsts prezidenta vēlēšanas parlamentā notiek aizklāti. Izmaiņas Satversmē stāsies spēkā
2019. gada 1. janvārī. Vēl nepieciešams veikt grozījumus Valsts
prezidenta ievēlēšanas likumā,
ko, saņemot atbalstu, varētu veikt
vēl 12. Saeimas darbības laikā.

***
Pasaules pirmatskaņojumu
piedzīvo Andra Dzenīša “Māra”
4. oktobrī Leipcigā Andŗa Nelsona un viņa vadītā Gewandhaus
simfoniskā orķestŗa sniegumā pasaules pirmatskaņojumu piedzīvoja Andŗa Dzenīša jaundarbs
“Māra”. 8. novembrī notiks šī opusa pirmatskaņojums Amerikā –
Nelsona vadībā to atskaņos arī
Bostonas simfoniskais orķestris,
informēja Latvijas Radio Komūnikācijas daļas pārstāve Indra Zomerovska.

“Apbrīnoju šī leģendārā orķestra
spēju tik ļoti īsā laikā apgūt sarežģītu mūzikas materiālu,” par pirmajiem iespaidiem pēc tikšanās
ar Gewandhaus orķestri Leipcigā
stāsta komponists. Viņš neslēpj –
atziņa, ka skaņdarbam iecerēti
vien trīs mēģinājumi, no kuŗiem
pirmais ir iepazīšanās ar materiālu, bet pēdējais – ģenerālmēģinājums, sākotnēji viņā raisījusi teju
vai izmisumu: “Taču jau otrajā
reizē mūzikas materiāls sāka skanēt pa īstam, atplauka – neapšaubāmi, pateicoties arī Andŗa Nelsona spējām detalizēti strādāt,
atrast un izcelt svarīgo, aptvert
formas kopumu ļoti mobili, un
dažkārt ņemot talkā pat sirsnīgu
humoru.”
***
Pāvesta Franciska
dāvinātās grāmatas –
Tautas grāmatu plauktam
Valsts prezidents Raimonds Vējonis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam nodevis pāvesta Franciska dāvinātās
grāmatas, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā.
Savas pastorālās vizītes Latvijā laikā pāvests Francisks Valsts prezidentam dāvināja četras paša sarakstītas grāmatas. Centrālais no
dāvinājuma darbiem ir enciklika
Laudato Si – “Esi slavēts”. Tā veltīta rūpēm par kopējām mājām –
planētu Zemi, iekļaujot arī dziļu
skatījumu uz cilvēku, viņa dzīves
un darbības aspektiem. Par centrālo šīs enciklikas jautājumu var
uzskatīt – “Kādu pasauli mēs gribam nodot tālāk tiem, kuŗi dzīvos
pēc mums – bērniem, kuŗi aug?”.
***
Saeima otrajā lasījumā atbalsta
Diasporas likumprojektu
Saeima 4. oktobrī otrajā lasījumā atbalstīja jauna Diasporas likuma projektu, kuŗa mērķis ir stiprināt diasporas kā neatņemamas
Latvijas sabiedrības daļas latvisko
identitāti un piederību Latvijai,
nodrošināt diasporai iespējas brīvi veidot, uzturēt un paplašināt
saikni ar Latviju, kā arī sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā. Tāpat likumprojekts paredz nodrošināt labvēlīgus
apstākļus remigrācijai, informē
Saeimas Preses dienests. Likuma
projekts noteic, ka diaspora ir ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie
Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam

ir saikne ar Latviju, kā arī viņu
ģimenes locekļi. Tāpat tajā definēti
diasporas organizācijas, remigrācijas un remigranta jēdzieni.
Statistika liecina, ka no visiem
latviešiem un Latvijas valstspiederīgajiem 15 procenti šobrīd dzīvo ārpus Latvijas. Ņemot vērā to,
kā arī sabiedrības novecošanos,
pieaugošo demografisko slodzi un
prognozes par darbaspēka trūkumu nākotnē, konsekventas diasporas polītikas īstenošana ir ārkārtīgi būtiska, un šī polītika definēta jaunā likuma projektā kā
jauna valsts polītikas nozare, likumprojekta anotācijā norāda tā
autori.
***
Kad latviešu un lietuviešu
mūzika satiekas
16. oktobrī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas korē notiks kamermūzikas koncerts “Satiekoties. Latvijai un Lietuvai – 100”, kuŗā skanēs
mūsdienu latviešu un lietuviešu
komponistu mūzika, tostarp jaundarbs, kuŗa pirmatskaņojumu dzirdēsim koncertā. Mūzicēs dziedātāja Gunta Gelgote, flautists Ģiedrs
Gelgots un pianiste Aija Kuzmane.
Koncertu papildinās mūzikas žurnālistes Ilzes Mednes ievadvārdi.
Latviju un Lietuvu vieno ne tikai
robeža un kopīga vēsture, bet arī
cilvēki – latvieši, kas dzīvo Lietuvā, un lietuvieši, kas dzīvo Latvijā.
Kultūru mijiedarbība vienmēr
rada zīmīgu pievienoto vērtību.
Īpaši mākslā un mūzikā. Latviešu
soprāns Gunta Gelgote kopā ar
dzīvesbiedru lietuviešu flautistu
Ģiedri Gelgotu bieži veido dažādas kamermūzikas programmas,
kuŗas atskaņo gan Lietuvā, gan
Latvijā. Iecerētais koncerts ļaus
nosvinēt abu kaimiņvalstu Simtgadi, parādot to kultūras parallēles un satikšanās punktus.
***
Skolniece no Daugavpils
uzvar starptautiskajā
ekonomikas olimpiadā
Latvijas komanda uzvarējusi nesen notikušajā starptautiskajā ekonomikas olimpiādē Maskavā. Turklāt Daugavpils krievu vidusskolas 12. klases skolniece Alisa Turukova individuālajās sacensībās ieguvusi zelta medaļu. Olimpiadā
piedalījās 15 komandas no 13 valstīm. Tajā bija trīs daļas: ekonomika, finanču prasmes un uzdevums
uzņēmējdarbībā. Pirmajās divās
daļās skolēni sacentās atsevišķi,
bet pēdējā strādāja komandās.

Latvijas delegācija ekonomikas
olimpiadā. Alisa Turukova –
otrā no kreisās
Otro vietu olimpiadā ieņēma
Krievijas komanda, savukārt trešo
vietu dalīja komandas no Kazachstānas un Brazīlijas. “Mūs atlasīja
pēc rezultātiem valsts ekonomikas
olimpiadā. Mēs visi esam tās uzvarētāji un balvu ieguvēji,” pastāstīja
Turukova. Viņa sacīja, ka olimpiadās dažādos mācību priekšmetos piedalās jau kopš 9. klases, bet

nekad nav ieņēmusi pirmo vietu.
Meitene vienmēr palikusi otrā vai
trešā. Latvijas komandā neesot
bijis neviena rīdzinieka: Alise no
Daugavpils, Vairis Stramkalis un
Kārlis Eiduks no Olaines, Roberts
Pavlovskis no Balviem un Diāna
Paula Upmale no Cēsīm. Zelta
medaļas saņēma arī Stramkalis,
Pavlovskis, bet Upmale un Eiduks
ieguva bronzas godalgas. “Bet šoreiz – uzvara starptautiskā olimpiadā. Protams, esmu ļoti priecīga,
un mani vecāki ir ļoti priecīgi.
Viņi sākumā pat neticēja, domāju,
ka mēģinu viņus izjokot...” stāstīja
Turukova.
***
Aizsardzības ministrs
NATO sanāksmē
Aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis (ZZS) Briselē notiekošās NATO aizsardzības ministru
sanāksmes laikā uzsvēris nepieciešamību veicināt ātru spēku pārvietošanu visā NATO territorijā,
aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā.
Tikšanās laikā NATO dalībvalstis
pauda apņēmību turpināt darbu
pie spēku gatavības paaugstināšanas un ātras reaģēšanas potenciālā krizes situācijā.

Latvijas aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis Briselē
tiekoties ar Gruzijas aizsardzības ministru Levanu Izoriju //
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Piedaloties NATO – Gruzijas
komisijas sēdē, kas NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā
notika Briselē, Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis atkārtoti paudis atbalstu Gruzijas territoriālajai integritātei un
suverēnitātei. “Mums iespējami
ātri ir jāsasniedz alianses izvirzītais uzdevums – spēja ātri pārvietot spēkus visā NATO territorijā,”
uzsvēra Bergmanis. Sanāksmes
laikā ministri pārrunāja jaunās
NATO komandstruktūras ieviešanas gaitu un prioritātes, palielinot
personālsastāvu, kā arī veidojot
jaunos komandvadības elementus, kuŗu darbības sākšana palielinās NATO reaģētspēju.
***
Latvijas turīgākā cilvēka
bagātība – 172 miljoni eiro
Latvijas miljonāru jaunākā saraksta pirmajā vietā ierindots informācijas technoloģiju uzņēmuma “Mikrotīkls” līdzīpašnieks Arnis Riekstiņš, kuŗš gadu iepriekš
bija ceturtajā pozicijā, liecina Dienas Biznesa apkopojums “100 Latvijas turīgākie cilvēki”.
Riekstiņa bagātība lēsta 172 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10
miljoniem eiro vairāk nekā gadu
iepriekš. Savukārt otrajā vietā ierindots “Rietumu bankas” līdzīpašnieks Leonids Esterkins, kuŗa
bagātība lēsta 120 miljonu eiro
apmērā, kas salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir samazinājums.
(Turpinājums 11. lpp.)
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28. oktobrim. Projekts iekļauts alfabētiskā kartotēka. Pēcāk pubLatvijas valsts Simtgades Rīgas sa- licēs arī citus ar VDK darbību
Gadu iepriekš Esterkins bija tre- rīkojumu programmā.
saistītus dokumentus.
šā turīgākā Latvijas iedzīvotāja
pozicijā. Vienlaikus līdzšinējie sa***
raksta līderi – ABLV Bank, kuŗai
Pie kinoskatītājiem nonāk
šogad sākts likvidācijas process,
Simtgades filma
īpašnieki Oļegs Fiļs un Ernests
“Kurts Fridrichsons”
Bernis – ierindoti saraksta trešajā
11. oktobrī kinoteātrī Splendid
un ceturtajā pozicijā. Fiļa bagātīPalace notika pirmizrāde režisores
ba lēsta 100 miljonu eiro apmērā,
Dzintras Gekas dokumentālajai
kas ir par 215 miljoniem eiro mafilmai “Kurts Fridrichsons”, kas
zāk nekā gadu iepriekš, bet Bertapusi Nacionālā Kino centra proņa – 98 miljonu eiro apmērā, kas
Izstādes tapšanā piedalījās visas grammā “Latvijas filmas Latvijas
ir samazinājums par 214 miljo- interešu izglītības iestādes sadar- Simtgadei”. Filma ir personisks
niem eiro. Savukārt saraksta piek- bībā ar fotografu Jāni Romanov- rakstnieces Gundegas Repšes stāsts
tajā vietā (gadu iepriekš – septītā ski. “Fotografijās centāmies parādīt, par Kurtu Fridrichsonu – mākslivieta) ierindots zāļu ražotāja Olain- kas mēs, interešu izglītības iestā- nieku, garīgo skolotāju, autsaidefarm bijušais īpašnieks Valērijs des, esam un mazu daļu no tā, ko ru, ieslodzīto un nonkonformistu
Maligins, kuŗš miris 2017. gada ikdienā darām. Katra iestāde at- Latvijas vēstures līkločos.
decembrī. Viņa bagātība jaunāka- spoguļota vienā fotografijā savā
jā sarakstā lēsta 88 miljonu eiro piemājas vidē,” par izstādes ideju
apmērā, kas ir par 18 miljoniem stāsta projekta koordinātore, Rīeiro vairāk nekā gadu iepriekš. gas Interešu izglītības metodiskā
Latvijas 100 turīgāko iedzīvotāju centra sarīkojumu koordinātore
saraksta pirmajā desmitniekā ir Santa Vancāne.
arī Justs Nikolajs Karlsons (75 miljoni), Arkadijs Sucharenko (62),
***
Jānis Zuzāns (60), Uldis Asars
Ozolniekos atklāta seno
(56), Egils Butka (48).
Latvijas radioaparātu izstāde
Arī Igaunijā noskaidroti bagāPagājušā gadsimta divdesmitatākie cilvēki. Tie ir tiešsaistes mak- jos trīsdesmitajos gados radiouzsājumu pakalpojuma Transferwi- tvērējus ražoja ne tikai rūpnīca
se dibinātāji Kristo Kērmans un VEF, bet arī vairāki desmiti sīkTāvets Hinrikuss, liecina biznesa firmu. Un nu Ozolnieku novada
laikraksta Aripaev apkopotais sa- vēstures ekspozicijā atklāta kollekraksts. Pēc avīzes aplēsēm, Kēr- cionāra Uģa Uzkliņģa seno radiomana īpašumu kopējā vērtība ir aparātu izstāde, kur redzami trīsNo 12. oktobŗa plānoti filmas
258,2 miljoni eiro un Hinrikusa - desmito un četrdesmito gadu Lat- seansi Latvijas lielākajās pilsētās.
238,6 miljoni eiro. Pērn viņi Ari- vijas radioaparāti.
Filma “Kurts Fridrichsons veidota
paev sarakstā ieņēma attiecīgi
studijā “Sibirijas bērni”. Režisore
otro un trešo vietu.
un producente Dzintra Geka, scēnārija autore Gundega Repše, ope***
rātors Viktors Gribermans. Kurta
Klajā laista grāmata
Fridrichsona lomā Tālivaldis Las“100 notikumi Latvijas vēsturē”
manis. Filmā atskaņoti Gustava
Izdevniecība Latvijas Mediji
Fridrichsona un Pēteŗa Vaska
laidusi klajā grāmatu “100 notiskaņdarbi. Filma par Kurtu Fridkumi Latvijas vēsturē: Cilvēki un
richsonu tapusi trīs gadu garumā –
procesi 1918 – 2018”. Grāmata tano 2015. līdz 2018. gada septempusi, par Latvijas Simtgadi domāLatvijas radiofons tika atklāts brim –, filmēts septiņās valstīs,
jot daudziem un dažādiem auto- 1925. gadā, un līdz ar to pieauga Francijā pat divas reizes.
riem: vēsturniekiem, literātūras arī interese par radiouztvērējiem
un kino pētniekiem, publicistiem, un attīstījās to ražošana. 1926. gadā
***
žurnālistiem un atsaucīgiem mū- radio ražošanas atļaujas esot bijuPasniedz apbalvojumu
zeju, archīvu darbiniekiem.
šas izsniegtas 16 firmām, bet koKultūras ministre Dace Melbārpumā 20. – 30. gados radiouztvērē- de pasniegusi Ministru kabineta
jus ražojušas aptuveni 30 firmas. atzinības rakstu mecenātei Inārai
Teterevai (attēlā) par nozīmīgu ie***
guldījumu Latvijas mākslas un
VDK dokumenti
kultūrizglītības attīstībā.
būs publiski pieejami
Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti būs
publiski pieejami pētniecībai Latvijas Nacionālajā archīvā, un daļu
no tiem archīvs publicēs savā tīmekļa vietnē. To paredz grozījumi likumā, ko Saeima atbalstīja
galīgajā lasījumā.
Lai veicinātu iespēju atpazīt
Latvijas okupācijas periodā valdīŠī kaleidoskopiskā grāmata vēs- jušā totālitārā režīma sekas un tās
Boriss Teterevs Ministru kabita par valsti, tās veidošanu un zau- pārvarētu, nosodītu noziegumus neta atzinības rakstu saņēma
dēšanu, kalpošanu un uzticību tai, pret cilvēci, genocīdu, kaŗa nozie- 2010. gadā
izdzīvošanu un varonību okupā- gumus, novērstu totalitārisma at***
cijas apstākļos un trimdā. Un vis- kārtošanās iespēju, veicinātu deKurzemes krāsas
vairāk par čaklumu un darbiem – mokratisku valsts un sabiedrības
Oršas mākslas galerijā
uzvarām un panākumiem, infor- attīstību, Latvijas Nacionālais ar25. septembrī Oršas pilsētas
mēja AS Latvijas Mediji pārstāvji. chīvs savā tīmekļa vietnē jau šo- mākslas galerijā tika atklāta Talsu
gad publicēs vairākus VDK doku- mākslinieku grupas izstāde “Kur***
mentus, nosaka likuma grozījumi. zemes krāsas”. Izstādes atklāšanā
Atklāj Simtgadei veltītu
Ministru kabinets noteiks piekļu- piedalījās Latvijas Republikas konsarīkojumu ciklu
ves kārtību Latvijas Nacionālā ar- sulāta Vitebskā vadītājs Uģis Sku“Tā daļa manas Rīgas”
chīva tīmekļvietnē publicētajiem ja. Viņš savā uzrunā teica, ka šī ir
Tirdzniecības parkā Alfa 5. ok- datiem. Starp šogad publicējama- jau trešā Latvijas mākslinieku iztobrī ar īpašu fotoizstādi atklāts jiem dokumentiem būs VDK dar- stāde Oršā pēdējo trīs gadu laikā,
pasākumu ciklu “Tā daļa manas binieku telefongrāmatas, ārštata kā arī uzsvēra nepieciešamību turRīgas”, kas Rīgas interešu izglītī- operātīvo darbinieku uzskaites pināt šo iesākto tradiciju. Talsu
bas centros norisināsies no 6. līdz kartotēka, aģentūras statistiskā un mākslinieku izstāde ir būtisks ie-

(Turpināts no 10. lpp.)
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INDIJA. Atzīmējot Latvijas Simtgadi, 28. septembrī Latvijas
vēstnieks Indijā Aivars Groza un Sandra Groza rīkoja pieņemšanu
Ņūdeli, kuŗa vienlaikus bija arī vēstnieka atvadu pieņemšana, beidzoties viņam pilnvaru termiņam Indijā. Aicināto viesu vidū bija
Indijas amatpersonas, uzņēmējdarbības un kultūras jomas pārstāvji,
diplomātiskais korpuss, vēstniecības sadarbības partneri, latviešu
kopienas pārstāvji u.c. Uzrunājot klātesošos, vēstnieks A. Groza atzīmēja, ka Latvija sagaida Simtgadi kā plaukstoša un attīstīta valsts,
Eiropas Savienības, NATO, OECD un eirozonas dalībvalsts. Vēstnieks pauda gandarījumu, ka viņa darbības laikā ir izveidota un nostiprināta Latvijas vēstniecība Indijā un intensificējušās abu valstu
polītiskās, ekonomiskās un kultūras attiecības. Vēstnieks īpaši izcēla
Latvijas Ministru prezidenta Māŗa Kučinska vizīti Indijā 2017. gada
novembrī, kā arī Liepājas Simfoniskā orķestŗa koncertturneju Indijā, kuŗa sadarbībā ar izcilo indiešu mūziķi Dr. L. Subramaniamu tiek
organizēta par godu Latvijas Simtgadei. Vēstnieks pauda pārliecību,
ka abu valstu attiecības turpinās veiksmīgi attīstīties arī turpmāk.
AUSTRIJA. 3. oktobrī Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Austrijas Republikā Veronika Erte iepazīšanās vizītē
apmeklēja Lincu, Augšaustrijas federālās zemes galvaspilsētu. Vēstniece tikās ar Augšaustrijas federālās zemes Ministru prezidentu Tomasu Štelceru un citām amatpersonām. Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas un Augšaustrijas federālās zemes sadarbības iespējas.
Starp Latviju un Augšaustrijas federālo zemi ir izveidojusies laba sadarbība vairākās jomās.
LUKSEMBURGA. 4. oktobrī Latvijas vēstniece Luksemburgā (ar rezidenci Hāgā) Ilze Rūse ar svinīgu uzrunu piedalījās
Centrāleiropas un Austrumeiropas filmu festivāla CinEast atklāšanā,
kuŗā šogad Latvija ir fokusa valsts. Festivāla atklāšana notika vēsturiskajā 16. gadsimta Neiminsteres abatijā (Neumünster Abbey). Svinīgajā uzrunā vēstniece uzsvēra 2018. gada nozīmīgumu Latvijai un
citām Eiropas valstīm, kuŗas svin neatkarības pasludināšanas simtgadi.
ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams
apmeklēja Latvijas stendu tematiskajā izstādē Senior 2018 Starptautiskajā izstāžu un konferenču centrā Stockholmsmässan. Latviju tajā
pārstāv Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta Mārketinga nodaļas vadošā eksperte Inguna Žīgure kopā ar
Preiļu tūrisma informācijas centra vadītāju Inesi Martinkus, kas izstādes apmeklētājus iepazīstina ar tūrisma un atpūtas iespējām Latgalē.
guldījums draudzības saišu stiprināšanā. Izstādi atklājot, uzrunu
teica Oršas rajona izpildkomitejas
priekšsēža vietnieks Viktors Koločevs un izstādes kurātors Mihass
Cibuļskis, kuŗi augstu novērtēja
Latvijas mākslinieku paveikto un
pateicās par iespēju redzēt Talsu
mākslinieku grupas izstādi Oršas
mākslas galerijā. Izstādes vadmotīvs ir jau pašā nosaukumā: tiek
stāstīts par šo īpašo Latvijas novadu – Ziemeļkurzemi, kuŗš, iespējams, baltkrieviem ir mazāk zināms kā varbūt Latvijas austrumu
puse – Latgale. Piesātināts un spraigs
kolorīts gleznotāju darbos (Andris
Vītols, Zigurds Poļikovs, Guna
Millersone, Gunta Kalsere, Andris
Biezbārdis, Elmārs Orniņš, Ance
Gricmane), reālistiski stāsti par
mūsu puses cilvēkiem (Modra Sapuna un Ineses Mīlbergas gleznās
un akvareļos, arī Gata Spalvēna
fotografijās), refleksijas par skarbo
un diezgan neskarto novada ainavu Daiņa Kārkluvalka fotografijās
un Lauras Feldbergas video un
instalācijās, arī meditatīvas pārdomas par laiku Ulda Balgas fotografiju ciklā. Jācer, ka izstāde uzrunās Oršas mākslas cienītājus.
Fotografiju bloks stāsta arī par
Talsu Krūmu mākslas grupas aktīvitātēm – performancēm, izstādēm un citiem notikumiem Talsu
novadā.
***
Latvija piedalās starptautiskajā
Turku grāmatu tirgū Somijā
5. oktobrī Somijā, Turku grāmatu gadatirgū, notika sarīkojums
“Latvija – dziesmu zeme”, kuŗā
tika atvērta Ingunas Ulas Cepītes
grāmata “Ulsiks” somu valodā. Grā-

matu izdevusi izdevniecība Paperiporo un tulkojusi Mirja Hovila.
Grāmatas atvēršanas diskusiju
latviski un somiski vadīja Mirja
Hovila. Ingunas Cepītes grāmata
ir autores bērnības skatījums uz
20. gadsimta 60. un 70. gadiem.
Laiks, kas ir interesants ne tikai
Latvijas, bet arī Somijas auditorijai. To grāmatas atvēršanas ievadvārdos atzīmēja arī Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece:
“[..] priecājos, ka latviešiem un somiem būs iespēja iepazīt tuvāk
padomju laiku. Jaunākā paaudze
ne šeit, ne Latvijā īsti labi nezina,
kā tas bija”. Šajā kontekstā vēstniece akcentēja, ka “[..] grāmata liek
arī padomāt, cik svarīgi mums
kopā – latviešiem, somiem, pārējiem eiropiešiem – attīstīt un stiprināt Eiropas projektu – tādu, kur
cilvēks nav “līdzeklis” vai “instruments”, bet kuŗā valda “cilvēka cieņa”.
***
Oksanas Grodnes-Taupmanes
izstāde “Dvēseles spogulis”
Doles Tautas namā Ķekavā atklāta Oksanas Grodnes-Taupmanes izstāde “Dvēseles spogulis”, kuŗā
aplūkojamas labākās eļļas krāsu
tehnikā tapušās gleznas pēdējo
piecu gadu laikā. Šī ir mākslinieces pirmā personālizstāde.
Profesionālās ievirzes pamata
prasmes un iemaņas mākslā Oksana apguva Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā – tieši šī izcilā gleznotāja un pedagoga vadībā
13 gadu vecumā meitene iepazina eļļas krāsu techniku, kas kļuva
par viņas kaislību uz mūžu.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Vai Rietumiem izdosies iegrožot Krieviju?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
“Auksto karu” Padomju Savienība zaudēja, turklāt globālā mērogā. Tagad Putina Krievija, kas
sevi uzskata par PSRS “tiesisko
mantinieci”, kaut gan tā savā sociāli ekonomiskajā būtībā, atmetot boļševisma drazas, kļuvusi
ultrakonservatīva, oligarhiska ar
klerikālu piegaršu, lūko ar varu
un viltu atgūt sev izbijušo superlielvalsts statusu “uz vienas pakāpes” ar ASV.
Krievijas un Rietumu pretstāves ietvaros Putina “zaudējumu/
ieguvumu” bilance patlaban ir
šāda: kaut arī “pievācis” Krimu,
viņš neglābjami zaudējis Ukrainu – PSRS “gardāko kumosu” –
un paturot vien – ar grūtībām –
divas faktiski kriminālas pseidovalsteles Donbasā, kuŗas viņam

nākas financēt, apbruņot un barot. Dienvidosetija un Abhazija
Krievijai ir protektorāti, kuŗus
arī nākas stutēt, nemaz jau nerunājot par smieklīgo bastardu –
Piedņestru.
Toties, var teikt, viņš ieguvis
ģeopolītisku un militāru kontroli pār Sīrijas lielāko daļu un
“uz visiem laikiem” nostiprinājies
Vidusjūras austrumkrastā.
Krievija ne tikai ekonomiski,
bet arī technoloģijas un konvencionāli militārajā ziņa pamatīgi
atpaliek no Rietumiem. Diemžēl
Rietumiem trūkst vajadzīgas apņēmības, lai Kremļa imperiskas
ambīcijas iegrožotu.
Šai jautājumā ne visai iepriecinošu analizi mums sniedz publicists Andrejs Piontkovskis, kurš

2016. gadā bija spiests atstāt
Krieviju un apmesties Savienotajās Valstīs. “Radio Liberty” portālā viņš spiests atzīt, ka kaŗa
draudi ir reāli.
Piontkovskis atradis, viņaprāt,
ļoti nozīmīgu citātu no pavisam
nesen iznākušās Boba Vudvorda
grāmatas “Fear: Trump in the White
House”: “Reiz krievi (!) paziņoja
aizsardzības ministram Trampa
administrācijā Džeimsam Metisam, ka potenciāla konflikta gadījumā Baltijas valstīs viņi varēšot lietot kodolieročus. Šis brīdinājums lika Metisam uzskatīt
Maskavu kā draudu ASV eksistencei.”
Piontkovskis atgādina, ka Krievija neglābjami atpaliek no Rietumiem un tai atliek, ja neskaita

niju Eiropas kontinentā, brīdina
Piontkovskis.
Noslēgumā vērts atzīmēt, ka
visa tā “Skripaļu indēšanas lieta”
Putinam tik ļoti kritusi uz nerviem, ka nācās “izpunktierēt” kādu
tikpat “sensacionālu” pretsoli:
Krievijas Aizsardzības ministrija, balstoties uz Gruzijas bijušā
valsts drošības ministra, pārbēdzēja Igora Giorgadzes “atklājumiem”, izbazūnējusi visai pasaulei, ka Gruzijā ASV uzturot “nāves laboratoriju”, kur tiekot izmēģināts preparāts “Sovaldi”, un
šie testi maksājuši 73 Gruzijas
pilsoņu dzīvības.
Tātad: sasodītie Rietumi mums
bāž degunā preparātu “Novičok”,
un mēs viņiem – “Sovaldi”.
Dots pret dotu?

PAR VĒLĒŠANĀM

KĀRLIS
STREIPS
13. Saeimas vēlēšanas nu ir pagājušas. Kopumā par to rezultātiem varu teikt, ‒ varēja būt
krietni sliktāk, bet varēja arī būt
labāk. Taču vislielākais pārsteigums man bija par to, ka ārvalstīs
vislielāko skaitu un procentu
balsu saņēma partija KPV LV,
konkrēti 11 341 balss un 35,67
procenti. Uzreiz gan jāteic, tas
nebija, “pateicoties” tā dēvētajai
“vecajai trimdai,” visticamāk, tās
bija balsis no cilvēkiem, kuŗi no
mūsu valsts ir emigrējuši nesenākā pagātnē, un tiem balss par
KPV varbūt bija protesta balss,
varbūt vienkārši tīkams joprojām šķiet partijas dibinātājs,
kādreizējais aktieris Artuss Kaimiņš. Kopumā ārvalstīs nobalsoja 31 946 Latvijas pilsoņi, tas
ir par astoņiem tūkstošiem vairāk nekā pirms četriem gadiem
12. Saeimas vēlēšanās, taču vienalga tas nav pietiekami, lai Latvijas polītikā gāztu kalnus. Pēc
KPV ārzemnieki savas balsis atdeva attiecīgi par apvienību
Attīstībai/Par! (4 853 balsis),
par Jauno Konservātīvo partiju
(3808), par Jauno Vienotību
(2843), par Nacionālo apvienību
(2462). Par jēdzienu Saskaņa sociāldemokratiska partija (2052
un, visticamāk, bez “vecās trimdas” piedalīšanās vispār, jo Saskaņa
joprojām ir uzskatāmi tas spēks,
kuŗš ir visapšaubāmāks jautājumā par attiecībām ar mūsu lielo un agresīvo kaimiņvalsti). Par
partiju Progresīvie (1 930), par Zaļo
un Zemnieku savienību (ZZS,
922 balsis). Visas minētās partijas, izņemot Progresīvie, ieguva
mandātus Saeimā, savukārt Progresīvajiem galvenais mērķis bija
tikt pāri diviem procentiem balsu, lai nākamajos četros gados
tiktu pie valsts financējuma, un
tas partijai izdevās ar mazu uzviju – 2,61 procents.

anekdotisko “garīgumu”, šantažēt
Rietumus ar gatavību laist darbā
kodolieročus. Un te rodas jautājums: vai Rietumi, vai NATO
izturēs šo šantāžu?
Tā kā Vudvorda grāmatā citētajā Krievijas draudīgajā “mājienā” runa ir par Baltijas valstīm,
Piontkovskis “ņem par piemēru” Igaunijas robežpilsētu Narvu,
kur krievu tautības iedzīvotāju
īpatsvars ir 87 procenti. Kādā
nejaukā dienā tur varētu parādīties “laipnie zaļie cilvēciņi”, kā tas
bija Krimā 2014. gada pavasarī.
Ja Igaunijas sabiedrotie atteiksies
izpildīt savas saistības, kas izriet
no NATO līguma 5. panta, tad
tas nozīmētu ASV galu kā superlielvalstij un Putina Krievijas pilnīgo militāri polītisko hegemo-

Gribu teikt lielu paldies visiem
Laika un Brīvās Latvijas lasītājiem, kuŗi pagājušajā sestdienā
piedalījās vēlēšanās! Zinu, ne visiem un ne visur tas bija īpaši
viegli. Tīmeklī lasīju par letiņiem, kuŗi speciāli bija organizējuši autobusus, lai dotos uz tuvāko iecirkni, kas daudzos gadījumos nemaz tik tuvu nebija.
Droši vien tas izvērtās par saviesīgu procesu, varu iedomāties
latviešus pa ceļam dziedot tautasdziesmas. Kopumā tie 31 946
balsojošie pilsoņi bija no 130 702
balsstiesīgajiem, lielākais balsu
skaits nodots Londonā, Stokholmā un Oslo, arī Peterborough Lielbritanijā, kas nu nav pasaules pazīstamākā pilsēta, bet acīmredzot tur dzīvo gana daudz tautiešu. Ziemeļamerikā visapmeklētākais iecirknis bija Kanadā, Toronto (428 balsis), Amerikā tā
bija Ņujorka (348). Manā dzimtajā Čikāgā iecirknī ieradās 276
vēlētāji, paldies viņiem!
Par vēlēšanām kopumā – pirmkārt, kopējā vēlētāju līdzdalība
šoreiz bija par četriem procentiem mazāka nekā pirms četriem
gadiem. Sestdien bija jauks laiks,
un tas noteikti nospēlēja savu
lomu, lai gan Saeimas vēlēšanās
cilvēks drīkst balsot jebkuŗā iecirknī, un tas nozīmē, ka nebalsošanai pie vainas bijusi vienkārša apātija. Tas ir nožēlojami.
Otrkārt, pirms vēlēšanām bija
dzirdami visai apokaliptiski apgalvojumi par to, ka šīs būs izšķirošas, iespējams, eksistenciāli
izšķirošas vēlēšanas, jo varētu sanākt Saeimas vairākums, kas
Latviju vērsīs nevis Rietumu, bet
gan Austrumu virzienā. Nekas
tamlīdzīgs nenotika. Saskaņai savs
elektorāts acīmredzot ir iekodēts stingri jo stingri, ja pirms
četriem gadiem apvienība tika
pie 24, tad šogad pie 23 mandā-

tiem. Nekādu konkurenci tai nesastādīja Latvijas Krievu savienība, saņemot vien mazliet vairāk par trim procentiem. Tāpat
kā Progresīvie, arī LKS tagad tiks
pie valsts financējuma, bet tā
turpinās darboties ārpus parlamenta. Jau minētā KPV LV bija
vienīgā, kuŗa atteicās izslēgt iespēju par sadarbību ar Saskaņu,
taču tās 16 mandāti kopā ar Saskaņas 23 mandātiem vairākumu neveido. Kādu brīdi arī bija
šaubas par Zaļo un Zemnieku
savienību (ZZS), daži no tās pārstāvjiem bilda, ka varbūt jau
varētu pamēģināt koaliciju ar
Saskaņu, redzēšot, kas sanāks.
Taču, pirmkārt, partijas vadība
to stingri noliedza un, otrkārt,
kopā ar minētajām partijām vienalga sanāktu tikai 50 balsis, kas
nebūtu vairākums, turklāt koalicija
ar Saskaņu varētu nozīmēt KPV
LV šķelšanos. Tā nav viendabīga
partija, tai vienīgais kopīgais ir tās
ekscentriskais dibinātājs, un ar to
arī apmēram viss ir pateikts.
Savukārt, ja partijas atteiksies
no sadarbības ar Saskaņu un
KPV LV, tad tām kopā parlamentā sanāk 61 balss, un tas jau
ir vērā ņemams vairākums. Runa būtu par Jauno Konservātīvo
partiju (JKP, 16 mandāti), apvienību Attīstībai/Par! (13), Nacionālo apvienību (13), “zaļajiem
zemniekiem” (11), un Jauno Vienotību (8). Kā zināms, patlaban
valdības vadītājs ir ZZS pārstāvis Māris Kučinskis. Visticamāk,
viņam nespīd piedāvājums no
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa par jaunas koalicijas veidošanu – 11 mandāti un piektā
vieta vēlēšanās neko tamlīdzīgu
nesola. Attīstībai/Par! kandidāts
premjērministra amatam ir Juris
Pūce, polītikā pieredzējis cilvēks,
kuŗš patlaban ir Rīgas domes
deputāts, taču kopumā A/P! ir

nepārbaudīts un pavisam jauns
spēks, maz ticams, ka valdības
veidošanu uzticēs viņam.
Nacionālās apvienības kandidāts jau vairāku vēlēšanu garumā ir Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle. Viņš ir teicis –,
ja rādīsies, ka NA spēs vadīt spējīgu un it īpaši ilgtspējīgu koaliciju, tad viņš varētu apsvērt atteikšanos no siltās vietiņas Briselē, taču tā kā koalicija šajā gadījumā gandrīz noteikti būs ar
piecām ideoloģiski stipri atšķirīgām partijām, tā varētu nebūt
īpaši stabila, ja par kaut kādu jautājumu izcelsies lieli kašķi.
Atliek Jānis Bordāns no JKP.
Viņš teicis, ka būtu gatavs sastādīt jaunu valdību. Bordāns ir
ar pieredzi gan Saeimā, gan arī
Ministru kabinetā, kādu laiku
bijis tieslietu ministrs no Nacionālās apvienības. Ar laiku tā
viņu izslēdza, ļoti iespējams
tāpēc, ka viņš pārāk bija uzminis
uz varžacīm NA tuvajai maksātnespējas administrātoru industrijai. Oficiālais iemesls NA lēmumam bija tāds, ka J. Bordāns
vienlaikus bija biedrības Demo-

kratiskie patrioti valdes loceklis,
NA tur saskatīja polītisku konkurenci. Jauno Konservātīvo
partiju Bordāns izveidoja 2014.
gada maijā, tā kandidēja tā gada
Saeimas vēlēšanās, bet saņēma
tikai 0,7 procentus balsu. Savukārt pērn pašvaldību vēlēšanās
JKP Rīgā saņēma neparedzēti
lielu atbalstu un deviņas vietas
Rīgas domē.
Varam paredzēt, ka plosīšanās
ap Ministru kabineta krēsliem
būs itin intensīva, vēl jo vairāk
ņemot vērā to, ka JKP programmā ir paredzēta ministru portfeļu skaita krietna samazināšana.
To droši vien pārējās partijas
nepieļaus. Pašreizējās 13 ministrijas ir adekvāts skaits pārdalei,
mazāks skaits nozīmētu, ka atsevišķas partijas, iespējams, Ministru kabinetā būtu pārstāvētas ar
tikai vienu ministru, kas polītikas “bīdīšanu” padarītu krietni
sarežģītāku.
Rezumējot – nākamās nedēļas
būs itin interesantas, diezin vai
vienmēr pozitīvā nozīmē. Par to,
kas notiks šonedēļ, – nākamajā
laikraksta numurā.

LAIKS

2018. gada 13. oktobris – 19. oktobris

JURIS
GRIŅEVIČS
Ziemeļu puslodē rudens ir laiks,
kad jaunu sezonu atklāj teātŗi un
koncertorganizācijas. Ierasts, ka šī
sezonas atklāšana ir visnozīmīgākais gada notikums, kad angažēti
vislabākie spēki. Piemēram, atskaņotājmākslas vēsturē kā īpašs gadījums tiek norādīts, ka dziedonis
vai dziedone, piemēram, padsmit
reižu piedalījies Metropoles operas sezonas atklāšanā. Bet nu no
globālām izpausmēm pievērsīsimies Latvijas aktuālitātēm.
Gandrīz visas mūsu dzīves norises tieši ietekmē valsts Simtgade. Tai pieskaņots repertuārs, tematika u. tml. Tā nesen ar simbolisko R. Vāgnera operas “Klīstošais holandietis” jaunuzvedumu sezonu atklāja Latvijas Nacionālā opera un balets. Šīs Vāgnera operas izvēle nebija nejauša,
jo tieši ar šo mūziku savulaik
darbību uzsāka mūsu Baltais nams,
kā to dēvēja Mariss Vētra – viens
no tā pīlāriem. Izrāde ir sevišķi
veiksmīga, kur milzīgi nopelni
diriģentam Mārtiņam Ozoliņam,
kormeistaram Aigaram Meri un
režisoram Viesturam Kairišam,
solisti, diemžēl, gandrīz visi ārzemnieki.
Mēs pievērsīsimies Nacionālā
simfoniskā orķestŗa (LNSO) sezonas atklāšanas koncertam 5. oktobrī Lielajā ģildē. Dziļā cieņā jā-
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Sezonas atklāšana. Dāvana Latvijai
noliec galvas mūsu mūziķu priekšā par to, ko viņi spēja paveikt
šajā akustiski sevišķi nepiemērotajā zālē. Bet Saskaņas pārvaldītajā galvaspilsētā koncertzāle
nav nepieciešama, vismaz pēc
domes uzskatiem. Vai kāds ir redzējis Nilu Ušakovu simfoniskajā koncertā? Protams, šefa piemēram seko padotie un arī neapmeklē garīgi vērtīgus sarīkojumus.
Koncerta programma bija veidota ļoti mērķtiecīgi: pirmajā
daļā mūsdienu pasaulē vispazīstamākā latviešu skaņraža Pēteŗa
Vaska mūzika, pirmatskaņojumu ieskaitot, bet otrajā – Antona
Bruknera 6. simfonija. Orķestris
bija rūpīgi gatavojies, un Andra
Pogas vadībā MUSICA APPASSIONATA izskanēja iespaidīgi, ar
īsteni simfonisku vērienu, kaut
arī te mūzicēja tikai stīgu instrumenti. Šis skaņdarbs visbiežāk
skan kamerorķestŗu atskaņojumā, kur tas tomēr daļēji zaudē
savu vērienīgumu, bet reizē, kā
tas mūsu dzīvē iekārtots, iegūst
jaunas kvalitātes. Mana personīgā izvēle ir par labu lielajam sastāvam.
Bet visu uzmanības centrā bija
Koncerta obojai un orķestrim pasaules pirmatskaņojums – šo
darbu komponistam pasūtināja

LNSO, sagaidot Latvijas jubileju. Koncerts obojai ir skaņraža
trešā pievēršanās pūšaminstrumentu koncerta žanram (Angļu
raga, Flautas koncerti). Pirmais
iespaids – jaundarbs kvalitātes
ziņā ir vēl lieliskāks par priekštečiem. Oboja kā solo instruments tiek izmantota reti, un tas
saistīts ar visaugstākās raudzes
solistu trūkumu – flautas jomā
situācija ir būtiski labāka. Fenomenālais Heincs Holligers, kuŗš
Rīgā viesojās kā komponists,
savu obojista darbību beidzis jau
pasen, tagad par pasaules pirmo
oboju tiek uzskatīts Berlīnes Filharmoniskā orķestŗa solists Albrehts Maijers. Šī dižmeistara uzaicināšana bija ļoti tālredzīga, jo,
šaubos, vai vēl kāds pasaulē spētu tā atskaņot. Meistars Pēterim
Vaskam esot atzinies, ka viņam
daudz vieglāk trīs reizes nospēlēt
R. Štrausa Koncertu nekā šo darbu. Galvenā problēma, ka te nepieciešama sevišķi plaša elpa, jo
oboja ir melodikas instruments
un Pēteris Vasks – kantilēnas meistars, bet te melodiskās līnijas plašums jau tuvojas iespēju robežām. Dzīvā skanējumā tik iespaidīgu sniegumu neesmu dzirdējis – gan apbrīnojams toņa daiļums un tembrālās krāsas, žilbinoša virtuozitāte, sevišķi smalks

frazējums. Šķiet, piemēram, Kadenci atsevišķi varētu iekļaut konkursu programmās kā obligātu
darbu obojistiem.
Bet vēl vairāk pārsteidza mūsu
mūziķu spēle ar maksimālu, pārcilvēcisku atdevi, īpaši koka pūtēju grupā. Dialogā ar viņiem
Albrehts Maijers bija primus inter pares (pirmais starp līdzīgiem), un tā ir visaugstākā atzinība latviešu mūziķiem. Maestro
Andris Poga veidoja rūpīgi pārdomātu cikla drāmaturģiju un
arī panāca labu dinamisko balansu, kas diemžēl neizdevās Antona Bruknera 6. simfonijā. P. Vasks
savā darbā iemūžinājis dzimtenes jubileju, jo mūzika tās gaisotnē ir izteikti tautiska, pat atskanot folkloras intonācijām. Varētu
domāt – romantiska banalitāte.
Bet nacionālais kolorīts mūzikā
sevi nebūt nav izsmēlis, tas uzrunā arī citu tautu klausītājus atšķirībā no bezpersoniskiem internacionālismiem, ar kādiem
pārbagāta mūsu un ne tikai latviešu jaunākā mūzika. Vaska šedevrs vēlreiz apliecina, ka mūzikā nav nekā labāka par tonālitāti
un melodiju; ja tās nav, skaņdarba emocionālā iedarbība kļūst
problemātiska. Paldies komponistam par šo velti Latvijas jubilejā!
Šķiet, A. Bruknera 6. simfonijai

pietrūka mēģinājumu laika, un te
atkal saskārāmies ar mūsu simfoniķu galveno nelaimi – forte dinamikas hipertrofiju, bet te krietna daļa vainas jāuzņemas maestro
Andrim Pogam. Vizuāli neredzēju
diriģenta centienus apvaldīt kaut
vai metalla pūšamos. Pats lasījums
nepārliecināja, jo šī austriešu meistara, iespējams, viskameriskākā no
viņa deviņām simfonijām izskanēja pārlieku pompozi, un te vainojama ne tikai koncertzāles neatbilstošā akustika vien. Iespējams,
ka koncerta atkārtojums nākamajā dienā Liepājas zālē bija veiksmīgāks. Tomēr slavējama ir Bruknera mūzikas iekļaušana programmā, jo tā Latvijā koncertos skanējusi ļoti reti. Savukārt mūsu tautietis Andris Nelsons tagad strādā
pie pilna Bruknera simfoniju cikla
ieskaņojuma ar Gewandhaus orķestri.
Nobeigumā informācija, ka
galvaspilsētas klausītājus ļoti īsā
laikā būs lutinājuši divi pasaules
pūšaminstrumentu grandi, jo ar
Leipcigas Gewandhaus orķestri
mūzicēs fenomenālais trompetists H. Hardenbergers. Andŗa
Nelsona vadībā šī mūziķu kopa
mūzicēs Nacionālās Operas zālē,
kas orķestŗa koncertiem arī nav
piemērota.

LTF bija kā atvēziens šķēpmetējam

ANDRIS
VITAUTS
KĻAVIŅŠ
Vēl šodien pastāv mīts, ka Tautas frontes kustība bija Kompartijas un VDK injicēta. Ja tā arī
bija, tad apšaubāms ir viņu iecerētais mērķis. Mums tā bija iedvesmojoša patriotiska kustība,
kas LTF II kongresa laikā 1989.
gadā apvienoja aptuveni 250 tūkstošus patriotu. Kā tā sāka veidoties treneru un sportistu aprindās, atceras LTF grupas dibinātājs tā laika sporta vadības augstākajā institūcijā, bijušais Latvijas PSR galvenais volejbola izlases
treneris Andris Vitauts Kļaviņš.
Red.
Pirmās Atmodas vēsmas uzpūta jau tūlīt pēc Mihaila Gorbačova nākšanas PSKP ģenerālsekretāra amatā 1985. gadā un
pasludinātās pārbūves /perestroikas/ polītiku. Uznira rakstnieku
un dramaturgu agrāk aizliegtie
darbi: Alberta Bela romāns “Bezmiegs”, uz ekrāna ieņirbās Gunāra Priedes “Četri balti krekli”,
teātros viņa lugas “Smaržo sēnes”,
«Centrifūga”. Pasludinātā glasnostj radošajiem deva drosmi,
un tapa Paula Putniņa luga “Ar
būdu uz baznīcu”, Gunāra Priedes “Sniegotie kalni”, Ojāra Vācieša dzeja u.c. darbi.
Šajā laikā strādāju Afrikā. Katru trešdienu bija jāierodas PSRS
vēstniecībā uz polītinformācijām, jāskatās filmas, jāgatavo

referāti Mali strādājošajiem PSRS
darbiniekiem. Obligāti no Dzimtenes abonējamo laikrakstu vidū
bija jābūt “Padomju Latvijas Komunistam”. Kad kādā no saviem
sagatavotajiem referātiem izvēlējos stāstu par jaunībā pārliecināto komūnistu Eduardu Berklavu, par viņa cīņu pret Ļeņina nacionālās polītikas izkropļotājiem,
kas noveda pie Berklava izsūtīšanas, saņēmu no Mali strādājošajiem, dažādu republiku pārstāvjiem, nosodošu kritiku. Protams,
latvietis-nacionālists. Mani aizstāvēja vēstniecības pirmais sekretārs, kas bija no Rīgas.
1986. gada 17. oktobrī laikraksts “Literatūra un Māksla”
publicēja Daiņa Īvāna un Artūra
Snipa rakstu “Par Daugavas likteni domājot”, kas vērsās pret
sagatavoto projektu Daugavpils
HES būvniecībai. Rīgā radās
patriotu organizētas pulcēšanās,
kas vērsās gan pret metro celtniecību, gan pret Daugavpils HES.
Atceros, ka mani uz tādu protestēšanu uzaicināja kinooperātors
Andris Seleckis un architekts
Jānis Dripe.
Biju atgriezies no Afrikas un
strādāju LPSR MP Fiziskās kultūras un sporta komitejā (FK SK).
1988. gada jūnijā pēc Latvijas
Rakstnieku savienības valdes paplašinātā plēnuma daudzās organizācijās sāka veidot Tautas frontes grupas. Domāju – kāpēc spor-

tisti klusē? Vēl nebija noticis
LTF dibināšanas kongress, kad
15. septembrī FK SK darbinieku
sanāksmē toreizējā P. Stučkas
ielā 4 ierosināju dibināt Latvijas
Tautas frontes atbalsta grupu.
Tālāk izmantoju citātus no savā
archīvā atrastā sanāksmes protokola. Jauno hokejistu audzinātājs Andris Siliņš (viņu vidū Sandis Ozoliņš un Artūrs Irbe):
“Daudzi sportisti jau iestājušies
Tautas frontes rindās individuāli.
Mūsu grupa varētu būt tā, kas
apvieno trenerus un sportistus
cīņā par mūsu mērķi – Olimpiskās komitejas izveidošanu. Tas
dotu mums iespēju iziet starptautiskajā arēnā, ko līdz šim katrs
sporta veids cenšas panākt pa
saviem ceļiem, piemēram, airētāji pat izmantojot sakarus ar slaveno profesoru Kristapu Kegi,
burātāji – caur “InterLatviju”. Lai
piedalītos sacensībās, nepieciešama valūta. Izveidojot LPSR
OK, arī ārzemēs dzīvojošie latvieši varētu palīdzēt.” Bobsleja
Olimpiskā centra vadītājs Gunārs Peide: “Pašlaik galvenais ir
izveidot LTF atbalsta grupu un
par to paziņot LTF koordinācijas centram. Tad jāizstrādā rīcības programma.” Sporta spēļu
daļas priekšnieks Maigonis Geistards: “Piedalījos aicinājuma parakstīšanā par Olimpiskās komitejas atjaunošanu. Runa nav par
OK izveidošanu, bet par atjauno-

šanu. Esmu dzīvojis un sportojis
buržuāziskās Latvijas laikā, kad
Latvijai bija OK. Tās atjaunošana
ir ļoti nopietns solis. Šī jautājuma
izlemšanā iesaistītas organizācijas līdz pat PSKP Politbirojam
un Starptautiskajai Olimpiskajai
komitejai.” Sporta meistars Uldis
Ļebedevs: “Mēs varam paust savu
attieksmi par nacionālo simboliku un valodu. To līdz šim ir
izdarījuši rakstnieki un kultūras
darbinieki, mēs, sporta cilvēki,
esam palikuši ārpusē.” Riteņbraukšanas galvenais treneris Ilmārs Janovs: “Jācīnās par sporta
attīstību. Stāvoklis ir slikts. To var
redzēt pēc jauniesaucamo sagatavotības dienestam, kā arī pēc
mūsu pārstāvniecības Olimpiskajās spēlēs Seulā. Nedrīkst pieļaut, ka Latvijas PSR FK SK pieņem no augšas uzspiestus lēmumus, tos neapspriežot Rīgā (par
LSB “Vārpa” un ASB “Daugava”
apvienošanu). Balstoties uz PSRS
Konstitūcijas 80. pantu, Republikas Sporta komitejai nevajadzētu būt pakļautai PSRS FK SK.
Bez sava valūtas fonda nevar iziet
starptautiskajā arēnā.” Žurnāla
“Liesma” atbildīgais sekretārs Andris Stavro sanāksmes noslēgumā nolasīja aicinājumu par LPSR
Olimpiskās komitejas izveidošanu, ko visi atbalstīja. Tas tika
publicēts žurnālā “Liesma”, laikrakstos “Padomju Jaunatne” un
“Sovetskaja Molodjož”.

Daži sanāksmes dalībnieki
vairs nav mūsu vidū, daži spriedumi šodien liekas naivi, jaunajiem pat nesaprotami (kaut vai
par valūtas fondu). Bet tāds bija
aizsākums treneru un sportistu
Tautas frontei, kas turpinājās Barikāžu laikā, kad koordinācijas
centrā sabrauca sportisti no visas
Latvijas – Māris Grīva un Dainis
Kūla ar ventspilniekiem, Zigurds
Konušs ar biatlonistiem, Juris
Liepa ar volejbolistiem no Tukuma, bobslejisti, cīkstoņi un vēl,
un vēl, lai apsargātu Ministru
Padomi un citus stratēģiskos objektus. Vēlā vakarā stāvējām ķēdē pie Ministru Padomes ēkas.
No koordinācijas centra ziņoja,
ka nākšot interfrontisti nolikt
ziedus pie Ļeņina pieminekļa,
tad viņu provokātori izraisīšot
nekārtības, un tad ieradīšoties
Birjuzova Karaskolas kursanti,
kas jau sēžot automašīnās. Sportistu grupas uzdevums bija nepieļaut šo scenāriju. Dainis Kūla
tad noteica: “Kailām rokām pret
kursantiem? Būtu pateikuši – vismaz šķēpu būtu paņēmis līdzi!”
Tā arī neparādījās ne ziedu licēji,
ne kursanti.
LTF bija kā šķēps mūsu rokās
atvēzienam tālākajā cīņā par
sporta veidu atzīšanu Starptautiskajās sporta federācijās, par
Latvijas Olimpiskās komitejas atjaunošanu, par Latvijas dalību
starptautiskajā sporta kustībā.
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BUMBA AR LAIKA DEGLI

SALLIJA
BENFELDE
13. Saeimas vēlēšanas pārsteigumus nenesa. To, ka visvairāk balsu
savāks Saskaņa un Artusa Kaimiņa vadītā partija KPV LV, nebija
grūti paredzēt, jo aptaujas par to
liecināja jau labu laiku pirms vēlēšanām. Lai arī reitingu procenti
dažādām aptaujām atšķīrās, bija
skaidrs, ka Saskaņas pastāvīgais
vēlētāju loks īpaši nemainās, lai
kas arī notiktu un lai ko darītu vai
nedarītu tās polītiķi. Līdzīgi bija
ar KPV LV, jo aizvainotos un dusmīgos, kuŗi sapņo “visiem viņiem
parādīt īsto vietu”, arī nekas nespēja ietekmēt, jebkuŗa nepatīkama informācija par šo partiju tika
uztverta kā apmelojumi un jebkādas deputātu kandidātu izdarības
tikai stiprināja atbalstītāju sajūsmu. Tāpat jau pirms vēlēšanām
nebija jābūt ar gaišreģa spējām
apveltītam, lai saprastu, ka ārzemēs KPV LV lielākais atbalstītāju
loks būs valstīs, kur ir vislielākā tā
dēvētā “jaunā diaspora” un līdz ar to
visvairāk vienkāršo darba darītāju.

Dažādu ātrumu Latvija
Tiesa gan, mazliet pārsteidza tas,
ka ārpus Latvijas šajās Saeimas
vēlēšanās piedalījās par diviem
procentiem mazāk balsotāju nekā
pirms četriem gadiem. Mazāk balsotāju bija arī Latvijā un, lai precīzi atbildētu uz jautājumu, kāpēc
tā notika, būtu vajadzīgs nopietns
socioloģiskais pētījums, tomēr dažus pieņēmumus izteikt var. Pirmais iemesls, manuprāt, ir vispārējā vilšanās polītikā un neticība,
ka vēlētāji kaut ko var mainīt. Lai
gan Latvijā tika visai daudz atgādināts par to, ka katra balss ir no
svara, jo balsu summu veido katra
atsevišķā balss un arī ārpus Latvijas tautiešu sabiedriskās organizācijas mudināja nepalikt malā,
acīmredzot augošā plaisa starp
tiem, kuŗiem viss puslīdz labi, un
tiem, kuŗiem dzīve ir kļuvusi skarba, ir paveikusi savu slikto darbu.
Gan jāteic, ka arī šis apgalvojums
nav tik skaidrs un vienkāršs, kā
gribētos, jo liela daļa no tiem, kuŗi
kļuvuši par ekonomiskajiem migrantiem, visticamāk, balsoja par
KPV LV un nevis dusmīgi sēdēja
mājās. Savukārt tie, kuŗiem viss ir
labi un vēl labāk, iespējams, uz
vēlēšanām Latvijā negāja, jo viņus
valsts neinteresē, jo tāpat jau

2018. gada 13. oktobris – 19. oktobris

viņiem problēmu nav un viņi ar
visu tiek galā paši. Jebkuŗā gadījumā nopietns pētījums ir vajadzīgs, ja valstij tiešām interesē, ko
domā tās pilsoņi. Otrs iemesls,
kāpēc daudzi neaizgāja uz vēlēšanām, varētu būt tas, ka balsot var
tikai ar pasēm un nevis ar elektroniskajām identifikācijas kartēm
(eID) jeb personas apliecībām, jo
vēlēšanu sarakstu nav un pasē tiek
iespiests zīmogs par piedalīšanos
vēlēšanās. Lai nobalsotu, šiem cilvēkiem vajadzēja izņemt vēlētāja
apliecību, bet to saņemt varēja
tikai tajā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes nodaļā, kuŗā tā
izdota. Mūsdienās cilvēki vairs nedzīvo vienā vietā visu mūžu, tādēļ
it sevišķi tiem, kuŗi šobrīd dzīvo
un strādā ārpus Latvijas, tas var
kļūt par apgrūtinājumu. Patiesībā, manuprāt, iespēja balsot tikai
ar pasēm ir valsts neizdarība. Oktobŗa sākumā pirmajā lasījumā
Saeima pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz, ka eID karte
būs obligāta visiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, un pase
turpmāk būs kā personu apliecinošs dokuments vai kā ceļošanas
dokuments uz valstīm, kuŗās eID
karte netiek atzīta par personu
apliecinošu un ceļošanas dokumentu. Vēl vairāk – eID karti plānots noteikt kā vienu valsts garantētu identifikācijas rīku neatkarīgi no citiem personu apliecinošiem dokumentiem. Tas nebija
pēkšņs lēmums, par to tiek runāts
un domāts jau labu laiku, tāpat kā
bija zināms, ka pasu nav aptuveni
30 tūkstošiem vēlētāju. Diez vai
eID karšu nolasītājs katrā vēlēšanu iecirknī ir tik nesasniedzama
un neparasta lieta, jo īpaši tādēļ,
ka mēdzam lepoties ar to, ka mūsu informācijas technoloģijas ir
augstā līmenī. Lai vai kā, vēlētāju Saeimas vēlēšanās šogad bija
mazāk, neviena ievēlētā partija
nevar runāt tautas vārdā, jo pat
visvairāk saņēmusī Saskaņa nevar runāt pat par piektdaļas vēlētāju uzticēto mandātu. Kā zināms,
balsstiesīgo šajās vēlēšanās bija
mazliet vairāk par pusotru miljonu – 1 548 100 pilsoņi. Saskaņas
19,80 procenti no aptuveni puses
balsot aizgājušo ir tikai 167 117

pilsoņu balsu, pārējām partijām
to ir vēl mazāk.
Lai kā arī būtu, 13. Saeimas vēlēšanas arī bez īpašiem pētījumiem liecina par to, ka ļoti daudzi
Latvijas pilsoņi vēlas pārmaiņas,
jo “vecās” partijas vai to apvienības (protams, izņemot Saskaņu)
Saeimā iekļuvušo rindā ir pēdējās. 65 procenti deputātu Saeimas
krēslos sēdēs pirmo reizi.

Kuŗš būs noteicējs?
Protams, katra partija no Saeimā iekļuvušo saraksta pirmā trijnieka ir pārliecināta, ka tieši tai ir
jāveido valdība. Saskaņa tā nebūs,
jo vismaz pašlaik veidot valdību
tai noteikti neuzticēs. Šobrīd valdības veidošanai nepietiek arī ar

piegājienā maz ticams, ka premjēra amatam tiktu virzīts KPV LV
premjēra amata kandidāts Aldis
Gobzems. Izskatās, ka visticamākais kandidāts, kuŗu Valsts prezidents varētu nosaukt, šobrīd ir
JKP premjēra amata kandidāts
Jānis Bordāns. Jautājums, vai JKP
uzskatīs par iespējamu aicināt valdībā KPV LV, vēl nav atbildēts, jo
partija par to, vai programmatiskās nostādnes ir iespējams saskaņot, apspriedīsies. Manuprāt,
abas šīs partijas vieno ļoti stingrās,
kardinālās nostājas vairākos jautājumos. Tiesa gan, jau tūlīt pēc
vēlēšanām Alda Gobzema agresīvais un uzbrūkošais stils ir ļoti
mainījies, lai gan viņš nav zaudējis
savu izcilo demagoģiju. Grūti pa-

kā tām tas izdosies: “Tas visvairāk
attiecas uz KPV LV. JKP vismaz
izteikusi vēlmi šādu valdību veidot, bet par KPV LV nodomiem
nav nekādu ziņu, vai tā vēlas būt
koalicijā ar citām partijām, vai ies
kādu citu ceļu, proti, esot agresīvā
opozicijā vai, mēģinot izraisīt ārkārtas vēlēšanas.” Polītoloģe arī
atzina, ka priekšvēlēšanu laikā abas
šīs partijas nākušas ar ļoti skaļiem, pret pašreizējo eliti vērstiem
uzstādījumiem, tādēļ neviens nezinot, kā abas partijas rīkosies
koalicijas apstākļos.
Atliek piebilst, ka KPV LV šī
brīža lielā vēlme veidot valdību
nenozīmē, ka partija nevar pēkšņi
paziņot, ka visi ir nodevēji un tā
strādās opozicijā kopā ar Saskaņu

Jānis Bordāns (Jaunā Konservatīvā partija) kopā ar saviem “cīņu biedriem” Jutu Strīķi un Juri Jurašu
(aizmugurē pa labi)

Saskaņas un KPV LV balsīm, pat
ja pievienotos Zaļo un Zemnieku
savienības (ZZS) ievēlētie deputāti. Turklāt jāpiebilst, ka vismaz
daži no 13. Saeimā ievēlētajiem
ZZS deputātiem, visticamāk, neatbalstītu kopīgu valdību ar Saskaņu.
Tātad valdību var izveidot vai
nu sešas vai piecas partijas, jautājums – vai valdību izveidos ar vai
bez KPV LV? Gan KPV LV, gan
jaunā Konservatīvā partija (JKP),
kuŗām katrai ir 16 vietas Saeimā,
jau sākušas rosīties, lai veidotu
valdību*. Jāteic, ka vismaz pirmajā

Eirokomisārs Valdis Dombrovskis (Jaunā Vienotība) vēlēšanu naktī kopā ar partijas biedriem

teikt, vai tas saistīts ar jaunievēlētā
deputāta ļoti lielo vēlmi būt par
premjērministru vai tāda vēlme
ir naudas devējiem, kas stāv aiz
Alda Gobzema un faktiski viņa
(ne Artusa Kaimiņa) bīdītās partijas. Taču uzvedības pārmaiņas ir
redzamas katram, un ir skaidrs,
ka KPV LV vajadzība vadīt valdību robežojas jau ar apmātību.
Neatkarīgi no tā, kuŗš veidos
valdību – Bordāns vai Gobzems –,
valdības darbs nebūs ne viegls, ne
ļoti produktīvs, jo piecas vai sešas
partijas valdībā nozīmē īstu “polītisko tirgu”. Jau tāpēc vien jebkuŗa valdība, manuprāt, nolemta
lomai “bumba ar laika degli”. Turklāt KPV LV līdz šim par sevi nav
radījusi iespaidu, ka zina, kas un
kā jādara, jo kliegšana par to, ka
viss ir slikti un visi ir slikti, neko
neatrisina. Doma, ka, piemēram,
Aldis Gobzems varētu kļūt ja ne
par premjēru, bet par tieslietu ministru, liek šausmās sastingt un
apsvērt iespēju pārcelties uz kādu
citu Eiropas valsti – starp citu,
tādu domu jau esmu dzirdējusi
no vairākiem cilvēkiem Latvijā.
Polītoloģe Iveta Kažoka tūlīt pēc
vēlēšanām valdības veidošanu
prognozēja kā neparedzamu procesu, proti, nav skaidrs, cik lielā
mērā šīs divas jaunās Saeimā pārstāvētās partijas ar vislielāko
mandātu skaitu KPV LV un Jaunā
Konservātīvā partija vēlas izveidot darboties spējīgu valdību un

vai arī neizdomās darīt visu, lai
nāktos rīkot ārkārtas vēlēšanas.
Vēl jāatgādina, ka brīžiem izskanējušās cerības, ka Valsts prezidents – vienalga, esošais vai nākamgad ievēlētais – varētu atlaist
šo Saeimu, ja tā uzvedīsies pilnīgi
neprātīgi, nav pamatotas. Satversme nosaka, ka Saeimu nevar atlaist gadu pēc un gadu pirms Saeimas vēlēšanām. Tādēļ ar to, ko
esam ievēlējuši, acīmredzot nāksies dzīvot vismaz gadu, pat, ja tas
izskatīsies pēc murga.
Atliek cerēt, ka ievēlēto deputātu
godaprāts un veselais saprāts liks
rīkoties Latvijas, ne savās personīgajās vai sponsoru interesēs.
*Kamēr redakcijā tapa šis raksts
JKP un KPV LV vienojās par valdības veidošanu. Līdz brīdim, kamēr redakcija beidza darbu pie šī
laikraksta numura, Valsts prezidents nav nosaucis jaunās valdības
vadītāju, kam uzticēs veidot valdību.
Šī publikācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda financiālu
atbalstu no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. Par publikācijas saturu
atbild biedrība “Laiks-BL”
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RAITS EGLĪTIS
Sēdes svinīgo atklāšanas ceremoniju vadīja PBLA priekšsēdes
vietnieks un ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs. Viņš uzsvēra, ka
pasaules latviešu organizētā sabiedrība atzinīgi novērtē sadarbību ar Latvijas valsti un sajūt valsts
atbalstu tās darbībai. Viņš piebilda, ka PBLA no savas puses cenšas
“dot pretim” un palīdzēt Latvijai
polītiski, ekonomiski, kā arī uzturot latvisko izglītību un kultūru
svešumā.
PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, atklājot sēdi un summējot PBLA paveikto, teica: “Mēs
visi kopā gādājam par Latvijas
drošību un atpazīstamību pasaulē,
palīdzam veicināt ārvalstu ieguldījumus Latvijā, veidojot visāda
veida kontaktus. PBLA novērtē,
ka Latvijas polītiķi un diplomāti
arvien vairāk uzskata diasporu
par Latvijas vēstnešiem pasaulē.”
K. Saulīte savā svinīgajā uzrunā
uzsvēra, ka PBLA turēsies pie savām tradicionālajām vērtībām,
bet nebaidīsies arī no jauniem
izaicinājumiem. Piemēram, PBLA
iestāsies par to, lai Latviešu Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas netiktu svītrota no vēstures
lappusēm, un PBLA aicina tautiešus ārvalstīs aktīvi un atbildīgi
piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās.
“Šis gads ir mūsu lielais vērtību
pārbaudes gads, kas parāda, ko
mēs kā nācija augstu turam svētu, svarīgu. Mūsu nākotne ir mūsu pašu rokās, bet ikvienam no
mums, neatkarīgi no amata, statusa vai dzīvesvietas, ir jāuzņemas
personīga atbildība, jāspēj vienoties un strādāt kopā, tikai tā mēs
varam mūsu Latviju uzbūvēt par
tādu zemi, uz kurieni cilvēki ne
vien atgriezīsies, bet nekad no tās
nevēlēsies doties projām,” teica
K. Saulīte.
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece, papildus paldies vārdiem
PBLA, nevairījās pievērsties arī
gaidāmo vēlēšanu temai. Viņa teica, ka šis ir ne tikai Latvijas Simtgades un skaisto Dziesmu un deju
svētku gads, bet arī izaicinājumu
un pārbaudes gads visiem. Ja diasporai ir svarīgi, lai iesākto darbu
varētu turpināt un koalīciju veidotu tās polītiskās partijas, kas ir
stingri pateikušas savu atbalstu
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PBLA apspriež paveikto un iezīmē nākotni
Satversmei un latviskajām vērtībām, kas Latvijas cilvēkiem ir atklāti un skaidri pateikušas, ka
Latvijai ir jāturpina būt gan par
Eiropas Savienības, gan NATO
dalībvalsti, ka mūs vieno Satversmē noteiktais pamats – latviešu
valoda – un ka mums ir svarīga
transatlantiskā sadarbība ... nedrīkstētu balsot par populistiem,
uzsvēra I. Mūrniece. “Mēs redzam,
ka zem šīs āksta cepures ir paslēpies Kremļa sabiedrotais, kas droši
vien, zvārgulīšiem skanot, būtu
gatavs veidot divjūgu ar Saskaņas
centru,” viņa teica.
Arī Ministru prezidents Māris
Kučinskis uzsvēra, ka vislielākās
bažas ir iespējamo pēcvēlēšanu
koalīciju modeļu veidošanā, kuŗu
rezultātā varētu notikt Latvijas ārpolītisko prioritāšu maiņa. Viņš
teica, ka par šādu iespēju netiek
skaļi runāts, tikai šad tad var sadzirdēt (kritiskas) piezīmes, pat
no t.s. “latviskajām partijām” par
nesamērīgi lielo aizsardzības budžetu, NATO kaŗavīru klātbūtni
un bruņojuma iepirkumu izmaksām.
PBLA valde pārrunāja organizācijai svarīgus tematus – kultūras, izglītības, valsts drošības un
ekonomiskās attīstības sfērās un
pieņēma attiecīgas rezolūcijas.
Atsaucoties uz valdības pārstāvju brīdinājumiem par iespējamu
valsts ārpolītiskā kursa maiņu pēc
13. Saeimas vēlēšanām, valde
vienbalsīgi balsoja par rezolūcijām, kas nosoda Krievijas agresīvo
polītiku, dezinformācijas kampaņas un militārās mācības, kas vērstas uz visas pasaules, Baltijas un
Austrumeiropas valstu brīvības un
demokratisko procesu destabilizēšanu, kā arī pateicas Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO)
par tās bruņoto spēku bataljona
uzturēšanu Latvijā un sevišķi Kanadas, ASV, Spānijas, Čehijas, Albanijas, Italijas, Polijas, Slovēnijas
un citām sabiedroto valstīm par
ieguldījumu Latvijas Valsts drošības stiprināšanā. Valde arī vienojās turpināt veikt darbu mītņu
zemēs, lai stiprinātu Latvijas valsts
drošību. Šo apņēmību stiprināja
arī valdes vizīte Ādažu militārajā
bazē, satiekot Kanadas un citu valstu kaŗavīrus, kas ikdienā ar iero-

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadība pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa

čiem rokās sargā Latvijas drošību.
PBLA viesu vizīti vadīja bazes komandieris pulkvedis Ilmārs Atis
Lejiņš, kuŗš pats ir dzimis trimdinieku ģimenē ārpus Latvijas, bet
nu jau vairāk nekā 20 gadus ir
Latvijas armijas dienestā.
PBLA valde pieņēma atbalsta
rezolūciju topošajam Diasporas likumam. Nozīmīgi, ka šī rezolūcija
tika pieņemta vienbalsīgi, illustrējot to, ka pārrunas sēdes gaitā saliedēja PBLA dalīborganizācijas.
Rezolūcijā PBLA pauž atbalstu Saeimas centieniem izstrādāt Diasporas likumu un aicina pieņemt
to vēl 12. Saeimas sasaukumā, lai
saliedētu Latvijai piederīgos cilvēkus pasaulē un palīdzētu tiem veidot noturīgu saikni ar Latviju. Visas PBLA dalīborganizācijas, rezolūciju pieņemot, vienojās par
definīciju, kas nosaka, ka diaspora
ir ārvalstīs pastāvīgi dzīvojoši Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam
ir saikne ar Latviju, un viņu ģimenes locekļi. Diasporas definīcija ir
strīdīgs jautājums Saeimas partiju
vidū un faktiski ir kļuvusi par
šķērsli likuma virzībai. Arī PBLA
valdes locekļu vidū domas par šo
definīciju dalījās, tomēr kopējas
pozīcijas dēļ tika nolemts vienoties par ELAs un jurista Egila Le-

PBLA kanadiešu grupa vizītē Ādažos plkv. Ilmāra Ata Lejiņa vadībā

Roberts Kukainis sniedz Latvijas Brīvības fonda ziņojumu

vita proponēto diasporas definīciju.
PBLA valdes locekļi pārrunās
pieskārās arī dubultpilsonības jautājumam, visumā atzinīgi novērtējot likuma ietekmi uz diasporu,
tomēr, pēc Krievijas latviešu pārstāves Laumas Vlasovas ieteikuma, nolēma pieprasīt Latvijas Republikas Saeimai un Ministru kabinetam nekavējoties risināt jautājumu par dubultpilsonības saglabāšanu nelielai daļai Krievijā
dzīvojošo latviešu, kas, būdami nepilngadīgi, kļuva par Latvijas Republikas pilsoņiem laika periodā
no 1992. līdz 1995. gadam.
Debates skāra arī LELBĀL un
LELBA attiecības. To rezultātā valdes locekļi izšķīrās pievienoties
priekšsēdes Kristīnes Saulītes viedoklim, ka PBLA nedrīkst pieļaut
LELBĀL izrakstīšanu no Latvijas
vēstures. Rezolūcijā PBLA valde
pauž pārliecību, ka, pieņemot likumu “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”, Saeima rīkojas pretēji Latvijas
Republikas Satversmei un pieprasa, lai Latvijas Republikas Saeimas deputāti to neatbalsta. Valde nolēma rakstīt atkārtotu vēstuli Saeimai un valdībai, uzsverot
PBLA valdes nemainīgo nostāju
šajā jautājumā.
Izglītības darba grupas rezolūcijas pauž bažas par valsts atbalsta
diasporas izglītībai nākotni un
atkārtoti aicina iekļaut šo financējumu valsts pamatbudžetā. Valde
arī aicināja Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju
un Valsts izglītības satura centru
uzņemt sakarus ar Eiropas Savienības mītņu zemju Izglītības
ministrijām, lai nodrošinātu lat-

viešu valodas kā svešvalodas mācīšanu Eiropas Savienības valstu
skolās un latviešu valodas eksāmenu akreditēšanu šo valstu izglītības sistēmā.
Valde pieņēma rezolūciju, izsakot pateicību Kultūras ministrijai un Latvijas Nacionālajam
kultūras centram par izcili noorganizētajiem XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkiem 2018. gada vasarā, un
diasporas kopu iesaisti tajos. Valdes locekļi aicināja valsts iestādes turpināt atbalstu projektam
“Dziesmu un deju svētku tradicijas ilgtspējas nodrošinājums un
latviešu kultūras pieejamība ārvalstīs saglabāšana” no Latvijas
Valsts budžeta.
Runājot par praktiskiem jautājumiem, PBLA valde uzklausīja
Latvijas Brīvības fonda priekšsēža
Roberta Kukaiņa ziņojumu par
PBLA financiālo stāvokli, ko viņš
raksturoja kā labu, jo valde ir
saimniekojusi taupīgi. Valde starp
citu nolēma:
• rīkot PBLA Kultūras konferenci Cēsīs 2019. gada 30. septembrī
un 1. oktobrī Latvijas Valsts Simtgades zīmē. Lai to sarīkotu, pieņemt Kultūras ministrijas piešķirtos līdzekļus un piesaistīt projekta
izpildīšanai profesionālu projektu
vadītāju
• pieņemt 2019. gada budžetu,
nosakot, tas nevar pārsniegt ASV
$349 300
• izveidot Drošības, Izglītības un
Kultūras padomes, izvirzot nozaru vadītājus no sava vidus
• rīkot nākamo valdes sēdi Rīgā
2019. gadā no 2. līdz 4. oktobrim,
tūlīt pēc PBLA Kultūras konferences Cēsīs.
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37. SAIMNIEKI
Kad skanēja svinīgās runas,
laika kapsulu guldot Nākotnes
nama pamatos, divi vīri publiski
neteica nekā. Viņi pie kapsulai
izurbtā cauruma betona pamatos
stāvēja, smaidīja un sarunājās šķietami priecīgi par notiekošo. Bet
es zinu, ka viņiem būtu bijis arī
publiski daudz ko teikt. Tie bija
Ziedonis Grigorjevs (pa kreisi)
un Artūrs Mekšs – tagadējais un
kādreizējais Mūzeja saimnieks.
Artūrs, man šķiet, no visiem Mūzeja ļaudīm zina visvairāk par
veco ēku nekā jebkuŗš cits, Ziedonis – par topošo Nākotnes namu.
Es atceros, kā Artūrs ienāca vēl
vecajā ēkā un tūlīt ieveda kārtību saimniecībā. Tas ir viss, kas
saistās ar ēku, tās uzturēšanu un
apsaimniekošanu. Bija jāgādā par
tīrību gan iekšā, gan ārā – tualetes,
grīdas, Mūzejam piederošā zeme.
Tualetes toreiz varēja kalpot kā
padomju okupācijas eksponāts.
Uzturēšana nozīmēja būvēšanu,
lāpīšanu un cerēšanu, ka kaut kas
atkal nesaplīsīs. Lietusūdens nāca
iekšā pa neiedomājamākajām vietām un neiedomājamāko cēloņu
dēļ. Reiz, kad pēc lietusgāzes Mūzeja ļaudis centās visu savākt papīrgrozos, izrādījās – notekas cauruli bija aizsprostojusi plastmasas
pudele. Artūrs zināja, kā nokļūt
uz jumta. Viņam arī palaikam bija
uz jumta jāved drošības dienesta
vīri ar šautenēm, kad Rātslaukumā ieradās apsargājami ārzemju

niem, bet pēkšņi atklājās, ka
architekti ne visu uzzīmējuši tā,
lai telpā varētu iebūvēt ekspozīciju. Plāni jāpārskaņo, jāsaskaņo, un visiem jābūt beigās vienisprātis. Ar savām diplomātiskajām spējām Ziedonis laipni, bet
stingri un noteikti kārto lietas
gan ar ekspozīcijas mākslinieku
Ģirtu, gan kuratoru Kārli, gan
Nākotnes nama architekti Iju Rudzīti, gan Valsts nekustamo īpašumu amatpersonām. Nē, apsildīšana nedrīkst būt pie sienām,

viesi. Kādreiz bija jāved uguņotāji, kas gan bija visai bailīgi, bet
jāved bija, jo ēka piederēja Rīgas
domei, un ja Rīgas dome gribēja
uguņot, bija jāļauj. Artūrs arī bija
cilvēks, kuŗš palīdzēja architektiem atklāt vecās padomju celtnes
noslēpumus vietās, kuŗām parasti neviens klāt netika. Lai gan augumā ne mazais, viņš bija izlīdis
un izpētījis daudz no tā, kas ar
atklātu aci nebija saredzams. Savā
ziņā viņš bija kā man radniecīgs
vecās ēkas gariņš, un es viņu reizēm satiku negaidītās vietās. Bez
viņa Nākotnes nama plāni nebūtu
tapuši techniskajās detaļās tik pilnīgi. Žēl, ka sirds problēmu dēļ
Artūram saimnieka darbs bija

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 7. Liela apjoma
skaņdarbi. 8. Pusdārgakmens.
10. Dabas parādība. 11. Signālinstruments. 12. Monarchijas valdniece. 16. Augstprātīgas. 19. Spīdīgas, mirdzošas. 20. Vēsturiski
izveidojusies sadzīves kārtība.
21. Norobežota ēkas daļa. 22. Ieceres. 23. Priekšnesumi, kas izpaužas ritmiskās kustībās. 24.
Dāvana. 25. Viegla, jautra satura
priekšnesumi. 28. Liels dzera-

jāatstāj, bet laiku pa laikam viņš
ierodas pie Ziedoņa, un viņi abi
apspriežas par vecās ēkas noslēpumiem un plāniem.
Pie Ziedoņa nonāca viss Artūra
mantojums, ieskaitot pirmos plānus. Labi, ka viņš, pats celtniecībā
darbojies, labi orientējas komplicētajos zīmējumos, kas man šķiet
kā modernas grafikas, ko zīmējis
kāds abstrakts mākslinieks. Nē,
nē, viņš skaidro mazāk izglītotajiem, te viss ir tā, kā tam jabūt. Sākoties nopietnai celtniecībai, viņš
ir oficiālās Mūzeja acis, ausis, lai
viss atbilstu Mūzeja vajadzībām.
Es jau stāstīju par ekspozīcijas telpas maketu mērogā 1:10. Tur nu
viss tapa pēc komplicētajiem plā-
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mais trauks. 30. Apsveikuma
raksti glītos ietērpos. 31. Viesu
pieņemamā telpa. 32. Neliela
priežu audze. 36. Alpu vijolīte.
40. Māksliniecisko izteiksmes
līdzekļu kopums. 41. Izteikt apņemšanos kaut ko veikt. 42. Saderēt. 43. Šokolādes konfekšu
šķirne.
Stateniski. 1. Ābolu šķirne. 2.
Vīriešu svinību tērpi. 3. Gadalaiks. 4. Lieli dekorātīvi dārzi.

5. Ķirbju dzimtas augs. 6.
Patiesas, neviltotas. 7. Konditorejas izstrādājums. 9.
Kustīga, moža. 13. Aktieru
atveidotie tēli. 14. Jubileja.
15. Gaismu izstarojošs ķermenis. 17. Panātru dzimtas
augs. 18. Neraudzētas mīklas cepumi. 26. Kaklasaites. 27. Vēstītājas folkloras
žanrs. 29. Piemiņas lieta.
33. Pilsēta Italijas ziemeļos.
34. Vīrieša vārds (novembr.).
35. Krustziežu dzimtas augs.
37. Sens strinkšķināmais
mūzikas instruments. 38.
Bagātība, vērtības. 39. Latviešu tautas mūzikas instruments.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 37) atrisinājums
Līmeniski. 1. Ponijs. 7. Vāvere. 10. Laimēta. 11. Peroni. 12. Lirika. 13. Drabeši.
14. Debija. 15. Stalta. 16.
Viesi. 19. Ostas. 22. Tauta.
24. Laime. 25. Klejot. 26.
Balvas. 27. Eleja. 28. Rotas.
31. Svari. 34. Inita. 37. Bamako. 39. Tērces. 40. Šovakar. 41.
Pomāde. 42. Avanss. 43. Lilijas.
44. Lieste. 45. Eseksa.
Stateniski. 2. Obereks. 3. Ironija.
4. Slida. 5. Ķipari. 6. Mēness. 7.
Valis. 8. Vircava. 9. Rakstīt. 16.
Velteņi. 17. Epiteti. 18. Ikebana.
20. Tēlot. 21. Sijas. 22. Tills. 23.
Užava. 29. Oratori. 30. Aparāts.
32. Vērgale. 33. Rieksts. 35. Novele. 36. Tokija. 38. Ošele. 39.
“Trase”.

jo, lūk, pie sienām būs stendi. Kur
gan būs vadi un pievadi apgaismojumam un elektroniskajām
ierīcēm? Esmu noklausījies un
varu teikt – gandrīz kā polītikā,
bet ar vienu svarīgu niansi – risināt problēmas, ne aizstāvēt viedokļus. Tāpēc domāju, ka Nākotnes nams būs solīda būve, kas vēl
ilgi kalpos Mūzejam un tā ļaudīm. Saimnieki par to gādāja,
gādā un gādās. Lai dzīvo saimnieki, kuŗi ne runas tur, bet darbus dara!

Vēl nav par vēlu ziedot Mūzeja iekārtošanai Nākotnes namā. Kapsula ar vairāk
nekā 1000 Nākotnes nama ziedotāju vārdiem gan jau iemūrēta, bet, Nākotnes
namu atklājot, vestibila grīdā guldīsim otru ar visu ziedotāju vārdiem.
LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas muzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei Resnis,
10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16
Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei:
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.
LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire
LE17 6DF.
Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Ī S Z I ŅAS
Aizkrauklē 2. novembrī plkst. 12.30 norisināsies starpnovadu
skolu jaunatnes militārās sporta spēles “Lāčplēša stafete 2018”,
kas veltītas Latvijas Simtgadei. Aicina pieteikties skolu klašu komandas (4 meitenes un 4 zēni) 7. – 8. klašu, 9. – 10. klašu, 11. – 12. klašu grupā.
Stafetē ietilps dažādas veiklības, spēka un zināšanu pārbaudes. Organizē NBS Zemessardzes 55. kājnieku bataljona kaŗavīri un zemessargi, Aizkraukles novada pašvaldība. Pieteikšanās līdz 16. oktobrim, rakstot “Lāčplēša stafetes 2018” koordinatorei Evitai Bogdanovai pa e-pastu: evitabogdanova@inbox.lv vai zvanot: +371 26241461.
Valmierā bija aktīvākie vēlētāji starp Latvijas lielajām pilsētām
(piedalījās 70,44%). Jelgavā nobalsoja 58,51%, Liepājā – 57,94%,
Jēkabpilī – 57,47%, Jūrmalā – 53,97%, Rīgā – 53,94%, Ventspilī –
53,00%, Rēzeknē – 51,33% un Daugavpilī – 41,55% vēlētāju.
Vidzeme izcēlās ar lielāko vēlētāju skaitu (60,96%) starp valsts
reģioniem, kur rosīgākā vēlēšanu diena bija Saulkrastu (90,16%),
Mārupes (77,15%), Siguldas (73,13%), Ķekavas (72,28%), Ādažu
(71,16%) un Cēsu (70,83%) novadā. Vidzemē visvairāk nobalsoja
par “Jauno konservatīvo partiju” (16,27%), KPV LV (14,37%), Attīstībai/Par! (14,08%), Nacionālo apvienību (13,16%), Zaļo un Zemnieku savienību (11,48%) un “Saskaņu” (10,94%).
Latgalē bija zemākā vēlētāju aktīvitāte (43,07%). Tomēr Preiļu
novadā bija daudz augstāka (56,60%), kā arī Līvānu (54,16%), Balvu
(53,48%) un Baltinavas (48,44%) novadā. Latgale visvairāk balsu atdeva par “Saskaņu” (35,73%), Zaļo un Zemnieku savienību (13,93%),
Jauno konservatīvo partiju(8,77%) un KPV LV(7,63%).
Biedrība “Daugavas Savienība” rīko skolēnu (7. – 12. klasei)
radošo darbu konkursu “Mana Daugava”. Aicina Likteņupes krastos dzīvojošos jauniešus sagatavot foto prezentāciju vai video rullīti
par vides vai ekoloģisku problēmu Daugavas baseinā vai tā territorijā esošu dabas vai kultūrvēstures pieminekli, ko nepieciešams
saglabāt. Darbi jāiesniedz līdz 31. oktobrim pa e-pastu: daugavas.
konkurss@inbox.lv. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas.
Latviju sasnieguši pasaules apceļotāji Heiko Gertners un Tobiass Krīgers no Vācijas. Viņi kopš 2014. gada 1. janvāra kājām
mēro simtiem kilometru, cenšoties ar katru savu soli darīt labas lietas. Viņus atbalsta dažādas korporācijas labdarības projektu realizēšanai. Šogad Ziemassvētkos plāno atgriezties mājās Vācijā. Seko
līdzi viņu ceļojumam www.lebensabenteurer.de.
Tukuma un Dobeles novada iedzīvotāji ir neapmierināti par
zviedru uzņēmuma Eolus ieceri būvēt apjomīgu vēja parku. Jau
savākti vairāk nekā 4 000 iedzīvotāju paraksti. Paralēli norit to vākšana tīmeklī Manabalss.lv. Plānotais vēja parks – 51 turbīna 241 m
augstumā – ieskaus Pienavu un aizņems lielu Dobeles pagasta territoriju. Atradīsies 1,5 km attālumā no Lestenes Brāļu kapiem un 4 km
no Dobeles pilsētas.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

2018. gada 13. oktobris – 19. oktobris
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St,
Brookline MA 02445).
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 Dreimane, 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 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St,
Philadelphia PA 19123).
14.oktobrī 14:00 Filadelfijas
Brīvo Latvju biedrības mēnešsapulce. Kā jau vienmēr, visi
biedrības biedri un biedru veicinātāji, kā arī potenciāli biedri
un interesenti ir aicināti piedalīties. Uzkožamos pēc savas
gaumes vest līdzi groziņveidā.
1.decembrī 12:00-18:00 Ziemsvētku 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 kopsummas. Var izmantot arī savus
līdzatvestos galdus. Vēlams
paziņot par vajadzīgo vietu
skaitu. Stendus varēs uzstādīt
jau sestdienas rītā no plkst.9:00.
Uzaiciniet savus draugus un
paziņas – tirgoties gribētājus!
Lūdzam atsūtīt Jūsu bizneskarti, lai to var ielikt tirdziņa
programmā uz : phillytirdzins@
gmail.com
GAŖEZERS (MI)

Latviešu Centrs (57732 Lone
Tree Rd, Three Rivers, MI
49093).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs
(1008 W 64th St, Indianapolis
IN 46260).
KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Latviešu apvienotās draudzes nams (1385 Andrews
Ave, Lakewood OH 44107).
ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu Biedrības īpašums ’’Priedaine” (1017
State Route 33, Freehold NJ
07728).
ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas
(254 Valentine Ave, Yonkers
NY 10705).
Elīna Garanča dzied Metropolītena operā arī 13., 16. un 20.
oktobrī.
Aleksandrs Antoņenko Metropolītena operā dziedās arī 11.,
15., 18. oktobrī un 2019. gada
28. februārī, un 4., 7., martā.
Salas bazn. (4 Riga Ln,
Melville NY).
(Kaye Playhouse 68th St, starp
Park un Lexington avēnijām).
11. novembrī pēc dievkalpojuma Lāčplēša dienas atzīmēšana Ņujorkas latviešu draudzes telpās 234 Valentine
Lane, Yonkers, NY 10705. Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO vēstnieka Andreja
Pildegoviča uzruna un pīrāgu
cepšanas talka.
18. novembrī 15:30 “Saknes un
spārni”, Latvijas Valsts svētku
atzīmēšana, Dižkoncerts un
svinīgas uzrunas, svētku tosts,
gaismas uzvedums Latvijai
Centrālparkā. Episcopal Church
of the Heavenly Rest, 1085
Fifth Ave. (pie 90. ielas).
Tuvāka informācija pie abatarags@optonline.net vai (201)
788-5315.
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 –
keramika, 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.balticfilmfestival.com
PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold,
NJ).
13. oktobrī 14:00 Baltiešu Vienības diena. Latvieši, lietuvieši
un igauņi kopā svinēs Neatkarības deklarēšanas Simtgadi.
Piedalīsies diplomāti no visām
trijām Baltijas Valstīm. Latviju
pārstāvēs sūtnis Andris Teikmanis. Uzstāsies lietuviešu un
igauņu deju ansambļi. Latviešu
priekšnesumā 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.seattlelatviancenter.com
16.oktobrī 19:00 Baltiešu
filmu vakars. Latviešu filma
„Četri balti krekli”.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N,
St.Petersburg FL 33713).
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
skābētiem kāpostiem un vēsu
dzērienu gādās Vanadzes un
Vanagi.
20. oktobrī 16:00 Rudens
balle, kuŗā mēs visi atminēsimies jaukus, mīļus notikumus
šajā Biedrības namā, kā arī
skatīsimies vēsturiskus videoierakstus par bijušajiem laikiem. Mūsu saimniece Mārīte
Rubīns pēdējo reizi šajā namā
klās savu izcilo bufetes galdu un
gādās arī par trim vareniem
groziem izlozei.
Vakara noslēgumā – balle.
Izdejosimies, cik katram spēka,
mūsu vecajā, labajā namā!
Ieejas ziedojums, sākot no $20.
4.novembrī 14:00 Daugavas
Vanagu rīkotais koncerts Svinēsim Lāčplēšus Latvijas 100
gados! Sarīkojumu ievadīs mācītāja Aivara Pelda īsa uzruna.
Sekos koncerts, kuŗā piedalīsies
Kanaku ansamblis, koklētājs
Ilmārs Vilmanis un 17 gadus
vecais topošais vijolnieks M.
Šteinblums. Noslēgumā latvisks
azaids. Tā kā šis būs pēdējais
DV sarīkojums Biedrības telpās,
visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums, sākot ar $15.
6.novembrī 10:00 Biedrības
valdes sēde.
17.novembrī 14:00 līdz saulrietam Fort De Soto parka un
pludmales 15.nojumē Floridas

Sv.Petersburgas Latviešu biedrība mīļi aicina uz Latvijas 100.
dzimšanas dienai veltītu kopā
sanākšanu un sadejošanu ar
Čikāgas latviešu deju kopu
Mantinieki, kopīga galda klāšanu, sadziedāšanos un saulītes
pavadīšanu jūrā. Līdzi jāņem
doma – ko es personīgi šogad
varētu dāvināt Latvijai, groziņš
kopīgajam galdam un bezalkoholiski dzērieni, pludmales
krēslus pašu ērtībai.
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība cienās ar grilētām desiņām.
Nojume mūsu lietošanā uz visu
dienu. Parkā iespējams peldēties, sauļoties, makšķerēt, izīrēt
laivas un velosipēdus. Pasākums
ir bez maksas, taču iebraukšanas
maksa parkā ir $5.00.
Gaidīsim visus – lielus un
mazus!
18.novembrī 12:00 Latvijas
Valsts dibināšanas 100. gadadienai 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.
(Turpinājums 18. lpp.)
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Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 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
20.oktobrī rudens talka.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande
tālr.: 408-813-5104, e-pasts:

una.veilande@gmail.com
stundas trešdienās 10:00 - 15:00,
Katru otrdienu 20:00 koŗa piektdienās 16:00 – 18:00.
mēģinājums
Dievk. notiek 11:00. 14.okNoslēgumā – dejas. Vēlams
tobŗa Dievk. kalpos diakone
ierasties formālos tērpos. Lai
DIEVKALPOJUMI
Rasma Gundega Ieviņa. 21.oknodrošinātu visiem viesiem
• Bostonas latv. ev. lut. Trim- tobrī Dievk. ar dievg. Pēc
vietas pie galdiņiem, lūdzam
das dr: (58 Irving st, Brookline Dievk. Pļaujas svētku mielasts
pieteikties pie Daces Nebares,
MA 02445). Info: 617-232- un izloze. 10.novembrī dārza
tālr: 917-755-1391. Ieejas zie5994, e-pasts: bostonastrimdas- talka.
dojums, sākot ar $ 10.
draudze@gmail.com, tālr: 617• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
TĒRVETE
232-5994. Māc. Igors Safins. dr.: (6551 W Montrose Ave,
Valdes sēdes – katru ceturtTālr.: 617-935-4917. E-pasts: Chicago IL 60634), tālr.: 773dienu 19:30 Centrā; 18.okt., 15.
igorssafins@gmail.com.Runas 725-3820; E-pasts: cianasdraunov.,13.dec. un 2019.gada 17.janv.
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Folkloras un seno cīņu kopa Vilkači viesturneja Ziemeļamerikā 2018. gadā
Dievk. kafijas galds. Māc. GunTurneju atbalsta Latviešu Fonds, Amerikas Latviešu apvienība,
dega Puidza, tālr.birojā: 773Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome
736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
SANFRANCISKO - sestdien, 13. oktobrī, 14:00
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Sanfrancisko Latviešu namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība - Mārtiņš Andersons, (415) 617-9959
630-595-0143. Māc. Ojārs Fremanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
LOSANDŽELOSA - svētdien, 14. okt. plkst. 13:00
Dievk. kafijas galds.
Losandželosas Latviešu namā, 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA
• Čikāgas latv. baptistu dr:
Rīko Dienvidkalifornijas Latviešu biedrība, Ivars Mičuls, (818)585-5748
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
MINEAPOLE - otrdien, 16. okt. plkst. 19:00
Tālr.: 708-383-5285.
Mineapoles Latviešu draudzes namā, 3152 17th Ave. S., Minneapolis, MN
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā (LOAM) (10705 West Virginia Ave,
Maija Zaeska, (763) 972-2521,
Lakewood, CO 80226). Birojs
atvērts ceturtdienās no 10:0014:00. E-pasts: reglite@aol.com
ČIKĀGA - sestdien, 20. okt. plkst. 14:00
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Ciānas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes lielajā zālē,
Pēc Dievk. sadraudzība.
6551 W Montrose Ave., Chicago, IL
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
Rīko Ciānas ev. lut. latviešu draudze, Čikāgas Latviešu biedrība un Latvju Tautas
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Mākslas Muzejs - Didzis Pilāns, (847) 343-2339
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdieKALAMAZŪ - svētdien, 21. okt. plkst. 11:30
nās 10:00. 21.oktobrī Dievk.
Kalamazū Latviešu centrā, 100 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI 49006
18.novembrī Dievk. 25.novembrī Dievk.
Rīko Kalamazū Latviešu biedrība - Maira Bundža, (269) 349-8551
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
DETROITA - trešdien, 24. okt. plkst. 19:00
Luth.Church (1901 E CommerDetroitas Latviešu biedrības namā, 30623 West Twelve Mile Rd.,
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL
Farmington Hills, MI 48334
33308). Info: Ilze Folkmane
Rīko Latviešu apvienība Detroitā - Līga Jēkabsone, (734) 426-8488
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
KLĪVLANDE - piektdien, 26. okt. plkst. 14:00
tālr.: 561-447-9050. Dievk. noKlīvlandes Latviešu draudzes namā, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
Rīko Klīvlandes Latviešu biedrība - Haralds Mazzariņš, (330) 467-7830
• Dienvidkalifornijas latv.
ev.
lut. dr.: baznīca (1955
TORONTO - sestdien, 27. okt. plkst. 19:00
Riverside
Dr., Los Angeles CA
Kanādas Latviešu centrā, 4 Credit Union Dr., Toronto, ONT, Canada
90039).Dievk.
notiek 11:00.
Rīko Kanādas Latviešu centrs Toronto un LNJAK - Ingmars Ozoliņš (416) 526-2573
Māc. Mārtiņš Rubenis. 28.oktobrī diak.kand. Gunas Reinas
VAŠINGTONA, D.C. - svētdien, 28. okt. plkst. 14:00
ordinēšanas Dievk. (archib.
Latviešu draudzes namā, 400 Hurley Ave., Rockville, MD
Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs
Rīko Daugavas Vanagi - Māra Bērziņa, mara.Berzins@astrazeneca.com
Lazdiņš un prāv. Daira Cilne).
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
PRIEDAINE - otrdien, 30. okt. plkst. 14:00
Congregational Parish of Norton
1017 Highway 33 East, Freehold, NJ 07728
(2 W Main St, Norton, MA
Rīko Ņūdžersijas latviešu biedrība - Jānis Students, (732) 836-9750
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
BOSTONA - piektdien, 2. nov. plkst. 19:00
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Trimdas draudzes zālē, 58 Irving St., Brookline, MA
Zigrida Kručkova, tālr.: 617Rīko ALTS - Aija Dreimane, (781) 558-3814
323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
KATSKIĻI - sestdien, 3. nov. plkst. 19:00
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
82 Rota Rd., Elka Park, New York 12427
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Rīko ALJA - Līna Bataraga un Topher Anuzis, (201) 819-3179
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk.
notiek 11:00. 14.oktobrī Dievk.
Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS sadarbībā ar vietējām organizācijām
angļu val. 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: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk.
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 14.oktobrī laju
vadīts Dievk. 21.oktobrī Dievk.
angļu val. 16:00 Svecīšu Dievk.
Riverside kapsētā. 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
svētdienās 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
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu
valodā. Pensionāru saiets katrā
otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Archibīskape Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934,
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.:
414-258-8070. Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave
S, Minneapolis MN 55407).
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk.
sadraudzība. 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. (pulkstens stundu
atpakaļ). 11.novembrī 10:00 Lāčplēša dienas Dievk. ar sv.vak.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
14.oktobrī 14:00 Dievk. 28.oktobrī 15:00 Dievk. 11.novembrī
14:00 Dievk., 25.novembrī
14:00 Aizvesto piemiņas Dievk.
9.decembrī 14:00 Otrās Adventes Dievk.
(Turpināts 19. lpp.)
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• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
Dievk. notiek 13:30. 21.oktobrī
Dievk. 4.novembrī Mirušo piemiņas dienas Dievk. ar dievg.
18.novembrī 13:00 Svētbrīdis
un Latvijas Valsts svētku sarīkojums Priedainē. 2.decembrī
Adventa svētdienas Dievk. ar
dievg. 16.decembrī 11:00
Adventa koncerts. Seko Draudzes Eglītes sarīkojums, pusdienas un svētku tirdziņš.
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku
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
Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Syracuse St.Stephen Lutheran
Church (873 DeWitt Str,
Syracuse Ny 13203).
14.oktobrī 10:00 Jonkeru
bazn. Dievk. Seko Dāmu komi-

tejas sarīkojums.
10:30 Salas bazn. Dievk.
21.oktobrī 10:00 Jonkeru
bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
ar dievg.
27.oktobrī 14:00 Manhatenā,
Seafarers Dievk.
28.oktobrī 10:00 Jonkeru
bazn. Dievk. ar dievg.
10:00 Salas bazn. Dievk. ar
dievg.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618). Dievk. notiek 14:00.
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 14.oktobrī Pļaujas svētku
Dievk. un sarīkojums. Lūgti
groziņi. 28.oktobrī Dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:

Mūžībā aizgājis mūsu sporta draugs un
viens no izcilākajiem sava laika latviešu basketbolistiem

JĀNIS ZEBELIŅŠ
Dzimis 1924. gada 6. aprīlī Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 1. jūlijā Floridā, ASV
Skumjās viņu piemin
VISVALDIS NAGOBADS, EDGARS BEDRĪTIS
INTS KALEPS, GUNĀRS FRICSONS UN VALDIS TUMS

Mūžībā ir aizgājis

VLADISLAVS VISOCKIS
Dzimis 1933. gada 22. janvārī Viļānos, Latvijā,
miris 2018. gada 16. jūnijā Grand Rapids, MI
Sēro
VISOCKIS ĢIMENE

(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Kontaktpersona Mary Beth
Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts:
dzirnis@chartermi.net
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
17.novembrī Latvijas Valsts
dibināšanas 100 gadu atceres
Dievk. Svētku programma sarīkojumu telpās. Pusdienas. Ieeja
par ziedojumiem. 22.decembrī
Ziemsvētku Dievk. ar dievg.
Ciemosies Ziemsvētku vecītis.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. notiek katra
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc.
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa,
tālr.: 314-457-1830, e-pasts:
kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA
98125). Dievk. notiek 10:30.
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 14.oktobrī angļu
val. Dievk. ar dievg. Bībeles
stunda. 21.oktobrī Dievk. ar
dievg., atzīmējot Reformācijas
svētkus. 28.oktobrī laju vadīts
Dievk.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart. 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 notiek Biedrības namā 11:00. Māc. Aivars
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr.
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001. Baznīcā Dievkalpojumi tiks noturēti vienīgi Lielajā
Piektdienā un Ziemsvētkos.
14.oktobrī Bībeles stunda.
21.oktobrī Dievk. 28.oktobrī
Bībeles stunda. 11.novembrī
Dievk. Pateicība Dievam par
Latvijas 100 gadiem!
• Tērvete – Trīsvienības
draudze: Dievk.notiek Centrā,
tālr: 514-992-9700, www.draudze.org. Dievk. notiek 15:00.
Vik. Zvirgzds. Valdes sēdes
notiek 19:30 ceturtdienās.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,

Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H 2S1),
tālr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts:
kjan27@gmail.com.
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270,
e-pasts: macanitavp@gmail.com,
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703264-0089. Svētdienās: 9:15
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši.
Dievk. notiek 10:00. Kafijas
galds. 14.oktobrī Pļaujas svētku
vakarēdiena Dievk. 19.-20.oktobrī LELBA Austrumu apgabala konference un Filadelfijas Sv.Jāņa dr. jubileja (Filadelfijā). 21.oktobrī Vārda Dievk.
13:00 Sanfrancisko teātŗa izrāde
„Sprīdītis” (LOV). 28.oktobrī
jauniešu vadīts Dievk.-koncerts
ar koŗa ALIAS piedalīšanos.
14:00 folkloras grupas Vilkači
koncerts (DV). 30.oktobrī
18:00 koŗa ALIAS koncerts
Kenedija Centra Millenium S
(LR Vēstniecība). 4.novembrī
Ģimeņu Dievk. ar Sv.vak. Pie
kafijas galda sveiksim oktobŗa
jubilārus.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr.
Vija Bachmuts, tālr.: 860-6443268. 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.

Dieva mierā aizgājusi

LIDIJA ANKIPANS-PERALTA

Com! VILMA DIDRICHSONS-DZINTARS,

Dzimusi 1932. gada 1. decembrī Rēzeknē, Latvijā,
mirusi 2018. gada 25. augustā Fort Wayne, Indiana

Dzimusi 1920. gada 20. septembrī Latvijā,
mirusi 2018. gada 9. jūnijā Milvokos, Viskonsīnā, ASV

Sēro
JANINA ANKIPANS

dzim. RUSMANIS

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņās ziedēt tā var.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORP. IMERIAS MILVOKU KOPA

LAIKS

20

2018. gada 13. oktobris – 19. oktobris

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
NBA: Porziņģis
ir otrais labākais
ārzemju spēlētājs līgā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) ģenerālmenedžeri
ikgadējā pirmssezonas aptaujā
latviešu zvaigzni Kristapu Porziņģi uzskata par otru labāko
ārzemju spēlētāju jeb leģionāru.

NBA klubu ģenerālmenedžeru
aptauja tika veikta jau 17. gadu
pēc kārtas, klubu vadītājiem pirms
sezonas prognozējot čempionus,
vērtīgāko spēlētāju un daudzas
citas nominācijas. Vienā no tām
ģenerālmenedžeriem tika lūgts
nosaukt līgas labākā ārzemju spēlētāju. Porziņģis (Ņujorkas Knicks)
saņēma 10% balsu, kas viņam
deva otro vietu. Šajā vērtējumā
pārliecinoši labākais izrādījies
grieķis Jannis Adetokunbo no
Milvoki Bucks komandas, kuŗš
saņēmis 73% balsu.

Vīriešiem vislabāk veicās Ņikitam Meškovam – 7 punkti 10
partijās, Igors Kovaļenko ieguva
6 punktus 9 spēlētajās partijās.
Tikpat punktu Artūram Neikšānam, bet 10 partijās. Tomam
Kantānam 6 punkti 8 partijās,
Artūram Bernotam – 3,5 punkti
7 partijās. Komanda ar 4:0 uzvarēja Jordānijas un Irakas šachistus, ar 3,5:0,5 – Mozambiku
un Barbadosu, neizšķirti spēlēja
ar Beļģiju, Paragvaju un Albāniju,
bet zaudēja (1,5:2,5) Islandei,
Ēģiptei un Gruzijai. Olimpiadas
nobeigumā trim izlasēm – Ķīnai,
ASV un Krievijai bija pa 18
punktiem, bet pēc papildus rādītājiem uzvaru svinēja ķīnieši,
amerikāņiem paliekot otrajiem,
bet krieviem trešajiem.

Ilze Bērziņa

Edvarts Glāzers

Latvijas pārstāve Airisa Galiņa
jau savā pirmajā braucienā bija
spiesta izstāties, jo piedzīvoja
kritienu. Līdz ar to BMX jauktajās
sacensībās uzvarēja Krievija, kas
aiz sevis atstāja Šveici un Kolumbiju. Latvijas komanda tika klasificēta ceturtajā vietā. Visaugstāk
no Latvijas peldētājiem izdevās
tikt talantīgajai Ievai Maļukai,
kuŗa meiteņu 200 metru kompleksajā distancē priekšsacīkstēs
ieņēma 17. vietu. Šajā stadijā uzreiz tika noskaidrotas finālistes,
kur iekļuva vien astoņas labākās
peldētājas. Maļuka distanci veica
divās minūtēs un 19,68 sekundēs,
Ņikita Meškovs
bet no pirmā astoņnieka viņa
***
atpalika par vairāk nekā divarpus
Latvijas finanču ministre šacha sekundēm.
lielmeistare Dana Reizniece-Ozola
(attēlā, ZZS) ievēlēta Eiropas
Sveicam Elmāru
Šacha savienības (ECU) viceprezidentes amatā.
Bauri 100 gadu

Uz rūtotajiem
galdiņiem Batumi

Batumi risinājās 43. Šacha
olimpiada, kuŗā ar viduvējām
sekmēm startēja Latvijas šachisti.
Latvijas dāmu izlase (startēja 149
komandas) ierindojās 36., vīriešu
(184) – 45. vietā. Turnīrā notika
11 kārtas. Individuāli veiksmīgākā no Latvijas šachistēm bija
Bērziņa, kuŗa desmit partijās izcīnīja septiņus punktus. Linda Krūmiņa ieguva 5,5 punktus no 8,
Elizabete Limanovska – 6 no 8,
Elīna Otikova – 4 no 8, Laura
Rogule – 4,5 no 9. Latvijas vienība
ar „sausu” (4:0) rezultātu pārspēja
Nepālas un Apvienoto Arabu Republikas šachistes, ar 3,5:0,5 Dominikānas Republiku, ar 2,5:1,5 –
Moldovu, neizšķirti (2:2) spēlēja
ar Austrāliju, Kazachstānu, Alžīriju, Gruziju un Malaiziju, ar
1,5:2,5 zaudēja Azerbaidžānai un
Brazīlijai. Par sacensību uzvarētājām kļuva Ķīnas šachistes, kas izcīnīja (Pēc FIDE sistēmas) 18 punktus, aiz sevis atstājot Ukrainu (18)
un Gruzijas pirmo komandu (17).

daļu komplekts, ņemot vērā
puišu un meiteņu rezultātus.

jubilejā!

ECU prezidenta amatā uz otro
termiņu pārvēlēts Gruzijas pārstāvis Zurabs Azmaiparašvili,
kuŗš Eiropas šacha jumtorganizāciju vadīs arī turpmākos četrus
gadus. Turpat Batumi norisinājās
arī Starptautiskās Šacha federācijas (FIDE) ģenerālasambleja,
kuŗā par prezidentu ievēlēts
Krievijā augstus amatu ieņēmušais Arkādijs Dvorkovičs. 58 gadus vecais Azmaiparašvili balsojumā saņēma 44 no 50 delegātu
balsīm. ECU ģenerālsekretāra pienākumus pildīs grieķis Teodors
Corbacoglu, prezidenta vietnieks
būs zviedrs Gunnars Bjernsons,
bet viceprezidenti – Dana Reizniece-Ozola un austrietis Johans
Pechšteiners.

Jaunatnes
Olimpiskajās spēlēs
Arģentīnā, Buenosairesā, risinās Jaunatnes olimpiskās spēles.
Latviju III Jaunatnes olimpiskajās
spēlēs pārstāv 19 sportisti, kuŗi
startē deviņu sporta veidu desmit disciplīnās. Sacensību atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu
nesa peldētājs Didzis Rudavs.
Labi sāka Latvijas jaunais BMX
riteņbraucējs Edvards Glāzers.
Viņš uzvarēja puišu sacensībās,
taču pie medaļas netika. Šajās sacensībās tiek izdalīts viens me-

Elmārs Bauris šodien... // FOTO
no Ēvalda Grabovska personiskā
archīva
Pirms 100 gadiem, 1918. gada
30. septembrī, Alūksnē dzimis
latviešu hokeja veterāns Elmārs
Bauris. Maza auguma kustīgais
un virtuozais hokejists kļuva par
vienu no meistarīgākajiem spēlētājiem pēckaŗa Latvijā. Lielisks
spēlētājs, aizrautīgs treneris un
prasmīgs organizātors, sava ceļa
gājējs – tādu viņu pazīst visa
mūsu hokejistu saime. Elmārs
Bauris ir ne tikai mūsu hokeja
vēstures liecinieks, bet arī veidotājs. Bērnībā saauga ar hokeju,
mācījās pats un vēlāk mācīja citus,
pat Krievijas hokejistus. 20. gs.
50.–70. gados Bauris bija aktīvs
hokeja treneŗa un sporta organizātora darbā. Ierīkoja slidotavas
hokejistiem, organizēja hokeja
vienības. Pateicoties viņam, daudzi zēni aizrāvās ar hokeju.
Bijušais Latvijas izlases galvenais treneris, hokeja vēstures grāmatas autors Ēvalds Grabovskis
par jubilāru saka tā: „Ēvalds spēja
aizraut jaunatni, pie viņa nāca
divsimt trīssimt bērnu. Noskatīja
labākos un strādāja. Daudziem
pavēra ceļu uz lielo hokeju. Viņam
ļoti izdevās iemācīt pamatus, slidošanu, roku techniku. Dzirdu,
ka tagadējais Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs brīžiem stāsta to, ko kanadietis Lerijs
Māršs seminārā Rīgā Baurim izklāstīja jau 1938. gadā. (!). Elmārs

licēts 8. oktobrī, sasniegusi jaunu
... un 50. gados, mācot bērniem karjēras rekordu un ieņem 12.
hokeja gudrības
vietu, turklāt viņa kļuvusi par
par to daudz stāstījis, jo visu valsts pirmo raketi, šo godu
pierakstīja un stingri ievēroja.”
atgūstot no Aļonas Ostapenko.
Ēvalds Grabovskis zina arī
***
teikt, ka Bauris hokejā bijis visu
Latvijas jaunā tenisiste Alise
mūžu. 80 gadu vecumā uz ledus Čerņecka Turcijas kūrortpilsētā
vēl griezis piruetes, 88 gadu ve- Antaljā uzvarēja ITF 15 000 sericumā veicis simbolisko ripas ie- jas turnīra dubultspēļu sacenmetienu Arēnas Rīga atklāšanas sībās, bet Diāna Marcinkēviča
ceremonijā.
zaudēja.
Vēlēsim Elmāram Baurim
daudz baltu dieniņu!

3x3 puišu sudrabs

Latvijas tiesneši gūst
atzinību UEFA
Čempionu līgā
Eiropas Futbola federāciju asociāciju (UEFA) Čempionu līgas
grupu turnīra spēli starp franču
klubu Lionas Olympique un Ukrainas vienību Doņeckas Šachtar
pirmo reizi vēsturē tiesāja Latvijas arbitri – Andris Treimanis,
viņa asistenti Haralds Gudermanis un Aleksejs Spasjoņņikovs, ceturtais tiesnesis Raimonds Tatriks, kā arī vārtu gala
līnijas tiesneši Aleksandrs Golubevs un Edgars Maļcevs. Iepriekš
neviens Latvijas arbitrs nebija
tiesājis Eiropas prestižākā klubu
turnīra spēles. Tukšu tribīņu
priekšā spēle beidzās ar 2:2 (1:0),
Lionas klubam otrajā puslaikā
atspēlējot divu vārtu deficitu.
Spēli nevarēja apmeklēt skatītāji,
jo Lionas klubam ir jāizcieš sods
par līdzjutēju sarīkotajām nekārtībām iepriekš.
Saņemot labas atsauksmes no
UEFA, Latvijas tiesneši ir pierādījuši, ka var strādāt UEFA Čempionu līgā, uzskata vēsturisku
debiju šajā turnīrā piedzīvojušais
latviešu arbitrs Andris Treimanis.
„Skaidrs, ka mums šis bija svarīga
spēle,“ sacīja Treimanis.
„Sākumā bija dīvaina sajūta
tukšā stadiona dēļ, bet tad, kad
spēle „ieskrējās”, emocijas jau bija
pavisam citādākas. Spēle kopumā
bija interesanta un rezultāts attīstījās aizraujoši. Kopumā spēli aizvadījām labi, lai gan asistentiem
bija vairākas sarežģītas situācijas,
kuŗās tika pieņemti pareizi lēmumi. Arī UEFA pārstāvis bija
apmierināts ar mūsu darbu un
mēs pierādījām, ka Latvijas tiesneši var strādāt šādā līmenī.”

Sevastova kāpj uz
augšu
Latvijas tenisiste Anastasija
Sevastova Pekinas Premier serijas turnīra finālā ar rezultātu 3:6,
3:6 zaudēja Dānijas tenisistei
Karolīnai Vozņacki, kuŗa pasaules rangā ieņem otro poziciju.
Pasaules ranga 20. raketei Sevastovai arī ar piekto mēģinājumu
neizdevās pārspēt Vozņacki. Šajā
turnīrā Sevastova nopelnīja 650
WTA ranga punktus. Anastasija
jaunākajā WTA rangā, kas pub-

Latvijas 3x3 basketbola U-23
izlase ar Robertu Pāži, Armandu
Ginteru, Nilu Ozoliņu un Linardu
Jaunzemu sastāvā Ķīnā izcīnīja
sudraba medaļas šī vecuma grupas Pasaules kausa izcīņā. Latvijas komanda, kas turnīrā bija
izlikta ar pirmo numuru, vispirms ceturtdaļfināla cīņā ar
21:10 pārliecinoši apspēlēja ar
sesto numuru izlikto Slovēniju.
Pēc tam pusfinālā Latvijas vienība ar 21:14 pārspēja ar desmito
numuru izlikto Franciju, iegūstot
ceļazīmi uz finālu. Izšķirošajā
spēlē par zeltu Latvijas komanda
ar 18:21 zaudēja ar otro numuru
izliktajai Krievijai.

Paula Jonasa plāni
Latvijas vadošais motokrosa
braucējs Pauls Jonass nolēmis
nākamajā sezonā braukt pasaules
čempionāta prestižākajā MXGP
klasē, aģentūrai LETA apliecināja
sportists. Pašlaik 21 gadu vecais
Jonass pērn kļuva par MX2 klases
čempionu, bet šogad bija spiests
samierināties ar vicečempiona
statusu, ko viņš ieguvis otro reizi
karjērā. Diemžēl sezona viņam
beidzās vienu posmu ātrāk, jo
sportistam pēc Turcijas etapā piedzīvota kritiena pagājušajā nedēļā tika veikta ceļgala operācija.
„Noskaņojums nav tas labākais, jo sezonas beigas neizvērtās
tā, kā gribētos. Tomēr vienmēr
cenšos atrast pozitīvo. Tagad esmu
pilnībā jau pārslēdzis domas uz
nākamo sezonu, jo pagātni vairs
neizmainīt,“ sacīja Jonass. „Pagājušajā nedēļā man bija operācija,
bet pēc 4–6 nedēļām es varētu
sākt mīt velosipēdu, bet braukt ar
motociklu – labākajā gadījumā
pēc četriem mēnešiem.“

DAŽOS VĀRDOS
Latvijas izlases basketbolisti
bija rezultātīvi savās komandās,
iesākot jaunās sezonas čempionātus. Jānis Timma iemeta septiņus punktus un sagādāja viņa
un vēl viena latvieša Jāņa Strēlnieka pārstāvētajai Pirejas Olympiakos gūt uzvaru sezonas pirmajā
Grieķijas meistarsacīkšu spēlē, savukārt Dairis Bertāns palīdzēja
Milānas EA7 Emporio Armani ar
uzvaru sākt jauno Italijas A serijas čempionāta sezonu.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

