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ALA par Latvijas 13. Saeimas
vēlēšanu rezultātiem

TATJANA
ŽAGARE-VĪTIŅA,
ALA informācijas nozares vadītāja
Sestdien, 6. oktobrī Latvijas
balsstiesīgie iedzīvotāji visā pasaulē devās uz 13. Saeimas vēlēšanām. ASV darbojās 21 vēlēšanu iecirknis. Kopumā iecirkņos un pa pastu ASV nobalsoja 2423 Latvijas balsstiesīgie,
kas ir par 187 jeb 8,36 procentiem vairāk nekā 12. Saeimas
vēlēšanās.
Amerikas latviešu apvienības
(ALA) priekšsēdis Pēteris Blumbergs izsaka gandarījumu par
vēlēšanu procesu un rezultātu:
“Priecājamies, ka tūkstošiem
Amerikas latviešu nolēma piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās
un darīja zināmu savu redzē-

jumu par Latvijas nākotni.
Esam pateicīgi Centrālajai vēlēšanu komisijai par piešķirto
iespēju Amerikas Savienotajās
Valstīs izveidot 21 vēlēšanu
iecirkni, kas ir vislielākais iecirkņu skaits pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. ALA
daudz paveica, lai vērstu Amerikas latviešu sabiedrības uzmanību uz vēlēšanām un informētu mūsu tautiešus par partiju
programmām, sarīkojot vairākas priekšvēlēšanu diskusijas ar
deputātu kandidātiem, pasūtinot un izplatot neatkarīgas
polītiskas analīzes apvienības
izdevumos un sociālos medijos.

Apvienība turpinās strādāt, lai
Amerikā dzīvojošie cilvēki, kas
vēlas savu piederību saistīt ar
Latviju, turpinātu interesēties
par tur notiekošiem polītiskiem
procesiem un rastu iespēju
kopā ar Latvijas cilvēkiem darboties demokratiskas sabiedrības nostiprināšanā.”
ASV dzīvojošo Latvijas balsstiesīgo lielāko atbalstu 13. Saeimas vēlēšanās ieguva Jaunā
Vienotība (25%), Attīstībai/Par!
(22%), Jaunā konservātīvā partija (20%), Nacionālā apvienībā
(13%). Kaut gan Amerikas
latviešu apvienība oficiāli neizteica atbalstu nevienai partijai

vai deputātu kandidātam, ALA
priekšsēdis P. Blumbergs uzsveŗ: “Esam gandarīti, ka vēlētāji ASV ar savu izvēli atbalstīja
arī mūsu apvienības tradicionālās vērtības – uz Rietumu
demokratijas vērtībām balstītu
valsts attīstību, izsakot atbalstu
tiem kandidātu sarakstiem, kas
redz Latvijas vietu NATO, Eiropas Savienībā, iestājas pret
korupciju, atbalsta latviešu valodu un kultūru, kā arī vēlas
aktīvu sadarbību ar diasporu.
Mēs ceram uz stipru, saliedētu
valdību, kas turpinās uzturēt šīs
vērtības.”

Sinsinati norisinās biznesa seminārs
par Baltijas valstīm
25. septembrī Sinsinati (Ohaio)
norisinājās Baltijas valstīm veltīts biznesa seminārs, ko organizēja Eiropas-ASV reģionālā
tirdzniecības kamera Sinsinati
sadarbībā ar Baltijas valstu Goda
konsuliem. Lielu darbu semināra organizēšanā ieguldīja Latvijas Goda konsuls Kārlis Šteinmanis. Piedalījās aptuveni 40
interesentu gan no baltiešu diasporas, gan arī no vietējā biznesa.
Latviju seminārā pārstāvēja vēstniecības ekonomiskais padomnieks Arvils Zeltiņš (attēlā), kuŗš
sniedza prezentāciju par investīciju un tūrisma iespējām Latvijā.

Kopumā seminārs bija vērtīga
iespēja vietējo publiku iepazīstināt ar Baltijas valstu biznesa
profilu, īpaši izceļot Baltijas valstu sasniegumus informācijas
un komunikāciju technoloģiju
(IKT) jomā. IKT jomā Baltijas
valstis ir starp pasaules līdeŗiem
gan interneta ātruma, gan pieejamības ziņā, gan arī innovāciju jomā. Turklāt nepārtraukti
tiek radīti jauni innovatīvi produkti, ko piedāvāt ASV tirgū.
Nākotnē būtu lietderīgi noorganizēt tamlīdzīga veida pasākumu tieši ar IKT kompāniju
līdzdalību.
Runā Latvijas vēstniecības ekonomikas padomnieks Arvils Zeltiņš
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Rīgas
Latviešu
biedrībai – 150
3. lpp.

Latvija
dienu
ritējumā
9.–10. lpp.

Kārļa Streipa
un Franka
Gordona
komentāri
11. lpp.

Par ko raksta
„Jaunā Gaita“?
12. lpp.

Latvijas
Tautas fronte.
Mozus misija
13. lpp.

Rīgā, Brīvības bulvārī

Par ko sprieda
Rīgas
Konferencē?
14.–15. lpp.
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LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.com,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
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L A S Ī TĀ JA BA L S S
Paldies!
Šā gada maijā ar Daugavas
Vanagu apvienības Ņujorkā atbalstu labdarības organizācija
LV100NY rīkoja Latvijas Simtgades svinības Ņujorkā. Šīs svinības, sauktas par „Dzintara un
medus Balli“ iesāka jaundibinātās
organizācijas labdarības ziedojumu
vākšanas kampaņu sociālās aprūpes centriem Latvijā. Daudzi no
mūsu vecākās paaudzes ļaudīm, kas
iznesa uz saviem pleciem Latvijas
padomju laiku grūtības, kas dzīvoja, strādāja Latvijai, ir bieži sastopami veco ļaužu pansionātos.
Daudziem no šiem centriem
trūkst financējuma, lai iegādātos
veco ļaužu medicīniskai aprūpei
nepieciešamās lietas. Palīdzību
šiem centriem tad arī LV100NY
izvirzīja par savu prioritāti.
Vēlamies pateikties visiem ziedotājiem un labiem cilvēkiem,
kas nežēloja savu laiku un pūles,
palīdzot mums šajā darbā. Aicinu
visus turpināt atbalstīt mūsu organizāciju un sekot līdzi mūsu
darbībai lv100ny.com un amberandhoneyball.com. Darbs ir tikko
sācies un darāmā ir daudz.
Paldies jums!
LV100NY valdes un
Daugavas Vanagu
Apvienības Ņujorkā vārdā –
Čirkstu Valdis

Es meklēju
saknes
Atvainojos, ja apgrūtinu ar it
kā dzīves sīkumiem un, ļoti
iespējams, nemaz nespēsiet man
līdzēt, tomēr mēģināšu.
Ap 1906. gadu Vidzemē, tolaik
Ķēču pagastā, vēlāk Cēsu rajona
Nītaures pagastā, tagad – Amatas
novada Nītaures pagastā Siliņu
ģimene uzcēla savu saimniecību
„Skanstes“. Tāda īstena latviešu
saime – ar tradiciju godāšanu, dievturību, Māras kalniņu utt. Pilnībā
nepārzinu visus radu rakstus, zinu
tikai, ka saimniecību cēla jaunākais dēls Augusts Siliņš. Kaŗa elpa
skāra arī viņus, jo lielākā daļa no
Siliņiem savā laikā ir emigrējuši.
„Skanstēs“ palika tikai dēls Nikolajs. Pēc Nikolaja nāves viņa otrā
sieva šo īpašumu pārdeva un,
kādu likteņa līkloču vadīti, to nopirka mani vecvecāki, kuŗi atkūlās uz Vidzemi no dziļas Latgales.
Visādi „Skanstēm“ ir gājis, bet nu
jau pārdesmit gadus šeit saimniekojam mēs ar brāli. Man ir
pagrūti izskaidrot, kāpēc tāda
tieksme pēc šīm saknēm, jo it kā
jau ir savējās – dzimta, ģimene utt.,
tomēr nepamet kopības izjūta ar
šo vietu un cilvēkiem, kuŗi to
visu reiz ir iecerējuši kā savas
dzimtas mājas. Mani ļoti uzrunā
šis viņu latvietības gars, kuŗu pat

caur vecām fotografijām var sajust un, iespējams, tieši tāpēc arī
es pati esmu pievērsusies latviskajai dzīvesziņai, pirtniecībai un
pat iegādājusies un mācos spēlēt
etnografisko kokli.
Mani nodomi pavisam noteikti
nav ar aprēķinu, – vienkārši ir
vēlme pateikt viņiem paldies un
parādīt, ka senču lolojumu mēs
turam godā un, ja radiem rastos
tāda vēlme un iespēja – mēs labprāt uzņemtu viņus ciemos.
Siliņu ģimenē bija vairāki bērni,
bet informācija man ir par vienu no
viņiem – Augusti Siliņu, pēc precībām Belti, kādreizējo Kuzņecova
porcelāna rūpnīcas figūriņu autori,
vēlāk Valsts mūzeja darbinieci. Pēc
maniem datiem, Auguste Siliņa
Belte ir dzimusi ap 1910. gadu un
mirusi 1966. gadā Sirakūzās, NY.
Bijusi aktīva latvisko tradiciju
kopēja arī aiz okeana. Ap 1986.
gadu kaut kur no ASV ir tikusi
atvesta urna ar kādu viņu radinieku, kas paglabāts līdzās citiem
Siliņiem tepat netālu kādreizējā
svētvietā – Māras kalniņā, kas
vēlāk pārveidota par kapiem.
Es esmu izmeklējusies pa internetu krustu šķērsu, bet īsti nezinu,
kur vēl man meklēt. Tad ienāca
prātā – varbūt ir iespēja ievietot
avīzē Laiks aicinājumu atsaukties.
Mans epasts:
inesescr@gmail.com
Cieņā – INESE SKRAPCE

Vai jūs viņu pazīstat?
50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

Auseklis Ozols. Mēnesnīcas līcis

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $______________

par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________

Auseklis Ozols. Pašportrets

____________________________________________________
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Auseklis Ozols – amerikāņu
gleznotājs un iecienīts pedagogs
tēlotājmākslās, kuŗš dzīvo un
strādā Ņūorleānā, Luiziānā, – ir
dzimis Latvijā 1941. gadā. Kopā
ar ģimeni viņš iebrauca ASV
1950. gadā; studēja Pensilvānijas
Tēlotājmākslas akadēmijā, kā arī
Trentonas Industriālo mākslu skolā.
Auseklis Ozols vēlējās pulcēt
kopā māksliniekus un radošus
cilvēkus, kas tiecas uz mākslu.
Iedvesmojoties no Pensilvānijas
Tēlotājmākslas akadēmijas un
Thomas Eakins parauga, viņš
1978. gadā nodibina Ņūorleānas
Tēlotājmākslas akadēmiju (the New
Orleans Academy of Fine Arts),
kur sevišķa uzmanība tiek veltīta
klasiskajām mākslas technikām
un patiesam dzīves atspulgam.
Līdzās radošam darbam, viņš pats
aizrautīgi darbojas Akadēmijā gan
kā direktors, gan mācībspēks.
Ausekļa Ozola darbu atzinīgi
vērtē viņa kollēgas mākslā, viņš
teicami pārvalda visdažādākos
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, stilus, technikas; tomēr vistuvākais viņam, pēc mākslas vēsturnieka John Kemp vārdiem, ir
romantiskais reālisms. Ausekļa
Ozola talantīgāko studentu vidū
minami mākslinieki Matt Rinald,
Tony Green, Beverly K. Effinger,
Robert William Guthrie. Viņa
meita Saskia Ozols arī ir gleznotāja un pasniedzēja Ņūorleānas Tēlotājmākslas akadēmijā.
Auseklis Ozols ir piedalījies
izstādēs Vendo Nubes galerijā
Filadelfijā kopš 1963. gada, piedalījies arī latv. ALA, KF, Filadelfijas latv. kopas u.c. izstādēs.
Viņa darbi atrodami Trentonas
mākslas mūzejā un privātās
kollekcijās.
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INESE RAUBIŠĶE
Laikā, kad Latvija svin simtgadi, senākā latviešu organizācija
pasaulē – Rīgas Latviešu biedrība
(RLB) – atzīmē savu 150 gadu
jubileju, kuŗai par godu sagatavota vērienīga kultūras programma nedēļas gaŗumā – no
22. līdz 28. oktobrim. Tās ieskaņai jau 12. oktobrī noritēja trīs
emocionāli pacilājoši sarīkojumi:
jubilejai veltītas pastmarkas un
aploksnes klajā laišanas svētki,
informātīvās plāksnes atklāšana
pie Rīgas Latviešu biedrības nama
un biedrības jubilejas kociņa (ābelītes) stādīšana Vērmanes dārzā.

Senākajai latviešu
organizācijai 150
piemēram, apvienot visus latviešu
filatēlistus un numismātus, veicināt viņu zinības, noturēt sēdes
un zinātniskās apspriedes, sarīkot kursus un priekšlasījumus,
izdot speciālu laikrakstu un žurnālu, ierīkot RLB namā bibliotēku un lasītavu, organizēt kongresus, starptautiskas izstādes utt.
Nodaļas ražīgajā darbībā augstu
vērtējams tās vadītāja profesora
Richarda Zariņa ieguldījums.
Jubilejas pastmarkā redzami
RLB priekšnieki – cēli goda vīri,
kuŗi vadījuši biedrību no tās
dibināšanas pirmās dienas 1868.

jums, jo 1940. gadā viss nebeidzās.
Gaidīsim iesniegumus uz nākamajām apaļajām jubilejām… Pērciet
markas un sūtiet vēstules, jo īpaši
uz ārvalstīm, jo pastmarka ir
vēstījums par mums, par mūsu
tautai nozīmīgiem notikumiem!”
Lai visi – krievs, vācietis,
francūzis vai anglis – beidzot
saprastu, ka šis ir Rīgas Latviešu
biedrības nams!
(Guntis Gailītis)
No 12. oktobŗa Rīgas Latviešu
biedrības nama fasādei būs piederīga tēlnieka Jāņa Strupuļa
bronzā veidotā informātīvā plāksne, uz kuŗas latviešu, krievu,
angļu, vācu un franču valodā
rakstīts: “Rīgas Latviešu biedrība
1868. gads”. To atklāja RLB priekšsēdis Guntis Gailītis kopā ar RLB
Goda biedru Jāni Streiču, iesvētīja Rīgas Svētas Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests Andris Kravalis, atzīmējot,
ka: „Uzliekot šo plāksni pateicībā
par pagātni, paveŗas cerības skats
uz nākotni”.
Svinīgo noskaņojumu kuplināja aktrišu Veras Gribačas un
Anitas Grūbes dzejas lasījumi un
Latvijas Zemessardzes orķestŗa
ansambļa mūzikālais pavadījums.

Dzīvībai. Darbībai. Nākotnei.
Lai gan RLB simbols ir ozols,
kas
ar savu spēku un pamatīgumu
Guntis Gailītis un Jānis Streičs atklāj jauno plāksni pie Rīgas
pavadījis biedrību visos tās pabiedrības nama
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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!

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

Kalendārus var iegādāties par USD 20,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW,
Largo, FL33770

Jaunie briedēni parkā “Saulstari”, Vidzemē

RLB 150 gadu jubilejai veltītās pastmarkas un aploksnes klajā laišanas svētkos

… Pērciet pastmarkas un sūtiet vēstules, jo īpaši uz ārvalstīm, jo pastmarka – tas ir vēstījums par mums, par mūsu tautai nozīmīgiem notikumiem!
Jubilejas pastmarka un aploksne – RLB nama vestibilā interesentiem un kollekcionāriem tika
dota pirmās dienas zīmogošanas
iespēja, bet Māmuļas greznajā
Līgo zālē notika filatēlijas jaunuma
prezentācija.
RLB Valdes priekšsēža vietniece
Gaida Jablovska svētku ievadrunā sniedza īsu vēsturisku ieskatu par RLB Filatēlistu un numismātu nodaļas darbību laikā no
1927. līdz 1940. gadam, kad tās
mērķi bija grandiozi un labo
darbu un ieceŗu saraksts milzīgs –

gadā līdz Latvijas okupācijai
1940. gadā. Uz īpašās aploksnes
attēlots biedrības nams un devīze
„Stāvi stipri, strādā droši”. Dizaina
autore māksliniece Lilija Dinere
uzsvēra, ka šī nav pirmā pastmarka, kuŗu veidojot, viņai nācies
saskarties ar latviešu mākslas un
kultūras korifejiem. Secinājums:
„vai nu viņi bijuši dziļi iekšā
Latviešu biedrības dzīvē, vai guvuši
atbalstu no tās. Viss saistās ap Rīgas
Latviešu biedrību, kas ir pamats
un kodols visam, kas mēs esam…
Ja grib pētīt, kas ir Latvija, tad
jāpēta, kas notika šeit, biedrībā”.
Savukārt AS Latvijas Pasts valdes priekšsēdis Mārcis Vilcāns
savā uzrunā atzīmēja, ka „šai pastmarkai varētu būt arī turpinā-

stāvēšanas gados, taču nozīmīgās
jubilejas priekšvakarā Rīgas Latviešu biedrības biedri Vērmanes
dārzā (blakus Filipo Pauluči piemiņas zīmei) svinīgi iestādīja
dekorātīvu ābelīti. RLB domniece
Stella Līpīte kuplajam stādītāju
pulkam pastāstīja, ka ābelīte
Comtesse de Paris (kas pavasarī
uzziedēšot sārtiem ziediem, rudenī priecēšot ar dzelteniem ābolīšiem, un augumā būšot ļoti
slaida – paredzams, ka sasniegšot
4 metrus) simbolizē dzīvību un
kalpos kā atgādinājums par biedrības pašreizējo un nākotnes darbu.
Informaātīvajā plāksnītē ar ābelītes vārdu un stādīšanas datumu
norādīts tās simboliskais vēstījums:
„Dzīvībai. Darbībai. Nākotnei.”

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

LAIKS

4

VALDA
RAYNEY
Reiz senos laikos, kad mūsu vēl
nebija, Dieviņš nolēma veidot
pasauli. Pasauli, kuŗā nav kaŗu,
nav naida, nav varas. Pasauli,
kuŗā visi cits citu mīlēja, kur saule
katru rītu ausa un katru vakaru
rietēja, pasauli, kur saimniekot
un dzīvot pēc dabas likumiem.
Viņš ilgi strādāja, līdz izveidoja
savu Dieva zemīti – ar mežiem,
dzīvniekiem, rīta rasu,dziesmām
un strādīgiem ļaudīm. Šo zemīti
viņš nosauca par Latviju. Tā, lūk,
teika vēstī par Latvijas un latvieša
rašanos. Kā jau teikā teikts – latvietis ir ļoti čakls. Kur ir latvietis,
tur ir arī darbs, tāpēc esam izkaisīti pa pusi pasaules – jo nebaidāmies izaicinājuma un riska.
Arī ASV ir daudz latviešu – uzņēmēju. Šoreiz stāsts par mūsu
jau desmito tikšanās reizi.
Amerikas Austrumkrasta latviešu uzņēmēju pieredzes apmaiņas sarīkojums šogad noris jau
desmito reizi, un tas notika Latvijas Simtgades zīmē. Mums ir
lepnums piedzīvot Latvijas nozīmīgo jubileju, tāpēc pieredzes apmaiņas pasākumā tika stiprināta
latvietība, tika nodrošināta pozitīva Latvijas vārda atpazīstamības veicināšana. Uzņēmēji,
draugi un viesi ieradās ar līdzpaņemtajiem našķu groziņiem
un jauku noskaņojumu, priecājoties par atkalredzēšanos.
Viesus uzrunāja namamāte
Valda Rainey un Valdis Čirksts,
kuŗš tulkoja angliski tiem ciemiņiem, kuŗi latviešu valodu neprot.
Sekoja stāstījumi par padarītajiem darbiem, iecerēm, nākotnes plāniem.
Es vēlējos sarīkot svētkus tiem
cilvēkiem, kuŗi diendienā rosīgi
darbojas, lai uzlabotu un atvieglotu ikdienu sabiedrībai. Darbojas, lai palīdzētu, lai iedvesmotu,
iepriecinātu, nereti aizmirstot sevi
pašu. Uzņēmēji ir darītāji, un
viņi redz, kā mums pietrūkst,
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Būt kopā Latvijas Simtgades gadā
uzņēmēji ir tie, kuŗi par mums
rūpējas. Šādas neformālas tikšanās savā mājā organizēju jau
sesto reizi, jo redzu, ka ir ļoti svarīgi ikdienas darbos neaizmirst
komunikāciju vienam ar otru,
neaizmirst, kas esam viens otram
un ka varam meklēt atbalstu cits
pie cita. Sākot ar 2013. gadu,

nās, iepazīšanās un dalīšanās
latviskajā identitātē bija viena no
pasākuma galvenajām vērtībām.
Bija ieradušies vairāk nekā 60
dalībnieku, katrs ar citādu nodarbošanos un savu skatu uz pasauli.
Starp dalībniekiem bija mūziķi,
amatnieki, ēdināšanas sektorā
nodarbinātie, dizaineri, profesio-

Edijs Šnipke – no Latvijas! Brīvā
noskaņā, ģitaras pavadījumā skanēja gan latviešu tautasdziesmas, gan pasaules un Latvijas
mūsdienu populārie skaņdarbi.
Pēc ģitaras sekoja akordeons,
kuŗu spēlēja Ņūdžersijas Latviešu biedrības priekšnieks Jānis
Students. Un visi kopā varēja

šādus pasākumus divreiz gadā
rīkoja Dace Spanier. Pasākumi
notikuši gan viņas mājā, gan NJ
biedrības namā Priedainē, gan
arī pašreizējā Katskiļu latviešu
īpašuma komitejas priekšsēža
Mārtiņa Rozes mājā.
Šī gada sarīkojuma tema bija
“Darīsim šodien un rīt!” ar mērķi
paskatīties uz savu darbu pirms
Latvijas valsts Simtgades un nospraust mērķus, lai veiksmīgi
turpinātu darboties arī jaunajā
simtgadē. Uz satikšanos mīļi gaidīti bija visi interesenti, jo radošā
un nepiespiestā dārza svētku gaisotne ir auglīga vieta jaunām
idejām un jauniem projektiem,
kur iesaistīties var arī tie, kas līdz
šim to nav darījuši. Sociālizēša-

nāli modeļi, pasākumu vadītāji,
tūrisma pārstāvji, fotografi, video
operatori, mediju pārstāvji, grāmatvedībā strādājošie, sava biznesa organizētāji un tie, kas darbojas nevalstiskajā sektorā. Sarīkojuma laikā bija iespēja dalīties
ar savu pieredzi, runāt par mūsdienu plašajām iespējām, apspriest
iespējamo sadarbību, sadraudzēties. Tika apspriesti arī pasākumi, kuŗos nākotnē var iesaistīties;
daždažādas temas, kā jau dārza
ballītē pieklājas, no nopietnām
līdz izklaidējošām, jo svarīgi ir
būt kopā un izbaudīt kopā
būšanas prieku.
Sarīkojuma īpašie viesi bija
burvīgu mūzikālu priekšnesumu
sniedzēji – Agnese Kuplēna un

kārtīgi izdziedāties latviešu tautasdziesmas. Brīvdabas gaisotnē
mūzikālie priekšnesumi bija
bauda sanākušajiem. Paldies māksliniekiem, kas priecēja mūs. No
jauna pierādījās, ka latviešiem
dziesma tiešām rit asinīs.
Dienas gaitā notika dažādas
aktīvitātes un pārsteigumi! Par
pārsteigumu parūpējās Žanete –
Taro kāršu lasītāja. Sanākušajiem
bija iespēja ceļot laikā un ielūkoties iespējamos nākotnes scēnārijos! Šādu iespēju vēlējās izmantot daudzi, un rinda pie
orākula nerimās visa vakara gaŗumā. Paldies Žanetei par interesanto pieredzi! Notika arī par tradiciju kļuvušais modes šovs ar
“Gowns by Valda” veidotajiem

tērpiem. Mūzikas pavadījumā,
kā īstā modes skatē, viesi iejutās
modeļu lomā un greznoja pasākuma vietu ar krāšņiem tērpiem.
Šogad par godu Latvijas Simtgadei tika izrādītas divas kollekcijas. Pirmā – lina kleitas un
vīriešu lina krekli tautiskās noskaņās un pēc tam, kā parasti
tradicionālie vakartērpi.
Visa vakara gaitā viesi varēja
uzlādēties ne tikai garīgi, bet palutināt sevi arī ar dažādām gardām uzkodām un našķiem. Tāpat
bija iespēja veldzēties baseinā,
pagalmā izdejoties un brīvā dabā
izbaudīt septembŗa silto, saulaino dienu. Bet vakara krēslā varēja sildīties pie ugunskura un
dziedāt latviešu tautasdziesmas
Edija Šnipkes ģitaras pavadījumā.
Uzņēmēju un uzņēmēju draugu
saieti ir lieliska sociālizēšanās
aktīvitāte latviešiem un ASV “nelatviešiem”. Šāda formāta notikumi ir būtiski un tiem nepieciešams atbalsts. Tāpēc liels paldies šī pasākuma atbalstītājiem
Amerikas latviešu apvienības
“LV100 fondam” un Ņūdžersijas
Latviešu biedrībai. Paldies visiem
ziedotājiem! Uzskatu, ka ir svarīgi, lai izveidotie kontakti aktīvizētos arī ikdienā, lai mazo un
vidējo uzņēmēju kopiena varētu
regulāri apmainīties ar informāciju par aktīvitātēm un iespējām. Laiks rādīs, kā tas viss veidosies nākotnē, taču varam lepoties ar paveikto, ar desmit pasākumu laikā iegūtajām vērtībām.
Katrs ieguvums stiprina cilvēku
un kopienu, tāpēc priecājos, ja
kāds ieguvis jaunu sadarbības
partneri, kāds ieguvis jaunu
draugu, kāds pirmo reizi dzirdējis
latviešu tautasdziesmu, kāds pirmo
reizi piedalījies modes šovā vai
kāds uzzinājis, kur ir tāda valsts –
Latvija! Saules mūžu Latvijai un
latviešiem!

Mūzeja „Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets Oktobris

Bēgšana no Latvijas: Kurzeme – Gotlande, 1944.–1945. gads

Represijas, apcietināšanas un
izsūtīšanas padomju okupācijas
laikā 1940.–1941. gadā dziļi satrieca daudzus Latvijas iedzīvotājus. 1944. gadā, tuvojoties Sarkanajai armijai, apmēram 180 000
(10%) Latvijas iedzīvotāju atstāja
savas mājas un devās bēgļu gaitās,
meklēdami glābiņu Rietumos.
Cilvēki, kuŗiem nebija iespēju
aizbraukt ar vācu organizētajiem
kuģiem, slēpās Kurzemes piekrastes
mājās un mežos, cerēdami nokļūt
Zviedrijā. Bēgļi devās uz Zviedriju
gan privātās, gan Latvijas Centrālās padomes organizētās laivās.
Šos braucienus atbalstīja Zviedrija
un ASV. Ne visi braucieni bija veiksmīgi. Laivu vadītāji riskēja ar
dzīvību, uz Gotlandes salu nogādājot vairāk nekā 4500 bēgļu.
Mūzeja “Latvieši pasaulē” krājumā glabājas priekšmeti, fotografijas un intervijas par latviešu
bēgļu gaitām Otrā pasaules
kaŗa laikā.
Kristību karote ir gandrīz vieInesas Osis kristību
nīgā lieta, ko Austra Amālija Osis Inesa Osis ar vecākiem Ventspilī 1937. gadā karote

varēja paņemt līdzi, bēgot no
Latvijas 1944. gada novembrī.
Fricis Osis, Ventspils apriņķa
Ventas pagasta “Ošu” māju saimnieks, apmaiņā pret pārtiku savai
ģimenei bija sarunājis vietu bēgļu
laivā. Taču laikā, kad pienāca Ošu
ģimenes kārta doties ceļā, vācu
varas iestādes Frici bija apcietinājušas, tāpēc viņš palika Latvijā.
1944. gada 10. novembrī Friča
sieva Austra ar trim maziem bērniem – Inesu, Sigurdu un Jāni

kopā ar citiem bēgļiem ar laivu
“Centība” izbrauca no Jūrkalnes un
tajā pašā dienā sasniedza Hervikenas (Herrvik) ostu Gotlandē.
Meita Inesa: “Mēs sēdējām visu
nakti krastā. Mēs visi bijām slapji
kā žurkas. (..) Mūsu pekelītes palika krastā ar absolūti visu, kas
paņemts līdzi. (..) Mēs zinājām,
ka mums ir jāglābj dzīvība, itin
nekas cits. Mēs tikām pāri – un
slapji mēs bijām, un neēduši mēs
bijām, un drēbes mums bija tikpat kā… Vismaz apavi bija.”

Bēgļu laivas šķērso Baltijas jūru 1944.gada rudenī. Foto autors:
Fricis Forstmanis
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Brīvības ērkšķi

VAIRA PAEGLE
(Continued from no.38)
When I became a member of
Parliament, and especially when
I was a candidate for president of
Latvia, I cherished school visits
for the dose of positive reinforcement they gave me. By that time,
the school principal would meet
me on the steps, with the inevitable bouquet of flowers, and
after the formal meeting with
teachers, I would be treated to
coffee, a beautifully presented
tray of sliced bananas, apples,
and grapes (scarce produce during Soviet times), and homemade pastries and cakes. The
women wore their Sunday best,
with their hair styled for the
occasion. We would sit around a
table and, as women (who continue to predominate in the
teaching profession), talk frankly
about children and education.
Local schools, especially in many
depopulated areas of Latvia, and
the teachers who work there represent the best that is Latvian.
By the time elections neared,
we had doubled the ratings for
Kurzeme and felt that our efforts,
without the use of slick advertising and costing only our time,
had been very successful. The
centralized campaign surveys
showed our party in the lead.
Then, just before elections, a
book was published once again
unmasking Šķēle’s get-rich
schemes. It was too late to launch
a major campaign to deflect the
book’s alleged rumors and innuendo. Instead of matching Latvia’s Way party results in the fifth
Saeima elections, we received a
disappointing twenty-four seats
in Parliament, the most of any
party, but still necessitating a
broader coalition than hoped for.
Election night I appeared on
TV to discuss election results,
but of course everyone wanted
Šķēle to give an interview. I called
him at the restaurant where the
post-election party was being
held. It took quite a bit of persuading for him to come on the
television show, because the
signs were already there that
Šķēle and his party would be left
in the cold when it came to forming a new government.
In the early-morning hours,
my good friend Atis Slakteris
gave me a ride home to Ziepniekkalns. I called my husband to
report that I was no longer a
Connecticut Yankee but indeed a
newly minted Latvian member
of Parliament.
Before taking the oath of office,
I returned to the United States so
Viesturs and I could celebrate
our thirtieth wedding anniversary. I gave several interviews to
the Connecticut press. The Hartford Courant headline read:
“‘Typical American Elected to
Parliament in Latvia,” and the
corresponding article stated:
“Seeing her at the dentist or playing with her dog, you would
never suspect that Vaira Paegle is
among the power elite in a country halfway around the world. As
one of twelve women in the par-

liament, she is a strong symbol of
progress in a country where discrimination is still rampant.”
The Manchester, Connecticut,
Journal Inquirer also ran my
story, quoting me: “My American
experience will make me an
effective reformer. I am not
afraid to speak my mind and I
want to hear what other people
have to say. I want to be an
American-style politician.”
In retrospect, my husband’s
comment to the press was spoton: “She faces a difficult road
ahead because the old system,
the corruption, has become tradition, and because she has two
strikes against her: she is a
woman and a foreigner.”

warrens throughout five-hundred-year-old buildings. The views,
though, are magnificent – of cobblestone streets and red-tile roofs
that evoke an aura of the Middle
Ages – and the offices feature
tiled, floor-to-ceiling fireplaces.
The Parliament building, which
looks like a Renaissance palace,
was built in 1867 for the Livonian
Order of Knighthood, a BalticGerman organization. An aweinspiring marble staircase leads
to the equally imposing plenary
hall. During meeting breaks,
journalists gathered at the bottom of the stairs, hoping to get
statements from MPs rushing to
the coffee shop or to committee
meetings. I always prayed that I

Giving interviews before the presidential election, 1999

My function in life is not to be a
politician in Parliament: it is to
get something done.
– Bernadette Devlin
Member of Parliament
In the parliamentary system of
government, collective responsibility of the parliamentary faction (party group) is more
important than that of an individual member of Parliament (an
MP). Therefore, party discipline
is everything. Also, unlike in the
US legislative system, most legislation is prepared and introduced
by the ministries. As I soon
learned, an MP can sit on the
sidelines all four years of his or
her term, doing practically nothing except voting as agreed upon
in committees or sitting in on the
once-a-week plenary. MPs are
not required to work hard in
reviewing legislation, submitting
amendments, participating in
debates, and meeting with voters. Legislators receive a base salary, which used to be supplemented by the number of committee meetings he or she attended. This was an incentive to form
subcommittees and schedule extra
weekly meetings, even if in all those
meetings MPs repeatedly discussed the same piece of legislation.
During the transition to the
seventh Saeima, we were given
legislative committee assignments as well as functions in the
party faction. I was responsible
for administrative oversight of
office staff. In Latvia, there is no
magnificent “legislative office
building.” Instead, MPs have
small offices scattered like rabbit

would not trip on the stairs or
slip on the wet cobblestones outside, since there were no underground passages between buildings.
While most MPs probably paid
no attention to their historically
opulent surroundings, I often
thought about working in a
building that had witnessed so
much drama, especially when
chairing the European Affairs
Committee meetings in the
Gothic Red Hall. With beamed
ceilings and huge stained-glass
windows, it seated well over fifty
people around an imposing oval
table. We needed microphones
to communicate with each other.
The surroundings must have had
some impact on the committee
members because it was the one
committee that almost never experienced political improprieties.
All MPs had computers but no
legislative research staff. According to the rule book, each MP
was authorized an assistant – at
least on paper, but generally not
in reality. The prevailing practice
in TP was to fund party workers
out of these allocations. Only
twice did I actually have an assistant: once, when I had had a serious falling-out with party leadership and insisted on what was my
right; and second, when I quit
TP and joined another party.
An MP was also given a housing and telephone allowance, as
well as travel expenses. I lived in
Riga and had no car, so the leadership decided I would be assigned a car that technically was
mine but would be at the disposal
of the party faction. Some-time
into my term of office, my driver,

a wonderful young man with
expertise in working the system,
advised me that since I had no
travel allowance, the car was
mine and I was entitled to control who used it and when. Too
bad I did not know this during
the first year that I traveled by
public transportation from Ziepniekkalns to Parliament, almost
always in the dark, often in rain
and snow, while my colleagues
used the car assigned to me, and
not always for business. When I
became chair of the Foreign
Affairs Committee, I, like everyone else in a leadership position,
was given a car and driver, which
I used only when absolutely necessary. I did not sit in the back,
as did most of my colleagues, but
instead sat beside my driver so
that we could chat. I also walked
and used public transportation
to maintain the connection
between myself and the people.
MPs had administrative immunity, which meant that even
for a traffic violation, Parliament
had to vote whether to allow
prosecution and/or administrative fines. That is one reason why,
in my time in Latvia, I never
drove. I did not want to experience the indignity of coming
before my peers to explain a
transgression. It was on the issue
of immunity that in 2011 the
president of Latvia dismissed
Parliament because it would not
give permission for the execution
of a search warrant against one of
the oligarchs, Ainars Šlesers.
As the largest faction in Parliament, the People’s Party was
given the rooms formerly occupied by the People’s Harmony
Party, which was composed
mostly of pro-Moscow ethnic
Russians. Following Latvian custom, we “cleansed” the premises
of evil spirits by burning juniper
tree branches inside the rooms.
The opening day of the seventh
Saeima bore no resemblance to
the celebratory mood dominating the first session of a newly
elected Congress. My husband
had flown to Latvia for the occasion, but like all family members
of the newly elected members of
Parliament, he could not observe
the formalities. First of all, the
visitors’ gallery is so small that
there is room only for the foreign
diplomatic corps. Second, it simply is not the custom in Latvia to
include families when MPs give
the oath of office. There are no
photo opportunities, no children
milling about, and no connection to the people who had voted
for us. On the first session of
Parliament, we elected the presiding officers and committee
leadership, then retired to our
respective factions to drink a
glass of wine. I hurried to our
apartment for a private celebration with my husband.
I was elected to the European
Affairs Committee, which met
on Mondays, and the Foreign
Affairs Committee, which met
on Wednesdays. Faction meetings were held on Wednesday

afternoons, when the bills up for
a vote during the plenary session
on Thursdays were discussed.
Since it was impossible to become expert on all legislation
and its political ramifications, we
relied on our colleagues to report
on the content, while the leadership shared with us the political
backdrop. The result was that
many times we voted blind, only
to discover later what the passage
or rejection of a particular bill or
amendment on budgetary, regulatory, judicial, or security issues
really meant for Latvia.
Although relations between
parties in the Saeima were polarized and politicized, relations at
the MP level were professional
and cordial. We drank coffee
together during recess, traveled
on official visits, and cooperated
during sessions of interparliamentary assembly meetings. These
contradictory relations were most
evident during plenary sessions,
which were broadcast via radio
until noon. Critical comments,
even insults, were heard during
lengthy debates, but the posturing and tough language would
cease once the radio broadcast
ended.
Independence Day was celebrated in Parliament in a special
session attended by the diplomatic corps. On these occasions,
there was a particular camaraderie among the MPs, regardless of
their political orientation. At my
first such event as an MP, I
arrived dressed, as was my custom, in a Latvian folk costume.
The young faction office staff
was horrified, telling me that my
attire was unprecedented, but it
generated great interest among
my colleagues, and TV reporters
singled me out for interviews.
One other colleague was similarly dressed. Since that time,
more government leaders and
MPs have adopted the practice of
wearing national costumes on
national holidays, including the
president and his wife.
While TP was in Parliament,
until its dissolution in 2011,
young and ambitious MPs were
delegated to the Finance and/or
Commerce Committees and instructed to submit legislative
amendments that benefited TP.
Called “postmen” by the opposition and the press, these MPs
would take the fallout from public criticism of suspect proposals
and eventually disappear into the
netherworld of political has-beens.
It took me a while to catch on
to which legislation was most
vulnerable to manipulation. They
were laws concerning excise
taxes, commerce, procurement,
state guarantees to enterprises,
and credit write-offs. I remember efforts to change the procurement law, which caused the
party secretary general to be
shockingly frank: “We need to
bury these amendments, because
the current procurement law is
our only means for financing
party offices in the regions.”
(Continued on page 6)
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Latvijas vēsture ar smaidu

SANITA LAPKASE

Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē sadarbībā ar Edinburgas universitāti 1. oktobŗa vakarā atklāja Latvijas Simtgadei
veltītu izstādi “Latvijas simt gadu
vēsture karikatūrās”. Uz atklāšanas sarīkojumu ieradās Edinburgas universitātes pārstāvji un studenti, tautieši, kas šobrīd dzīvo
Lielbritanijā, Edinburgas valdības pārstāvji, Latvijas draugi. Uzsverot nozīmīgo sadarbību un
sveicot Latviju Simtgadē, izstādi
atklāja Edinburgas universitātes starptautiskās daļas direktors
Džeimss Smits (James Smith).
Sekoja Latvijas vēstnieces Apvienotajā Karalistē Baibas Bražes uzruna, kuŗā vēstniece aicināja latviešu studentus pēc studiju beigšanas atgriezties Latvijā, uzsverot, ka Latvijas ekonomika šobrīd
ir visstraujāk augošā starp Eiropas valstīm. Viesus uzrunāja arī
Edinburgas valdības pārstāve
Lezlija Kamerona (Lezley Marion
Cameron).

Izstāde “Latvijas simt gadu vēsture karikatūrās” Edinburgas universitātē

Jāmin, ka šis ir jau otrais Simtgades pasākums sadarbībā ar
Edinburgas universitāti, ar kuŗu
Latvijas vēstniecībai izveidojusies veiksmīga sadarbība, pavasarī rīkojot Vairas Vīķes-Freibergas lekciju “Vērtības un demo-

AGATE NESAULE LATVIJĀ!

kratija mūsdienu pasaulē”.
Izstāde līdz šim pabijusi jau
vairākās Apvienotās Karalistes
pilsētās, tostap Kārdifā, Gērnsijā,
Liverpūlē, Damfrijā un Birmingemā, kur tā saņēmusi izcilas
atsauksmes, cilvēki novērtējuši
iespēju iepazīties ar Latvijas stāstu un salīdzināt to ar savējo.
Tālāk izstāde dosies uz Glāzgovas universitāti, kur to no 19.
līdz 31. oktobrim varēs apskatīt
St Andrews Building galerijā, 20
Eldon Street, savukārt no 9. līdz
14. novembrim tā būs pieejama
Ņūkāslas pilsētas bibliotēkā.

VAIRA PAEGLE

AGATE NESAULE
rakstniece, prof.,
dzīvo Amerikā

Mēs viņu vislabāk pazīstam kā grāmatas
„Sieviete dzintarā” („Jumava”, 1997) autori.
Tikko nācis klajā A.Nesaules jaunākais romāns
Zudušie saulgrieži. Stāsts par trimdu un draudzību.
Tikšanās ar autori un grāmatas atvēršana
ceturtdien, 25.oktobrī plkst.17
apgāda „Jumava” grāmatnīcā, Rīgā, Dzirnavu ielā 73
piektdien, 26.oktobrī plkst.16
Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 49/53 2.stāvā
sestdien, 27.oktobrī plkst.16
Aspazijas mājā Jūrmalā, Dubultos, Z. Meierovica prosp.20

Jūs laipni aicina Laika grāmata.
Grāmatu var iegādāties, nosūtot čeku par USD 20,–
Rasmai Adams, 114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

(Continued from page 5)
I started consulting with MPs
in other parties on certain sensitive legislation and either voted
with the opposition or abstained
from voting. Naturally, this did
not endear me to my faction
leadership. My colleagues in the
party, however, would approach
me after an incident of disobedience and tell me, “In principle,
we agree with you, but then, you
can afford to speak freely. You are
financially independent, but we
need the party to survive.”
Looking back on my experience as a Latvian politician, I
now wonder if I was ever suited
for political office because of my
distaste for organizational form
over substance and for decisionmaking processes that subvert
individual choice and responsibility to groupthink. Because I
believe political expediency must
always be vetted through an ethics prism, my political heroes are
Gandhi and Martin Luther King
Jr., who exercised moral rather
than political power.
Not surprisingly, my most difficult decisions of conscience as a
politician were the ones that pitted the Latvian national interest
against narrow party or constituency interests. I am committed
to the idea that my mission, as a
politician, is to minimize the vul-

Brīvības ērkšķi

Lunch with the Dalai Lama
nerability of our country internationally; to protect it from irresponsible and thoughtless political action, the hubris of politicians, as well as the often-latent,
populistic tendencies of the voters.
For the longest time, I agonized
over my decision to support
legislation that authorized the
government to sign the LatviaRussia border agreement, which
had been initialed in 1997 but
had bounced around in political
limbo like a hot potato. The main
bone of contention was Abrene,
an eastern province ceded to
Latvia in perpetuity as part of the
Latvia-Russia Peace Treaty of
1920. In 1944, during the Russian

occupation, Abrene was incorporated into the Soviet Union,
Latvian properties nationalized,
and the population Russified.
Nationalist organizations and
political parties violently opposed
any border agreement that excluded Abrene and used the treaty
to fuel their political ambitions.
On the other side of the argument for ratifying the treaty,
Russia, and even our EU allies,
referenced the 1975 Helsinki
Accords, which, although not
binding, recognized the inviolability of the post–World War II
boundaries in Europe. (Not surprisingly, it did not prevent Russia
from invading and annexing
Crimea.)
(To be continued)
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ANDRIS KĻAVIŅŠ
Vēl pavisam nesen Eiropu
satricināja notikumi Barselonā,
kad bagātā autonomā apgabala
Katalonijas galvaspilsētā saasinājās nemieri cīņā par atdalīšanos no Spānijas. Tie tika
ierakstīti vēsturē ne bez policijas līdzdalības un iestājās relatīvs miers, par ko priecājās

Uz Kataloniju ar Mārtiņa Brauna dziesmu
Italijas, Latvijas un Spānijas
apgabaliem Valensijas, Katalonijas, Basku zemes, kā arī
vairāki spēcīgie Madrides klubi
un sporta akadēmijas. Rīgas
Volejbola skolu (RVS) par vecāku līdzekļiem pārstāvēja abu
minēto treneŗu komandas U-14,
U-16 un U-18 katēgorijās.

lases. (Kā Latvijas sieviešu izlases komanda nupat nospēlēja
ar Spāniju? Divreiz – 0:3) Jā,
bet šogad dažas no jaunajām
RVS volejbolistēm nebrauca
līdzi savai komandai. Iemesls –
baidījās sabojāt attiecības ar
skolotājiem ģimnazijā? Kā mainījušies laiki!”

Rīgas jaunās volejbolistes pie Barselonas jachtu ostas

Rīgas Volejbola skolas treneŗi
Andris Vitauts Kļaviņš un Jana
Ļeļeva. Rīgas meitenes gatavojās ceļojumam, trenējās vasaras
nometnē Koknesē, kur Daugavas krastos netrūka ne saules,
ne pērkona, iemācījās Mārtiņa
Brauna dziesmu „Saule,Pērkons,
Daugava”. Jau ar tālejošu domu
komponists 2017. gadā bija apciemojis Kataloniju, saņēmis no
Katalonijas Parlamenta prezidentes rokām augstāko apbalvojumu kultūrā, jo himniskā
dziesmas melodija „Saule, Pērkons, Daugava” bija kļuvusi par
kataloniešu neatkarības centienu mūzikālo mantojumu. Raiņa
vārdu vietā izvēlējās kataloniešu patriota Migela Marti i Pola
dzeju. Latvijā izskanējusī ziņa,
ka dziesmu „Saule, Pērkons,
Daugava” katalāņi iecēluši himnas kārtā, ir mīts, jo viņiem ir
sava sena neatkarības cīņas
himna. Savukārt man gadu
gaitā bija izveidojusies draudzīga sadarbība ar Barselonas
priekšpilsētas volejbola kluba
Sant Cugat prezidentu Miguelu
Martinesu, kuŗa vārdā turpmāk
sauks tradicionālo starptautisko
turnīru meitenēm.
Šogad bija dubulta jubileja –
klubs svinēja 30 gadu jubileju ar
XV Sant Cugat Miguel Martinez
turnīru trijās vecuma grupās.
Turnīrā piedalījās aptuveni 600
jauno volejbolistu no Polijas,
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Kā neliels mierinājums ir fakts,
ka mūsu meitenes bija gadu
divus jaunākas par pretiniecēm.
Pēc turnīra atlika pāris dienu
Spānijas otras lielākās pilsētas
apskatei, sajūsminoties par seno
monumentālo spāņu imperijas
laika architektūru un 20. gs.
modernisma stila meistara An-

Antonio Gaudi meistardarbs Barselonā

Dona Kihota performance Ramblas bulvārī

Es atcerējos: „Ar kādu sajūsmu savulaik „Auroras” meitenes, un starp viņām arī bija
skolnieces un studentes, uzņēma ziņu, ka par labiem sasniegumiem, Maskava piešķīrusi
braucienu uz Ziemsvētku turnīru Spānijā Alikantes pilsētā
1979. gadā, kuŗā tika pārliecinoši pieveiktas ar 3:0 Spānijas
un Nīderlandes Nacionālās iz-

turnīrā U-16 un U-18 komandas savās apakšgrupās izcīnīja
otrās vietas. Tālākajās cīņās par
iekļūšanu pusfinālos bija maz
cerību, jo pretiniekos bija galvenokārt internātskolās un
sporta akadēmijās trenētās jaunās volejbolistes no Madrides,
Italijas un Polijas. Iemesli nav

Grāmatas vāks

Pirms spēlēm oficiālajā turnīrā RVS vecākās grupas komandas iemēģināja spēkus ar
Katalonijas izlases komandām.
Kaut cik līdzīga cīņa bija tikai
U-18 komandām. Tas bija saprotams, uzzinot, ka sportistes
ir atlasītas no visas daudzmiljonu Katalonijas, dzīvo un mācās Barselonā, trenējotie divreiz
dienā katru dienu. Sant Cugat

nemaz tālu jāmeklē. Viņas trenējas divreiz dienā, bet mēs
nevaram Pārdaugavas bērniem
nodrošināt treniņu iespējas pat
reizi dienā. Mazajā Sant Cugat
pilsētiņā, kur notika turnīrs,
simt metru attālumā bija sporta
zāles viena aiz otras. Laukumā
darījām, ko varējām, gan U-16,
gan U-18 grupās izcīnot astotās
vietas 16 komandu konkurencē.

tonio Gaudi meistardarbiem, jo
sevišķi par De la Sagrada Familija vai latviski – Svētās
ģimenes katedrāli. Kur vēl pasaulē ir tāds rasu un tautību
sajaukums kā Ramblas bulvārī
septembrī, kad ir lielākais tūristu pieplūdums? Netālu aiz
pieminekļa Kolumbam gribējās
izsaukties – „Tā trakā, trakā,
trakā pasaule!”, jo aiz Barselonas jachtu ostas stiepjas virkne
panorāmas ratu, karuseļu un
„amerikāņu kalniņu”, kur briesmīgā skaņu kakofonijā plosās
King-Kongs un citi personāži.
Tad labāk kopā ar tūkstošiem
tūristu uzgavilēt krāsu un skaņu
brīnumainajās strūklaku fantāzijās. Tā kā Spānija ir otra kalniem bagātākā valsts Eiropā aiz
Šveices, līdz mūsu hostelim bija
jācilpo kājām, jo autobuss iesprūda šaurajā kalnu ceļu serpantīnā. Nereti mums pievienojās mežacūkas. Gaiss dienā
sasila ap trīsdesmit grādiem.
Lieti noderēja peldes Vidusjūras
viļņos vai novakarēs hosteļa
peldbaseinā.
Atvadoties no turnīra organizātoriem un hosteļa saimniekiem, bārstām apgūtos vārdiņus – gracias! adios! Barselona
mūs pavada ar +26, Rīga sagaida ar +6. Nekas! Esam mājās,
līdzi ņemot atmiņas par sacensībām, skaisto zemi un viesmīlīgajiem kataloniešiem.
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„ES DZIEDĀŠU PAR TEVI, TĒVU ZEME”
STĀSTS PAR SENU DZIESMU UN TĀS MELODIJU
Veltījums Latvijas Simtgadei (1918–2018)
Sarakstīts Ventas krastos Kuldīgas novadā 2018. gadā

ATIS GUNIVALDIS
BĒRTIŅŠ
Autora pateicība par technisko
palīdzību Mārim un Vijai Bērtiņiem, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas informācijas apstrādes un
digitalizācijas speciālistei Initai
Fogelei.
Ievadam
Manas grāmatas „Latviešu skaņuplašu vēsture” otrajā daļā, kas
iznāca 2017. gada vasarā SIA
VESTA-LK apgādā, biju ievietojis nelielu aprakstu par populārās
dziesmas „Es dziedāšu par tevi,
tēvu zeme” interesanto vēsturi.
Pārlasot uzrakstīto, kur daudz
kas palika līdz galam īsti nepateikts, un tagad, uzzinot vēl dažus
jaunumus, sapratu, ka mani
daudzie pētījumi un atklājumi
par šo, manuprāt, ļoti skaisto
dziesmu un tās nemirstīgo melodiju ir jādara zināmi visā pilnībā.
Domāju, ka dažas neskaidrības
tomēr vēl paliks, jo ne jau par
visiem notikumiem tālā pagātnē
ir iespējams visu izdibināt. Turklāt vēl jāņem vērā, ka neesmu
ne mūzikologs, ne mūziķis, tāpēc
manu darbu vajadzētu vērtēt
vienīgi kā vaļasprieku.
Cienījamie lasītāji, mans stāsts
par Tirzmalietes dziesmu „Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme” un
tās melodiju Jūs aizvedīs no
Vidzemes līdumu druvām un
zaļās eglainītes Tirzas krastos, kā
saka, plašā pasaulē – līdz pat
tālajai Kalifornijai un vēl daudz
kur citur. Bet negribu visu uzreiz
priekšā pateikt. Domāju, ka šis
ceļojums ar skaistu dziesmu un
tās melodijām būs gana aizraujošs.
Atis Gunivaldis Bērtiņš

Dzelzkalnu Kārlis teica: „Jā, vai
dzi’, meitene, tu nopelnīsi gan
savā laikā tēvam tabaku ar savām
dzejām!” Lielākais ierosinājums u
pamats manai dzejai un rakstniecībai bij mūsu jauki noskaņotā
ģimenes dzīve. Atminu, ar kādu
sajūsmu tēvs stāstīja par otriem
Vispārējiem dziesmu svētkiem Rīgā,
uz kuŗieni viņš braucis kā koŗa
priekšnieks, un svinīgi jūsmoja:

kā latvietis tur pazina latvieti!
Sveši cilvēki no prieka apkampās
un skūpstījās savos tautas svētkos,
dziesmu garā lieli izauguši… Kā
mana dvēsele, to klausoties, mīlestībā dega priekš savas tautas, priekš
latviešiem!... Un, varbūt, jau tad
ieskanējās dvēseles dziļumos vēlāk
uzrakstītās dzejas motīvs „Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme”…
Dziesmas un mūzika bij mans

Skats pāri Tirzas upei uz Tirzas ev.-lut. baznīcu 20.gs. sākumā

blakus Tirzas pagasta mājai, netāļu no Tirzas mācītāja muižas.
Skaidrā laikā tur visapkārt skatāmas plašas tāles, un meži un
gāršas, liekas, Tirza ievīta kā romantiskā sapņu vaiņagā. Klusās
stundās vēl redzu veco Tirzas
pagasta skolu, kur uzausa mana
dzīves diena. Nekur tai līdzīgu, tik
īpatnēju senlaicīgu celtni neesmu
redzējusi. Augstais, šaurais, veclaicīgais divstāvu mūra nams, kurš
rudens vētrās likās grimstot uz leju
un no sava augstuma šūpojoties,
sargāja manu bērnības sapņu rītu…
Pirmās skolas gaitas Tirzmalietei sākas pie tēva Tirzas pagasta
skolā. Tad seko viens gads Tirzas

draudzes skolā, divas ziemas un
divas vasaras Tirzas muižas skolā,
kur muižas kunga meita atvērusi
meitenēm privātu rokdarbu un
vācu valodas skolu. Pēc tam viņa
turpina izglītoties pašmācībā. Savās atmiņās Tirzmaliete raksta:
Jauki brītiņi man toreiz bija tie,
kad es mācīju citām skolniecēm
uz balsīm dziedāt. Mēs izmācījāmies daudz dziesmu un sveicinājām ar tām savu rokdarbu skolotāju un viņas māsu dzimšanas
un vārda dienās. Par šām dziesmām skolotāja un skolas biedrenes
mani sāka drusku mīlēt…
…Savu pirmo dzejoli uzrakstīju Tirzmalietes ģimene 1908. gadā tēva 50 darba gadu jubilejā. No
11 gadus veca. Mans brālēns kreisās: nezināms, Tirzmaliete, tēvs Andrievs Dzelzkalns, māte
Anna Dzelzkalne (Ferdinanda Knoka foto)

Tirzmalietes māja Lejasciemā, Skolas ielā 3 (1939. g.)

Tirzmaliete (1876-1942)
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme

Šodien populārā dziesma „Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme”
iesākumā bija tikai dzejnieces
Tirzmalietes sen iecerēts un 27 gadu
vecumā uzrakstīts jauks dzejolis.
Melodiju tas iemantoja vēlāk.
Stāstu par to kā interesantu ceļojumu pagātnē sāksim pašā Vidzemes viducī, kur Tirzas un Gaujas
krastos Tirzmaliete aizvadījusi visu
savu darbīgo, visai sūro mūžu.
Dzejniece un rakstniece Tirzmaliete, īstajā vārdā Minna Dzelzkalne, dzimusi 1876. gada 23. jūnijā Tirzas pagastskolā kā ilggadīgā skolotāja Andrieva Dzelzkalna meita.
Ieskatīsimies rakstnieces publicētajās dzīves atmiņās: Mana
dzimtene – Tirzas pagasta skola.
Viņa stāv augstā, līdzenā vietā,

jaunības ilgu sapnis, bet palikt par
mūzikas pratēju un skaņas radīt
man nebij lemts. Viss mans zinību
ieguvums ir pašmācība. Visas manas dvēseles noskaņas ir izveidojušās rakstot – manās dzejās un
stāstos. Es rakstu, kad sirds vēl, un
savos rakstos gribu runāties ar
tiem, kas vakarā gurst no dienas
nastām un kas savus mīļos
pavadījuši smiltainē.
No 1912. gada Tirzmaliete dzīvojusi Lejasciemā, kur tēvs iegādājies mājiņu ar zemi sakņu
dārzam Skolas iela 3, pelnījusi
iztiku ar šūšanu un rokdarbiem,
bijusi pastāvīga žurnāla Zeltene
līdzstrādniece. Rakstnieces pūrā
daudz stāstu, dzejoļu, četras lugas. Taču ļaužu atmiņās Tirzmaliete dzīvo, galvenokārt, ar savu
dzejoli „Es dziedāšu par tevi,
tēvu zeme”.
Lejasciemā viņa aizvadījusi savas dzīves pēdējos 30 gadus, ņemot sirsnīgu dalību sabiedriskā
dzīvē: darbojusies Lejas draudzes
sieviešu komitejā, kādu laiku
vadījusi Tirzmalietes sieviešu kori,
Tirzas skolas skolotāji un audzēkņi 20. gs. sākumā, fotografijas vidū Tirzmaliete, viņai blakus pa labi piedalījusies dažādos sarīkojumos.
(Turpinājums sekos)
(vīrs ar bārdu) tēvs Andrievs Dzelzkalns (Ferdinanda Knoka foto)
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Latvijas Nacionālās operas un
baleta viesizrādes Viļņā
Viļņā, Lietuvas Nacionālās operas un baleta teātrī, notika Latvijas
Nacionālās operas un baleta viesizrādes. Šīs viesizrādes noslēdza
unikālo, vērienīgo visu triju Baltijas valstu Simtgadei veltīto operas
un baleta teātŗu apmaiņas viesizrāžu programmu.

***
Izvērtēs Luksemburgas pieredzi
Luksemburgā no 19. līdz 21. oktobrim diasporas eksperti apaļā
galda diskusijās runās par diasporas pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, par Latvijas izaugsmes iespējām kosmosa industrijas, transporta un loģistikas nozarēs un
investīciju piesaistē. Diskusiju rīkotāja Eiropas latviešu apvienības
(ELA) vicepriekšsēde Elīna Pinto saka, ka “šo tikšanos mērķis ir
izvērtēt Luksemburgas pieredzi,
piefiksēt idejas un sadarbības iespējas Latvijas tautsaimniecībai
būtiskās jomās, izmantojot diasporas profesionāļu pieredzi un
kontaktus. Turklāt šis brīdis, kad
Latvijā notiek jaunas valdības veiLai aizvien vairāk iepazīstinātu došana, dod iespēju progresīvu
ar Latvijas sasniegumiem kultūrā ideju ģenerēšanai un piedāvāšaun Latvijas talantiem starptautis- nai rīcībpolītikas veidošanai.”
kajā vidē, Latvijas vēstniecība Lietuvā atbalstīja Latvijas Nacionālās
***
operas un baleta (LNOB) viesizVēsturnieku konferencē
rādes Viļņā. Viesizrāžu atklāšanas
Latvijas Kaŗa mūzejā 15. oktobrī
vakarā, operas “Fausts” starpbrīža notika Latvijas Vēsturnieku kolaikā, Latvijas vēstnieks Lietuvā misijas starptautiska konference
Einars Semanis organizēja svētku “Valstiskuma izveides alternatīvas
pieņemšanu vēstniecības lūgtajiem Baltijas reģionā (1917 – 1922)”. Uzviesiem un Latvijas un Lietuvas runājot konferences dalībniekus,
operu pārstāvjiem. Lūgto viesu Valsts prezidents Raimonds Vējoskaitā bija Lietuvas kultūras mi- nis sacīja: “Latvijas Simtgades gadā
nistre Liāna Rokīte-Jonsone, Lie- vēsturnieki ir nonākuši sabiedrītuvas Nacionālās operas un baleta bas uzmanības centrā, jo bez vēsteātŗa ģenerāldirektors Jons Saka- turnieku pētījumiem un skaidrolausks un Latvijas Nacionālās ope- jumiem mēs nevaram objektīvi
ras valdes priekšsēdis Zigmārs izvērtēt mūsu pagātni un izprast
Liepiņš, Lietuvas valsts institūciju, mūsu attīstību.”
mākslas aprindu, diplomātiskā korpusa pārstāvji, Latvijas uzņēmēji
Lietuvā un diasporas pārstāvji.
Latvijas Nacionālās operas un
baleta viesizrādes Viļņā notika
gandrīz vienlaikus ar Lietuvas Nacionālās operas un baleta teātŗa
viesizrādēm Rīgā. Latvijas un LieValsts prezidents aicināja visus
tuvas operu un baleta apmaiņas vēsturniekus šogad skaidrot savus
viesizrādes tika organizētas kā dā- pētījumus un radīt pamatu jauvana Latvijas un Lietuvas valstu nam darba cēlienam, jo bez vēsSimtgadēs. LNOB viesizrādes Viļ- turnieku darba un pētījumiem
ņā ir daļa no Baltijas valstu operu mēs neiztiksim arī Latvijas otrajā
projekta, kas iekļauts Baltijas val- Simtgadē. Tāpēc, ka šodien vēl aizstu Simtgades starptautiskajā pro- vien ir daudzas temas, kas tikai vēl
grammā. Igaunijā šādas viesizrā- gaida savu pētnieku.
des notika šī gada februārī.
***
***
Konference „Valoda un valsts”
Liepājas Simfoniskais orķestris
“Latviešu valodas saglabāšana
kopā ar Vestardu Šimku
nav tikai valsts institūciju pienākoncertturnejā pa Latviju
kums un uzdevums. Valodas taLiepājas Simfoniskais orķestris gadne un nākotne ir atkarīga no
(LSO) oktobŗa beigās un novem- mums katra – lietosim latviešu vabŗa sākumā dosies koncertturnejā lodu ik dienas ar lepnumu, māpa Latviju, sešos koncertos uzstā- cīsim latviešu valodu saviem bērjoties kopā ar pianistu Vestardu niem un mazbērniem, mudināŠimku un diriģentu Atvaru Lak- sim citus apgūt latviešu valodu,” uzstīgalu, informēja LSO Mārketin- svēra Valsts prezidents Raimonds
ga un komunikācijas daļas vadī- Vējonis, Rīgas pilī atklājot Valsts
tāja Daina Vanaga.
valodas komisijas starptautisko
konferenci “Valoda un valsts”.
Valsts prezidents atzīmēja, ka
viens no Latvijas valsts mērķiem
ir nodrošināt latviešu valodas pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. To, lai mūsu valoda skanētu vienmēr, vislabāk var garantēt pašiem sava valsts. Tomēr vaVestards Šimkus // Foto: LETA
loda ir dzīva, tā attīstās kopā ar
sabiedrību, kas ik dienas gan neKoncertā izskanēs trīs Vīnes kla- formālā, gan oficiālā saziņā to izsiķu – Volfganga Amadeja Mo- manto, kopj un nepārtraukti pilncarta, Jozefa Haidna un Ludviga veido.
van Bēthovena – jaunības gadu
***
meistardarbi. Koncerta programIzsludināti likumi par čekas
mā – Bēthovena Pirmā simfonija, maisiem, ātrajiem kreditiem un
Haidna Pirmais klavierkoncerts
prezidenta atklātu vēlēšanu
un Mocarta Pirmais klavierkonValsts prezidents Raimonds Vēcerts.
jonis 16. oktobrī izsludinājis divus

pretrunīgi vērtētos likumu grozījumus – gan par bijušās Valsts
drošības komitejas (VKD) dokumentu publiskošanu, gan izmaiņas “ātro kreditu” iegrožošanai.
Tāpat izsludināti grozījumi Satversmē, kas paredz Valsts prezidenta atklātu vēlēšanu, liecina
publikācijas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”. Līdz ar grozījumu izsludināšanu paredzēts, ka
Latvijas Nacionālais archīvs (LNA)
savā tīmekļa vietnē jau šogad publicēs vairākus bijušās Latvijas PSR
VDK dokumentus jeb tā sauktos
čekas maisus. Tāpat Vējonis bija
paudis atbalstu grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz ierobežot “ātro
kreditu” maksimālās procentlikmes, īstermiņa kredita maksimālo
summu un citus soļus, lai aizsargātu kreditu ņēmējus.
Izsludināts arī 12. Saeimas pēdējā sēdē pirms vēlēšanām nolemtais, ka turpmāk Valsts prezidentu vēlēs atklāti. Diskusijas par
iespējamām izmaiņām Valsts prezidenta vēlēšanu procedūrā ilga
aptuveni septiņus gadus.
***
Ginta Grūbes filma Lustrum
par VDK mantojumu
Nacionālā kino festivāla “Lielais
Kristaps” programmā, 8. novembrī,
kinoteātrī Splendid Palace pirmizrādi piedzīvos režisora Ginta Grūbes dokumentālā filma Lustrum
par VDK atstātajiem archīviem
un to atvēršanas jautājumu.

Bēdīgi slavenā Stūŗa māja Rīgā
Reizē ar pirmizrādi filma būs
redzama kinoteātros visā Latvijā,
kur kopā ar filmas reģionālajām
pirmizrādēm notiks arī sarunas
par kolaborāciju un VDK atstāto
mantojumu dažādās Latvijas vietās. Darbs pie dokumentālās filmas Lustrum sākts pirms četriem
gadiem, kad ar Saeimas oficiālu
lēmumu tika uzsākta VDK archīvu pētniecība, un atklāts bija jautājums, ar ko šī pētniecība 2018.
gadā beigsies – vai VDK archīvi
tiks atvērti un kāds statuss būs
VDK atstātiem archīviem pēc 27
gadiem, kad tie nonāca Latvijas
Republikas Saeimas rīcībā. 2018.
gada 4. oktobrī Saeima pieņēma
lēmumu, ka archīvi jāpublisko tīmeklī līdz 2018. gada beigām, bet
lēmums par to vēl jāpieņem Valsts
prezidentam.
***
Latviešu bērnu skoliņas
desmitgade
Latvijas vēstniecībā Vīnē Latviešu bērnu skoliņa svinēja desmito
darbības gadadienu. Skoliņas dalībniekus un viņu vecākus ar uzrunām sveica Latvijas vēstniece
Austrijā Veronika Erte, Latviešu
biedrības Austrijā prezidents Uldis Kalniņš, kā arī Latviešu bērnu
skoliņas vadītāja Ieva Pūpola. Ar
dziesmām, dejām un rotaļām sarīkojuma mazos un lielos viesus
priecēja mūziķe, folkgrupas “Iļģi”
vadītāja Ilga Reizniece, kā arī
folkloriste Zoja Heimrāte. Sirsnī-
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Uz spēles ir
miljardiem eiro...
Bijusī Rail Baltica vadītāja Baiba Rubesa žurnālā IR dalās pārdomās par to, kas nākotnē varētu apdraudēt grandiozā projekta
nākotni. Ja baltieši nedarbosies saskaņoti, garām aizplūdīs miljardiem eiro, kas varētu sildīt mūsu tautsaimniecību.
Man bija kauns klausīties, kā viens ar
otru runāja, sevišķi Latvijas pārstāvji. Tad es nolēmu – man tagad
ir viss. Baltijas pārstāvji bijuši ne
tikai nekompetenti, bet arī “nepieklājīgi un prasti”. Lai projekts
veiksmīgi virzītos uz priekšu,
attiecīgos amatos ir jābūt kompetentiem cilvēkiem, kam ir pilnvaras pieņemt lēmumus. Tā ir
problēma visās trijās valstīs. Gandrīz visai [RB Rail] padomei bija “ēnu
direktori”. Lietuviešu pārstāvji padomes
sēdēs rēgulāri teica – pagaidiet, man jāpiezvana un jāpajautā. Tas
neesot nopietns veids, kā vadīt projektu. Tā nenotiekot pat Kaspijas jūras reģionā, kur Rubesa divus gadus pārstāvēja naftas uzņēmumu Statoil attiecībās ar valdībām.
Cilvēkiem ir jāspēj komūnicēt, un tas būšot izaicinājums jaunajai valdībai. Latvija vēlas no ES saņemt atbalstu, taču, “ja tu gribi
kaut ko ņemt, tad tev ir jāprot sarunāties”. Devējiem ir jāuzticas
ņēmējam, kuŗam ir jābūt labai reputācijai un tēlam.
Lielākais drauds ir iespējamas pārmaiņas Eiropas Parlamentā
pēc vēlēšanām nākamvasar. Tām sekotu izmaiņas Komisijā un
Eiropas Padomē, un tas varētu apdraudēt projekta financējumu,
ja Baltijas valstis nespēs stingri un pārliecinoši par to iestāties. Jau
šobrīd vairāk nekā pusotra gada gaŗumā trīs valstis nespēj pieņemt
lēmumu par financēšanas modeli kopuzņēmumam RB Rail. Ir
jāsaprot, ka kopuzņēmums ir priekšnosacījums, lai vispār dabūtu
naudu, saka Rubesa. Viņa domā, ka trīs valstis nespēj vienoties, jo
nevienai Rail Baltica patiesībā nav prioritāte.
Šobrīd Eiropas Komisijai tas ir prioritārs projekts, jo tas savienos
visu ES līdz Somijai, un tam ir arī aizvien nozīmīgāks drošības aspekts. Taču nākamajā plānošanas periodā EK vajadzēs lemt par
4 – 5 miljardu eiro piešķiršanu projekta celtniecībai. Nav neiespējami, ka tiks ievēlēts projektam mazāk labvēlīgs Eiropas Parlaments.
Baltijas valstu pasivitāte rada risku, ka lielās donorvalstis var teikt –
kāpēc mums par to maksāt, ja baltieši paši projektu neatbalsta? Ir
zīmīgi, ka Latvijā priekšvēlēšanu laikā neviens par “Rail Baltica”
nerunāja. Tas ir pārsteidzoši, jo nākamo 5 – 10 gadu laikā projekts
spēcīgi sildīs ekonomiku un uz spēles ir 1,5 – 3 miljardi eiro, kas varētu ieplūst Latvijas tautsaimniecībā.
partneriem, uzskata Nacionālās apvienības (VL/TB/LNNK) priekšsēdis Raivis Dzintars.
Nacionālā apvienība runās ar
visām partijām, kas varētu piedalīties valdības veidošanā, un centīsies pārliecināt izveidot sešu partiju koaliciju, sacīja polītiķis.
gu pārsteigumu ar savu priekšnesumu svinību dalībniekiem bija
sagādājis Vīnes Latviešu bērnu
ansamblis Indras Gutānes-Siener
vadībā.
Latviešu bērnu skoliņa Austrijā
pastāv kopš 2008. gada. Šobrīd
tajā latviešu valodu un kultūru apgūst 35 bērni trijās vecuma grupās.
***
Centīsies pārliecināt izveidot
sešu partiju koaliciju

Raivis Dzintars tiekas ar Artusu
Kaimiņu // Foto: LETA
Ja mērķis ir Saskaņu atstāt ārpus
valdības, tad partijām vajadzētu
atteikties no papildus sarkano līniju zīmēšanas attiecībā uz citiem

***
Arī Aija Barča lūdz
pārskaitīt vēlēšanu rezultātus
Pārskaitīt saņemtos plusus un
svītrojumus Centrālajai vēlēšanu
komisijai (CVK) lūgusi Zaļo un
Zemnieku savienības (ZZS) deputātu kandidāte Kurzemes vēlēšanu apgabalā Aija Barča, informēja
CVK.

Barča, kuŗa sarakstā kandidēja
ar otro numuru, vēlēšanās palika
trešā jeb pirmā “aiz svītras” – aiz
Gundara Daudzes un Jāņa Vucāna, kuŗi ievēlēti Saeimā. Barča saņēma 2463 plusus un 1981 svītrojumu.
(Turpinājums 10. lpp.)

LAIKS
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(Turpināts no 9. lpp.)
13. Saeaimas vēlēšanu rezultātus
apšauba arī jaunajā Saeimas sasaukumā neievēlētais līdzšinējais
parlamenta deputāts Jānis Klaužs
(ZZS), kuŗš vērsies CVK un Drošības policijā (DP). Klaužs uzskata, ka viņam ievilkto plusiņu skaits
balsu skaitīšanas naktī ievērojami
samazinājies, kamēr kollēgām samazinājies reģistrēto svītrojumu
skaits.
***
Simtgades uzveduma kino
koncerts “Vēstures palos”
Jelgavas Kultūras namā 17. oktobrī izskanēja Latvijas valsts Simtgades vērienīgākā mūzikas projekta “Latvijas gredzens” ceturtais –
noslēdzošais posms “Zemgales
gredzens”. Projekta mākslinieciskā koncepcija īstenojusies kino
koncertā “Vēstures palos”.

“Zemgales gredzena” kino koncerta mūzikālajā ceļojumā satikās
Latvijas Radio koris, Latvijas Radio bigbenda grupa, mūziķi – brāļi
Oskars un Raimonds Petrauski,
kā arī laikmetīgās dejas mākslinieki Lilija Lipora un Guntis Spridzāns.
***
Ķīnieši iepazīstas ar Latvijas
“dārgakmeņiem”

8. oktobrī vienā no Pekinas iepirkšanās un atpūtas centriem CapitaLand Tai Yang Gong Eiropas
Savienības (ES) un Ķīnas tūrisma
gada ietvaros tika organizēta izstāde “Eiropas slēpto dārgakmeņu
pieredze” (Hiding gems experience
Europe), kuŗā 28 Eiropas Savienības dalībvalstis apvienoja savus
spēkus Ķīnā, lai veicinātu Eiropas
tūrisma galamērķus un prezentētu to skaistākās pilsētas – slēptos
Eiropas dārgakmeņus. Izstāde tika
rīkota Eiropas Savienības delegācijas Ķīnā kampaņas “Pieredze
Eiropā” (Experience Europe) ietvaros, un tās atklāšanas ceremonijā
un lentes griešanā piedalījās Eiropas Savienības vēstnieks Ķīnā
Nicolas Chapuis kopā ar deviņu
citu dalībvalstu vēstniekiem, tajā
skaitā arī Latvijas ārkārtējo un
pilnvaroto vēstnieku Māri Selgu
un Latvijas vēstniecības darbiniekiem. Kā Latvijas četri skaistākie
galamērķi Eiropā tika prezentēta

Latvijas galvaspilsēta Rīga, Latvijas
lielākā kūrortpilsēta Jūrmala un
Latvijas dārgakmeņi – Kuldīga un
Cēsis.
***
Izstādes Latvijas gadsimts
mobilā versija
Budapeštas Vēstures mūzejā
Karaliskajā jeb Budas pilī tika atklāta 68 mūzeju kopizstādes Latvijas gadsimts mobilā versija, kas
būs aplūkojama visu mēnesi, portālu Delfi informēja Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja pārstāvji.
Ekspozīcijā Budapeštā 10 īpaša
dizaina stendos tiek piedāvātas
10 atbildes uz jautājumu, kas dažādos vēstures posmos no dažādiem
skatpunktiem bijusi Latvija. Izstādes atklāšanā piedalījās Budapeštas Vēstures mūzeja direktors Peters Farbaki, Latvijas Republikas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ungārijā Vilmārs Heniņš, kā
arī Latvijas Nacionālā vēstures
mūzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku nodaļas vadītājs un
izstādes “Latvijas gadsimts” līdzautors Dr. hist. Toms Ķikuts, kuŗš
uzstājās ar priekšlasījumu par
Latvijas vēsturi pēdējos 100 gados.

2018. gada 20. oktobris – 26. oktobris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ZVIEDRIJA. 11. oktobrī, atklājot konferenci “Latvija krustcelēs: Latvijas valsts Simtgade”, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers
Krams atzīmēja, ka, sagaidot Latvijas Simtgadi un raugoties uz sasniegto, mēs varam secināt, ka ir uzcelts stiprs pamats, lai ar pārliecību
raudzītos nākotnē. Latvija ir valsts ar bagātu kultūru, tā ir izveidojusi
demokratisku sabiedrību, atvērtu un daudzveidīgu ekonomiku un
pilnveidojusi savas aizsardzības spējas. Latvija ir uzticams partneris
un sabiedrotais.

veidojas labāka izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar
Latvijas bērnu acīm. Vēstniece pateicās par lielisko sadarbību projekta īstenošanā Šizuokas bērnu
slimnīcai, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai un nevalsts organizācijai “Radošās darbnīcas”.
***
Madaras Gruntmanes
lasījumi dzejas festivālā

Septembrī un oktobrī dažādos
dzejas festivāla Transpoésie sarīkojumos Briselē izskanējusi Madaras
Gruntmanes dzeja latviešu valodā.
Atzīmējot Eiropas Valodu dienu,
26. septembrī viens no dzejoļiem
***
brīvprātīgu lasītāju interpretācijā
Tallinā atklāj izstādi
piedalījās zibakcijā Eiropas lauku“Nepieradinātās dvēseles.
mā pie Briseles Centrālās stacijas.
Simbolisms Baltijas valstu
Savukārt 4. un 5. oktobrī ar lasīmākslā”
jumiem flāmu bibliotēkas Munt11. oktobrī Igaunijas Mākslas punt kafejnīcā un daudzvalodīgajā
mūzejā KUMU Tallinā tika at- grāmatnīcā Librebook Briselē uzklāta izstāde “Nepieradinātās dvē- stājās pati dzejniece.
seles. Simbolisms Baltijas valstu
mākslā” – vērienīgs visu triju Baltijas valstu Simtgades kopprojekts,
kas pirms tam ar ievērojamiem
panākumiem bija izrādīts prestižajā Orsē mūzejā Parīzē. Ekspozīcija būs skatāma līdz 2019. gada
3. februārim. Baltijas valstis – Lietuva, Igaunija un Latvija – kļuva
par neatkarīgām republikām īsi
pēc Pirmā pasaules kaŗa beigām.
Svinot šo valstu Simtgades, izstāde
“Nepieradinātās dvēseles” piedāvā
iepazīt simbolismu Baltijas mākslā
no 19. gadsimta 90. gadiem līdz
20. gadsimta 30. gadiem. Eiropas
Dzejas vakarā kafejnīcā Muntsimbolisms un apziņas emanci- punt Grand Café Madara Gruntpācija, ko tas iemieso, Baltijas val- mane uzstājās ar dzejoļiem no
stīs ir cieši saistīti ar to brīvību. Latvijas lasītāju simpātiju balvu
Ekspozīcija iezīmē ietekmju un ieguvušā krājuma “Narkozes”
pretošanās spēles, caur kuŗām (2015, Neputns), kā arī no jaumākslinieki attīstīja savai pasaules nākā krājuma “Dzērājmeitiņa”
izjūtai atbilstošu izteiksmes valo- (2018, Neputns). Vakara gaitā skadu. Smeļoties tautas kultūrā, fol- tītāji iepazinās arī ar septiņu citu
klorā un vietējās pasakās, kā arī Eiropas valstu un valodu pārstāvunikālajās dabas ainavās, tapa ju poētisko veikumu: piedalījās
mākslas darbi, kuŗiem piemita pa- Juanjo Olasagarre (Spānijas Basku
tiesa oriģinalitāte.
zeme), Vónbjørt Vang (Fēru salas),
Toms Nisse (Luksemburga), Ja***
kubs Kornhauzers (Polija), Ştefan
Latvijas bērnu zīmējumi
Manasia (Rumānija), Stanka HarŠizuokas bērnu slimnīcā
telj (Slovēnija) un Kaan Murat
10. oktobrī Latvijas vēstniece Yanık (Turcija). Festivāla TranspoJapānā Dace Treija-Masī viesojās ésie mērķis ir svinēt Eiropas vaŠizuokas bērnu slimnīcā, lai nogā- lodu daudzveidību, tādēļ dzejoļi
dātu Latvijas Bērnu klīniskās uni- katrreiz izskanēja to oriģinālvaloversitātes slimnīcas mazo pacien- dā ar subtitriem angļu, franču,
tu zīmējumus. Košie, dzīvesprie- nīderlandiešu valodā. Madaras
cīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Gruntmanes izteiksmīgajam lasīSimtgades gaidās, ir Latvijas bērnu jumam tika izmantoti Mārtas
sirsnīgs veltījums Šizuokas slim- Ziemelis un Ričarda Obraiena
nīcas bērniem, novēlot drīzu at- (Richard O’Brien) atdzejojumi
veseļošanos.
angļu valodā no krājuma “NarkoŠizuokas bērnu slimnīcas di- zes”, kas Simtgades gadā ieguvuši
rektors Kisaburo Sakamoto un atbalstu publicēšanai Lielbritanijā
vēstniece bija vienisprātis, ka šādi (Narcoses, Parthian Books). Tomēr
krāsaini, sirsnīgi zīmējumi sniedz īpaši festivālam Transpoésie dzebērniem pozitīvas emocijas un joļi tika tulkoti arī Briselē oficiāpalīdz daudz ātrāk tikt uz veselām lajās franču un nīderlandiešu
kājām. Tāpat Japānas bērniem valodās

KRIEVIJA. Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš piedalījās ES Filmu festivāla Tomskā atklāšanā. Festivālā tiek izrādītas
15 filmas no 15 ES dalībvalstīm, t. sk. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Ar Latvijas vēstniecības Krievijā atbalstu un Latvijas Simtgades publiskās diplomātijas ietvaros 16. oktobrī paredzēta Aika Karapetjana
trešās pilnmetrāžas filmas “Pirmdzimtais” demonstrēšana.
KOREJA. Latvijas Republikas Valsts prezidents (2007 – 2011)
Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri pēc Korejas fonda ielūguma
apmeklēja iepazīšanās vizītē Korejas Republiku. Korejas apmeklējuma laikā prezidents tikās ar Korejas Ārlietu ministrijas amatpersonām, Latvijas – Korejas parlamentārās sadraudzības grupu, Korejas
parlamenta Ārlietu un apvienošanās komisijas pārstāvjiem, kā arī
apmeklēja vairākas universitātes, demilitarizēto zonu un Latvijas
vēstniecību Seulā, kur tikās ar vēstnieku Pēteri Vaivaru, vēstnieka
kundzi un vēstniecības darbiniekiem.
VĀCIJA. 9. oktobrī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa ar
uzrunu atklāja grāmatas atvēršanas svētkus vēstniecībā, kas veltīti
latviešu izcelsmes mūzikoloģes Dr. Kristīnas Vusas (Kristina Wuss)
nupat iznākušajam izdevumam par latviešu un vācu mūzikas kopējo
vēsturi “Kultūru mijiedarbība Baltijā: Divas mūzikas vēstures Latvijā
1700-1945” (Verwobene Kulturen im Baltikum: Zwei Musikgeschichten
in Lettland von 1700 bis 1945). I. Skujiņa uzrunā izcēla mūsdienu
latviešu mūziķu spilgtos panākumus pasaulē, tajā skaitā Vācijā, un
pauda gandarījumu, ka izdevums papildina plašo grāmatu loku par
Latviju, kas šajā īpašajā jubilejas gadā iznākušas vācu valodā. Grāmatas autore Dr. Vusa sarīkojuma viesiem sniedza nelielu ieskatu
grāmatas saturā.
SOMIJA. 10. oktobrī Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece tikās ar Nikaragvas, Kubas, Palestīnas, Saūda Arabijas un Urugvajas nerezidējošiem vēstniekiem Latvijā (ar rezidenci Somijā) un
Arģentīnas un Malaizijas vēstniecību vadītāju vietniekiem un
iepazīstināja klātesošos ar 6. oktobrī notikušo 13. Saeimas vēlēšanu
rezultātiem. • 12. oktobrī Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece apmeklēja Latvijas nacionālo stendu izstādē FinnBuild 2018 Helsinkos. Stendā esošo Latvijas uzņēmumu piedāvājums bija ļoti plašs.
ČECHIJA. 6. un 7. oktobrī starptautiskā teātra festivāla Prague
Crossroads ietvaros Prāgā, Valsts teātrī, notika divas Jaunā Rīgas
teātŗa “Brodskis/Barišņikovs” izrādes. Režisora Alvja Hermaņa iestudējumu, kuŗā leģendārais mākslinieks Michails Barišņikovs interpretē teatŗālā piedzīvojumā Nobela prēmijas laureāta, dzejnieka Josifa Brodska dzeju, skatītāji Prāgā uzņēma ar lielu sajūsmu. Starptautiskais teātŗa festivāls Prague Crossroads ir veltīts bijušā Čechijas
Republikas prezidenta, drāmaturga Vaclava Havela piemiņai.
LIELBRITANIJA. 14. novembrī Vigmoras zālē Londonā
notiks Latvijas Simtgades svinību koncerts. Latvijas valsts Simtgade
ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, iespēja godam
un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu. Par
godu šim notikumam Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē
sadarbībā ar Wigmore Hall Londonā rīko īpašu koncertu “Latvia
100”, kuŗā uzstāsies vijolniece Baiba Skride, pianiste Lauma Skride,
pianiste Antoņina Suchanova un Trio Palladio, kuŗa sastāvā ir vijolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis
Zariņš. Koncerts notiks divās daļās, un programmā iekļauti latviešu
komponistu Jāzepa Vītola un Pēteŗa Vaska skaņdarbi. Sarīkojums
plānots kā galvenais Latvijas Simtgades svinību notikums, un svinīgo
koncertu ar uzrunu atklās Latvijas vēstniece Apvienotajā Karalistē
Baiba Braže un Vigmoras zāles direktors Džons Gilhūlijs.
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.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

2018. gada 20. oktobris – 26. oktobris

LAIKS

11

L AIKU UN VIETU MIJĀS

Virpuļi arabu pasaulē:
Krievija/Lībija, ASV/Saudija
FRANKS
GORDONS
Virpuļi – tā būtu latviskojams
no aviācijas starptautiskajā polītikā ienākušais termins “turbulences”. Arabu pasaulē šie virpuļi
patlaban, var teikt, mutuļo Lībijā
un Sauda Arabijā, ko ērtības labad
arvien biežāk dēvē par Saudiju.
Kas Staļinam neizdevās 1946.
gadā, acīmredzot izdodas Putinam 2018. gadā.
Pēc nacistiskas Lielvācijas sagrāves Staļina līdzgaitnieks Molotovs
viņa uzdevumā prasīja, lai Lībijas
rietumu province – Tripolitanija –
ar tās galvaspilsētu Tripoli tiktu
nodota Padomju Savienībai kā
territorija “ANO aizgādnībā”, taču
ASV un Anglija panāca, ka šī
vēlme jeb prasība tika noraidīta.
Pēc Kadafi ilggadējā, brutālā
režīma gāšanas 2011. gadā šajā
ar naftu pārbagātajā Ziemeļafrikas zemē iestājas asiņains chaoss,
tur iedegās dažādu cilšu, klanu
un kaujinieku grupējumu sadursmes. Uz austrumiem no Tripolitanijas atrodas Lībijas otrā piekrastes joslas vēsturiska provin-

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
ce – Kirenaika, kuŗas centrs ir
otrā lielākā šīs zemes pilsēta –
Bengazi. Tur varu sagrābis 1943.
gadā dzimušais ģenerālis Halifa
Haftars, kuŗš sevi pasludinājis
par maršalu. Šis profesionālais
virsnieks labi runā krieviski, jo
diviem lāgiem mācījies Padomju
Savienībā – speckursos “Vystrel”
(Šāviens) un daudzinātajā Frunzes vārdā nosauktajā Kaŗa akadēmijā. Kā vēstī britu laikraksts
Sun, “maršals” Haftars jau ļāvis
Putinam sākt iekārtot divas militāras bazes – pašā Bengazi un
Tobrukā, kas labi pazīstama visiem Otrā pasaules kaŗa pētniekiem. Šajās bazēs jau saimnieko
desantnieki, kas, kā ziņo neatkarīgais krievu portāls RBK, atvesti
no Piemaskavas…
“Maršalam” Haftaram pretim
stāv ar ANO atbalstu izveidotā
“nacionālās saskaņas valdība”, taču
tā kontrolē tikai iepriekšminēto Tripolitaniju. Putins, kuŗš jau
nostiprinājies Vidusjūras austrumkrastā un Sīrijā balstās uz

divām milzu bazēm Latakijā un
Tartusā, tagad ģeopolītiski “noenkurojies” Vidusjūras dienvidkrastā. No Tobrukas un Bengazi
var izsekot Libijas naftas piegādes ceļus rietumvalstīm un vajadzības gadījumā “taisīt šmuci”.
Sauda Arabija jeb Saudija, kur
valda šīs valsts dibinātāja Sauda
pēcteču dinastija, ir priekšpulks
musulmaņu-sunnitu cīņā pret
Irānu, kas pulcina ap sevi islama
šītu virziena ticīgos. Saudija noslēgusi aliansi ar otro spēcīgo šī
reģiona valsti – Ēgipti, un ASV
paspārnē iezīmējas neoficiāla de
facto alianse starp Saudiju, Ēģipti
un Izraēlu (!), jo visām trim ir
kopīgs ienaidnieks – Irāna, kas
vēlas kļūt par noteicēju Tuvajos
Austrumos.
Necik sen varas grožus Saudijā pārņēmis 33 g. v. kroņprincis
Mohameds Bin Salmans, Rietumos familiāri saukts MBS, kuŗš
apņēmies modernizēt savu valsti, apkaro korupciju, veic zinā-

Tagad laikraksts Washington
Post publicē informāciju, ko esot
ieguvuši Turcijas specdienesti.
Izrādās, ka konsulāta ēkā viņam
uzklupusi 15 killeru grupa, viņu
pratināja, spīdzināja, nogalināja,
sagrieza gabalos, kuŗus iekrāva
somās un kā “diplomātisko kravu” nogādāja uz lidostu, kur to ar
īrētu lidmašīnu nogādāja Saudijas galvaspilsētā Rijadā.
Saudija, protams, noraidīja šos
“provokatoriskos izdomājumus”,
taču nevīžoja noskaidrot, kur
Hashogi atrodas.
Šis drausmīgais “incidents” pamatīgi sašķobīja “Saudijas Gorbačova” MBS autoritāti un prestižu, Baltais nams vēl nevar atgūties no šoka, un krāšņā vīzija
par Saudijas, Ēģiptes un Izraēlas
“trīsvienību” cīņā pret Irānu
draud izplēnēt.
Jau pirms kādiem četriem gadu
desmitiem man prātā iegūlās metafora – “vēstures greizais smīns”.
Te divos gadījumos tas atņirdzies.

PAR KOALĪCIJĀM

KĀRLIS
STREIPS
Ir labi, ja kādā valstī ir tikai
divas lielas polītiskās partijas. Ja
parlamenta vēlēšanās uzvar viena no tām, tad ir skaidrs, ka tai
uz attiecīgo laika posmu būs vairākums un līdz ar to tiesības noteikt polītiku. Ja uzvar tā otra,
tad otrādi. Tā tas, piemēram, ir
manā dzimtenē Amerikā, kur, kā
zināms, Kongresa vēlēšanas būs
jau pavisam drīz – 6. novembrī.
Latvijā partiju ir ļoti daudz –
nesen notikušajās Saeimas vēlēšanās savus sarakstus piedāvāja
veselas 16 partijas un apvienības,
dažas no tām ar krietni lielākām
izredzēm, salīdzinot ar citām. No
šiem 16 sarakstiem 10 pietrūka
veiksmes, lai iekļūtu likumdevējā, savukārt septiņi vēlēšanu
naktī varēja svinēt uzvaru. Tas bija
par vienu vairāk nekā pirms četriem gadiem, kad 12. Saeimas
vēlēšanās mandātus ieguva seši,
bet par diviem vairāk nekā 11.
Saeimas vēlēšanās, kad mandātus
ieguva pieci saraksti. Pieci – tas
arī ir mazākais partiju skaits, tāpat tas bija arī 10. Saeimā. Pirmskaŗa Latvijā, kad nebija nekādu
barjēru attiecībā uz balsu procentu, pirmajās četrās Saeimās
attiecīgi bija 20, 25 un tad divreiz
27 pārstāvēti saraksti, tiesa, daudzos gadījumos ar tikai vienu
vien deputātu.
Kur partiju skaits liels, tur neizbēgami ir nepieciešams veidot
koalīciju. Visbiežāk Latvijā pēc
vēlēšanām bijis skaidrs, kuŗš būs

mas sociālās reformas, kopā ar
Ēģipti plāno uzbūvēt tiltu pār
jūras šaurumu, kas savieno Akabas līci ar Sarkano jūru, un Saudijas rietumu piekrastē sācis būvēt ultramodernu lielpilsētu, kas
kļūs par tūrisma un izklaides (!)
centru, līdzīgi Dubajai Emiratos, lai mazinātu Saudijas atkarību no naftas eksporta.
Amerikai Saudija ir globālās
nozīmes sabiedrotā, un prezidenta Trampa znots Džareds Kušners ir šo ciešo attiecību pāraugs.
Un tad nu 2. oktobrī Turcijas
lielākajā pilsētā Istambulā mītošais MBS režīma kritiķis, žurnālists Džamals Hashogi (Khashoggi), kuŗš bija radis patvērumu
Turcijā un esot tās prezidenta
Erdogana “labs draugs”, bija devies uz Saudijas konsulātu, lai saņemtu izziņu par to, ka viņš ir
šķirtenis, jo grasījās apprecēties
ar savu draudzeni – turcieti. Viņš
ienāca konsulāta ēkā… un pazuda bez vēsts, jo neviens nav redzējis viņu iznākam.

nākamais premjerministrs. Ar ievērojamu veiksmi vēlēšanās un
pēc tām premjera krēslā bez
problēmām varēja atgriezties i
Aigars Kalvītis no Tautas partijas,
i Valdis Dombrovskis un Laimdota Straujuma no Vienotības un
tās priekšteces, Jaunā laika. Visgrūtāk ar valdības sastādīšanu
gāja 6. Saeimā, kur pārstāvību
ieguva veseli deviņi saraksti, tajā
skaitā divas pavisam jaunas partijas – Demokratiskā partija Saimnieks un Tautas kustība Latvijai
jeb tā dēvētā Zīgerista partija. Toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis pirmo piedāvājumu
valdības veidošanā deva Tēvzemei un Brīvībai pārstāvim Mārim
Grīnblatam, galvenokārt tāpēc,
ka Saimnieks, kuŗš vēlēšanās ieguva lielāko balsu un mandātu
skaitu, bija nezināms un nepārbaudīts jēdziens. Grīnblata piedāvāto Ministru kabinetu Saeima noraidīja. G. Ulmanis otru
iespēju piedāvāja Saimnieka izvirzītajam Ziedonim Čeveram.
Balsojums Saeimā bija 50 pret
50 un tātad – noraidīts. Visbeidzot Valsts prezidents valdību
veidot aicināja tobrīd bezpartejisko Andri Šķēli, kuŗa valdība
tika apstiprināta un kuŗš vēlāk
izveidoja Tautas partiju.
Šoreiz vadošo lomu koalīcijas
veidošanā ir centušies ieņemt
divi pagājušajā nedēļā ievēlētie
politiskie spēki – partija KPV LV
un Jaunā konservātīvā partija

(JKP), kuŗu kandidāti ministru
prezidenta amatam attiecīgi ir
Aldis Gobzems un Jānis Bordāns. Visu pagājušo nedēļu partijas pavadīja savstarpējās konsultācijās. Viens, kā vienmēr, ir
bijis skaidrs no paša sākuma –
proti, partija Saskaņa kārtējo reizi paliks opozīcijā, lai arī šogad,
tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās,
tā saņēma lielāko balsu un tātad
mandātu skaitu.
Vistālāk šajā procesā ir ticis
J. Bordāns, kuŗš pagājušajā piektdienā izplatīja potenciālo ministriju sadalījumu starp dažādām
partijām. Viņš ir teicis, ka koalīcijā neaicinās Zaļo un zemnieku
savienību (ZZS), kuŗa, kā zināms,
vēlēšanās cieta smagu sakāvi un
zaudēja pusi savu mandātu. Visticamāk, J. Bordāna atteikuma
pamatā ir fakts, ka “zaļie zemnieki” turpina uzturēt attiecības
ar vienu no apvienībā sastāvošajām partijām, Ventspilij un Latvijai, un tās kompromitēto vadītāju Aivaru Lembergu. (Starp citu,
pagājušajā nedēļā Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīja viņa
sūdzību par to, ka viens no drošības līdzekļiem apsūdzību kontekstā ir aizliegums vadīt Ventspils domi.) Tas, savukārt, nozīmē,
ka koalīcijā ir jāņem KPV LV, jo
citādi atlikušajām partijām Saeimā būtu tikai 50 balsis, tātad nebūtu vairākuma. Kā rakstīju pagājušajā nedēļā, šis nav spēks,
kuŗš ir īpaši pārliecinošs jautā-

jumā par to, vai tas būtu gatavs
atteikties no kampaņā redzētā
populisma un demagoģijas, un
tāpēc turpinu uzskatīt, ka Valsts
prezidentam Raimondam Vējonim būtu premjerministra amatam jāizvirza J. Bordāns, nevis
A. Gobzems. Prezidents ir teicis,
ka viņš sarunas ar partijām sāks
kaut kad šonedēļ vai nākamnedēļ.
Kāds varētu izskatīties Jāņa
Bordāna Ministru kabinets? Viņš
piedāvā struktūru, kur viņa pārstāvētā JKP saņemtu premjerministra, vides aizsardzības un reģionālās attīstības, kā arī iekšlietu ministra portfeli. Partijai Attīstībai/Par! būtu finanču, labklājības un veselības ministra krēsli.
Tas pats par sevi ir netipiski, jo
visbiežāk premjera partija tomēr
saglabā finanču ministrijas kontroli, lai nodrošinātu sadarbību
starp to un centrālo valdības aparātu, savukārt Veselības un Labklājības ministrijas ir tās, kur
ministriem visbiežāk nākas “aplauzties”, jo abos gadījumos tās ir
ļoti sarežģītas un grūtas jomas.
Varbūt J. Bordānam tā ir daļa no
aprēķina? Nacionālā apvienība
J. Bordāna kabinetā saglabātu
kultūras ministra portfeli, patlaban tā ir Dace Melbārde, un pievienot Izglītības un Zemkopības
ministriju vadību. Jaunā Vienotība būtu atbildīga par Tieslietu
un Aizsardzības ministriju, neoficiāla informācija vēsta, ka pēdējo varētu vadīt aizejošais ārlie-

tu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Savukārt KPV LV tiktu pie ekonomikas un satiksmes ministru
krēsliem. Satiksmes ministrija ir
ļoti naudīga ministrija, kur tiek
īstenoti ļoti dārgi projekti, kuŗos
noteikti ir ieinteresēti dažādi uzņēmumi, tostarp tādi ar ne pavisam pozitīvu reputāciju. Aizkulisēs mēļots, ka viens tāds ir
saistīts ar kādreizējo satiksmes
ministru Aināru Šleseru, kuŗu
atceramies kā ministru, kuŗš reiz
augstu vietu vienā no ministrijas
pakļautības iestādēm piešķīra
cilvēkam tāpēc, ka cilvēka tēvs
savulaik bija A. Šlesera šoferis.
Gribētos cerēt, ka šāda attieksme
ir pagātnē un neatgriezīsies, tāpēc ar KPV LV – uzmanīgi pār
tiltu!
Savukārt ārlietu ministra amatam J. Bordāns vēlas atrast kādu
bezpartejisku profesionāli, un te
jājautā, kāpēc? Grūti ticēt, ka topošo koalīciju veidojošajās partijās nav neviena, kuŗš varētu uzņemties ārlietu pārraudzību, turklāt bezpartejisks ministrs automātiski Ministru kabinetā būs
viens pats un bez kādas partijas
aizmugures, kas var būt ļoti nozīmīga. Ceru, ka šajā ziņā J. Bordāns pārdomās.
Patlaban vēl nekas nav akmenī
iekalts. Pārējās partijas J. Bordāna
piedāvājumam vēl nav piekritušas, un šonedēļ sarunas par
temu ir turpinājušās aizgūtnēm
vien.
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Dievs stāv rindā

EDUARDS
SILKALNS

Sakarā ar Apvienotās Karalistes
drīzo aiziešanu no Eiropas Savienības apritē nonākusi metafora
par ķiršu izrubināšanu no kūkas.
Angļiem pārmet, ka abu pušu
šķiršanās līgumos viņi sagribējušies saglabāt kopdzīves gados apgūtos un tagad tik ierastos labumus un privilēģijas jeb, tēlaini
izsakoties, ķiršus. Mēs, latvieši,
savukārt runājam par rozīņu izlasīšanu no kliņģera.
Rakstu krājuma Jaunā Gaita
jaunākais numurs ir gana gards,
lai no tā varētu izraudzīt itin daudzas rozīnes, bet šeit pagaršosim
tikai dažas no tām.

Rakstu krājuma “Jaunā Gaita” 294. numurs, 2018. gada rudens
Patika Māŗa Krautmaņa dzejolis Krievs un Dievs. Astoņos teikumos, astoņos īsos pantos dzejnieks citu aiz cita sarindo ne pārāk pievilcīgus krieviskās pasaules atribūtus, veidojot ainavu, kas
līdzinās karikatūrai. Ainavā ietilpst kvass (varbūt kā laipns cita,
stiprāka dzēriena vārda aizstājējs?), noplukušas fasādes, vēlēšanās uzvarēt kaŗā, fabriku dūmeņi, dombra un balalaika... Bet
“debesīs veŗas un piepeši negaidīti lejā nāk Dievs un eņģeļu svīta”. Dievs nostājas rindā ar trīslitru burku pēc kvasa. Skaidrs,
varam jau šo fantasmagoriju izprast vienkārši kā pārāk daudz
“kvasa” patērējuša cilvēka iztēles
rezultātu, tomēr dzejolis liek aizdomāties dziļāk.
Ticīgie cilvēki uzskata, ka Dievs
cilvēku radījis pēc sava ģīmja un
līdzības. Savukārt neticīgie domā, ka, tieši otrādi, Dievu radījis
(precīzāk sakot – izdomājis) cilvēks un piešķīris tam cilvēciskas
īpašības. Iznāk, ka Krautmaņa
dzejolī par rindā stāvošo Dievu
krievs ir neticīgais. Diez ciktāl
vienskaitlinieks “krievs” attiecināms uz krieviem vispār, kā teicienā “kad krievs valdīja Latvijā”? Krievi ir skaitliski liela tauta,
kuŗas attieksme pret Dievu sniedzas no ģeniālā Tolstoja un Dos-

tojevska līdz liekulīgajam krusta
metējam pār sevi Putinam, bet
kā ir, – jā, kā ir mūsdienās visumā? Romas pāvesta nesenajā
Baltijas valstu apciemojumā komentētāji lietuviešus saskatīja kā
ticīgos, bet igauņu sabiedrību kā
vistālāk sekularizēto. Kā ar Latvijas krieviem, ar Krievijas krieviem, cik reliģiozi viņi? –Dzejolis,
kas vedina padomāt un papētīt,
nenoliedzami ir garšīgs dzejolis!
Ne mazāku uzmanību kā rīmējošais Dievs ar krievu sev pievērš virsraksts Tava mātes valoda. Sendienās Melburnā profesors Edgars Dunsdorfs, kam
patika piesieties citu izteiksmes
vainām, man aizrādīja, ka latviešiem tādas mātes valodas neesot,
esot tikai tēvu valoda. Laikam
jau biju ietekmējies no angliskā
vārdu pāŗa mother tongue, mātes
mēle. Tomēr reizēm runāšanu
par mātes valodu var attaisnot,
kā tas ir italieša Paolo Pantaleo
gadījumā. Šis intelektuālists un
rakstniecības mīļotājs ir precējies ar latvieti Ievu Svenni, viņiem
ir divi dēli, un savu rakstu viņš
ietērpis vēstules formā vienam
no dēliem. Viņš raksta par latviešu valodu, kas tiešām ir šī dēla
mātes valoda, bet ne viņa paša –
t. i., tēva – un arī ne tēva – t. i.,
Paolo senču – valoda.

Paolo Pantaleo vēstule dēlam ir
reti laba nacionālās pašapziņas
cēlēja vai draudzīga uzsitēja uz
pleca (atvainojos par juceklīgo
metaforu!) jauktu laulību vai ārpus Latvijas dzīvojošām ģimenēm, kas vīžojušas saviem bērniem un mazbērniem iemācīt
latviešu valodu. Paolo stāsta, kā
viņš, vasarās ar dzīvesbiedri viesodamies Latvijā, saradis ar latviešu valodu, to tiktāl iemācījies,
lai jau varētu lasīt mūsu redzamākos pagātnes un jaunāka laika
literāros darbus un galā dažus
no tiem tulkot italiski. Trīs darbi
(Imanta Ziedoņa, Noras Ikstenas,
Ingmāras Balodes) bilingvālos
izdevumos jau iespiesti, un to
vāki pie Jaunās Gaitas raksta nobildēti. Raksta beigās Paolo dēlam saka:
Latviešu valoda ieveda mūsu
mājās lielu bagātību. Tā ir tavas
mātes valodas bagātība. Un tagad, kad Tu arī saproti un vari
runāt...latviski, es zinu, ka Tu esi
kļuvis bagātāks. Es zinu, ka Tu
būsi labāks cilvēks.
Paldies Paolo Pantaleo!
Aizsaulē aizgājušais iepriekšējais Jaunās Gaitas galvenais redaktors Rolfs Ekmanis mēdza ik
numura pēdējās lappuses pieblīvēt ar īsziņām par latviskās kul-

tūras dzīves aktuālitātēm. Ja tagad Dažos vārdos nosauktās sadaļas salikums vairs nav tik blīvs,
cik tas bija Ekmaņa laikā, veselas astoņas lappuses ar vērā ņemamu kultūras dzīves notikumu
īsatreferējumiem vēl arvien ir
ļoti cienījams veikums. Cienījams tas ir pat tad vēl, ja pieļaujam, ka daža no atzīmētajām aktuālitātēm varētu arī nebūt pieminēšanas vērta. Kāds Miermīlis Steiga, lūk, esot sarakstījis
romānu Cik maksā sieviete, kas
“stāsta par meiteņu un jaunu sieviešu nolaupīšanu un pārdošanu
seksuālā
verdzībā”.
Autora
slēpšanās aiz pretrunīgā pseidonima liek šaubīties par viņa sacerējuma kvalitāti.
Ne jau visi lasītāji vēlēsies izlasīt katru Jaunās Gaitas 294. burtnīcā iespiesto vārdu. Dažiem,
kas sevi nelabprāt pieskaita cēlpieŗu šķirai, pārāk ciets rieksts
varētu šķist cienījama literātūrzinātnieka pukošanās par “virtuālās reālitātes uzmākto aistētikas devalvāciju” vai bažām, ka
“dzejnieka pastarā krājuma poētiskās reālijas disonē technoloģijas laikmeta cilvēka domāšanai”, tomēr burtnīcā ir pietiekami daudz lasāmvielas lasītājiem ar visdažādāko gaumi un
uztveres spējām.

Sapnis par “Kauliņiem”
MĀRIS
BRANCIS
4. oktobris ir Stērstu Andreja
(1853 – 1921) dzimšanas diena,
viņam šogad aprit 165.
Uzrakstu šo teikumu un gribu
pavaicāt: “Cik no Jums, lasītāji, atceras šo piebaldzēnu, bet mūža
otrā pusē īstenu zemgalieti, kurš
tik daudz darījis savas tautas labā?” Nevajadzētu gan kādu še
kaunināt. Pats neesmu labāks. Ja
30. septembrī Jelgavas pilsētas
bibliotēkā nebūtu saticis rakstnieci Annu Velēdu Žīguri un viņa
nebūtu ierosinājusi 4. oktobrī
doties uz Zaļeniekiem, kuŗas ļaudis bija iecerējuši sarīkot viņam
veltītu pēcpusdienu, nudien neiedomātos par viņu. Mūsu straujā,
informācijas un notikumu pārbagātā dzīve spiež aizmirst gandrīz
visu, izņemot sevi, pat vecākus
un citus ļoti tuvus cilvēkus, kuŗi
atdusas kapu kalniņā. Labi, ka vēl
savu dzimšanas dienu ielāgo un
kopā ar darba kolēģiem nosvin.
Taču Latvijas Simtgadē Stērstu
Andrejs ir viens no tiem, kurš
īpaši būtu jācildina. Viņš Pirmās
Atmodas darbinieks, kuŗš, izmācījies Pēterburgā tieslietas, ir N. Maneseina tulks un vēlāk tulko cara
tiesu likumus latviski, likdams pamatus latviešu juridiskajai terminoloģijai. Kad no 1890. gada viņš
ir advokāts Jelgavā (turklāt par
viņa palīgu neilgi še strādā arī
vēlākais dzejnieks Jānis Rainis, kā
arī nākamais prezidents Alberts
Kviesis), pie Stērstu Andreja taisnību meklē daudzi latviešu zemnieki, tā celdams viņu pašapziņu.
Viņa plašā ģimene – četras meitas

Pirmās Atmodas darbinieku Stērstu Andreju atceroties
un divi dēli – bija ļoti latviska, kas
vāciskajā Jelgavā arī ikdienā nebijās runāt mātes valodā.
Stērstu Andrejs ne tikai tulko,
dzejo, raksta avīzēs par visdažādākajiem jautājumiem (kā stāsta,
viņš palīdzējis Baumaņu Kārlim
pie himnas pareizas sarīmēšanas),
bet viņš 1879. – 1880. gadā saraksta pirmo zinātnisko latviešu valodas gramatiku, no viņa kopā ar
Kaudzītes Matīsu sastādītās lasāmgrāmatas “Sēta un skola” (1882 –
1884) mācās daudzas skolēnu paaudzes.
Par to arī 4. oktobŗa pēcpusdienas sarīkojumā Zaļenieku kultūras namā ar ļoti skaistu nosaukumu “Es savu zemi riekšā turu”
runāja skolas skolotāji Elizabete
Leite un Līga Andronova, pie reizes atceroties arīdzan viņa meitu
dzejnieci Elzu Sērsti, kuŗas dzeju
skandēja skolēni. Dzimšanas dienas viesiem skolotāja Gunita Jureļone nospēlēja ģimenē iecienīto
jelgavnieka Jāzepa Vītola “Prelūdiju”. Pieminēja arī “Kauliņus”,
kuŗus Stērstu Andrejs nopirka
pirms Pirmā pasaules kaŗa un
sekmīgi saimniekoja, izmantojot
jaunākās atziņas lauksaimniecībā. Vēlāk mūs gaidīja arī šūpuļdienas kliņģeris un zāļu tēja. Pēc
tam devāmies uz netālo Zaļenieku kapsētu, kur apglabāts jubilārs
un viņa kundze.
Taču šajā dienā viņa mazmazmeita rakstniece Anna Velēda Žīgure ar savu meitu Diānu vēlējās
apmeklēt arīdzan tik bieži sarunās pieminētos “Kauliņus”. Pagā-

Diāna pie Stērstu dzimtas ābeles

jušo vasaru viņa mūs ar manu
draugu Viesturu mudināja aizbraukt uz šīm mājām, bet neatradām – kartes tāpat šad tad
kļūdās. Tagad gan metāmies turp.
Matīss Kaudzīte “Atmiņās no tautiskā laikmeta” velta Stērstu Andreja “Kauliņiem” ļoti izjustas
rindas:
“Tur nu viņš ar lielu prieku
centās ierīkot visu pēc sava prāta
un pēc savas patikas: cēla prāvas
ēkas, stādīja plašu dārzu ar glītu
sētu, laboja un paplašināja tīrumus, kur, starp citu, labi izdevās
kviešu druva. /../ Skaistu lopu pulki ganījās treknos zālājos, līgoties
līgojās kuplas druvas, laidās ziedos čaklās bišu saimes, gatavojās
dārzaugļi kokos un krūmos, kā to

redzēju pa 1907. gada Jāņiem,
būdams ciemā pie laimīgās Stērstu ģimenes, kur prieki staroja no
visām acīm un veselības sajūta
spīdēja ikkatrā sejā.”
Kad izlasi tik jūsmīgu vēstījumu, gribas redzēt šo laimes vietu.
Arī Anna Velēda Žīgure romānā
“Marselīna” neskopojas ar apbrīnu. Lasītais izgājušo gadu mūs ar
Viesturu vedināja sameklēt šo
krāšņo zemi Zemgales plašajos
laukos. Kad nu dzimšanas dienas
noskaņā tur ieradāmies, nekā nebija no gaidītā. Jā, tā vieta vēl ir
atrodama, ja pacenšas, bet Matīsa
Kaudzītes plašais dārzs ir aizaudzis, ēkas sabrukušas un paslēptas
zem kultūrslāņa, uz vīna pagraba
zeļ kupls jo kupls ceriņu krūms,

sazīmējam vecas, resnas, stumbrā
savijušās ābeles, kuŗas varbūt vēl
jubilāra roku dēstītas un kuŗu
pakājē atrodam ābolus. Tajos tik
kāri iecērtas mazmazmeitas Annas un mazmazmazmeitas Diānas zobi, izgaršojot sulīgos, neparastas garšas augļus.
Kādā rītā Stērstu Andrejs bija
modinājis sievu, lai parādītu kastaņu rindu, kuŗu pa nakti sastādījis.
Kastaņas atradām, tik nezinām, cik
no viņa stādītām vēl slejas debesīs.
Tāpat arīdzan ozoli, kas joprojām
rāda, kurp bija jādodas, ja gribēja
iegriezties “Kauliņu” sētā.
Tad atmiņā ataust doma, ko
jubilāra mazmazmeita Anna teica
Zaļenieku kultūras namā – cik varena tagad būtu latviešu tauta, ja
Stērstu kuplo dzimtu un daudzas
citas nebūtu piemeklējuši kaŗi un
okupācijas. Tās, tāpat “Kauliņi”,
joprojām zaļotu. Ne tikai šī vieta,
bet visa latvju zeme būtu nesalīdzināmi krāšņāka, bagātāka un
gudrāka.
Šo sāpju pilno noti mazina
Diānas sapnis kādreiz atgūt šo
vairāk nekā 1,5 hektārus nelielo
zemes pleķīti, sarīkot talkas, izcirst aizaugušo sētu un dārzu, izpļaut zāli un iekārot šeit piemiņas
vietu Stērstu Andrejam, kur pāris
reižu gadā, piemēram, augustā
beigās – kā tas bija senos laikos – ,
kad bija svinama Elizabetes Stērstes dzimšanas diena, salasās draugi un svin dienu, kad atceramies
Stērstes, visus latviešu un katrs
savējo senčus.
Lai sapnis reiz kļūst par īstenību!
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Mozus misija. LTF pēdas laikā un telpā
Latvijas Tautas frontes (LTF) pirmā priekšsēdētāja (1988. – 1990.),
Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Daiņa Īvāna runa
starptautiskajā konferencē “LTF 30” 2018. gada 8. oktobrī. (Saīsināta.)
Laikam ne jūs un ne mani jāpārliecina par Tautas frontes vēsturisko nozīmi, par to, ka bez tās
dibināšanas mēs šodien nesatiktos brīvā, neatkarīgā un demokratiskā Latvijā, tādā Latvijā, kur
plīvo mūsu sarkanbaltsarkanais,
skan latvju lūgsna un mēs svinam
savas pusgadsmitu okupācijā vārdzinātās, tomēr okupantus pieveikušās valsts Simtgadi.
Esmu pārliecināts, ka mūsu šīsdienas tikšanās nav tikai pagājušu neatkarības cīņu veterānu saiets un viņu godināšana. Tautas
frontes gadskārtas ir svarīgas
visai modernās Latvijas sabiedrībai arī tādēļ, ka tautfrontiešu
panāktais apliecina, ka neviens
mums Latvijas valsti nav dāvinājis. Mēs paši esam to atkarojuši,
un nevienam citam mums nav
par to jāpateicas.
Tautas fronte šodien ir kļuvusi
par būtisku mūsu valsts sociālās
atmiņas daļu, par pamatu, uz kā
joprojām balstās modernās Latvijas valstiskums un tautas pašapziņa. Tautas fronte kā Vanems
Imanta nevaid mirusi. LTF nav
mūzejiska vērtība, kaut arī tai jau
ir pašai savs mūzejs. Tā joprojām,
manāmi vai nemanāmi, pulsē
mūsu un mūsu laika mantinieku
asinsritē.
Archibīskaps Jānis Vanags pirms
pieciem gadiem, kad atzīmējām
LTF ceturdaļgadsmitu, tai piedēvēja Mozus misiju – tautas izvešanu no verdzības. Savukārt viens
no LTF dibinātājiem mācītājs Juris Rubenis izcēla mūsu Trešās
Atmodas plašākās un ietekmīgākās polītiskās organizācijas sakrālo, varbūt pat pārcilvēcisko, teiksim – Lāčplēša spēku. Jo vai tad
kāds reālpolītiski, pragmatiski domājošs pilsonis komūnistiskajā
Krievijas impērijā vēl 1988. gada
sākumā varēja iedomāties, ka mēs
tik strauji un veiksmīgi izrausimies no tās skavām, ka tik sekmīgi atjaunosim pilnībā sagrauto
valsti un kļūsim gan par Eiropas
savienības, gan NATO dalībniekiem.
LTF un tās centienu atbalstītājs
Latvijas universitātes profesors
Pēteris Krupņikovs reiz stāstīja,
ka pēc dzelzs priekškara krišanas
viņam radusies iespēja lasīt lekcijas Vācijā, un vācieši bijuši izbrīnīti par profesora apgalvojumu, ka no Latvijas PSR gruvešiem
uzcelt īstu Latviju būs daudz
grūtāk nekā pēc Otrā pasaules
kaŗa atjaunot fiziski un morāli
sagrauto Vāciju.
Nu kā tad tā, vai tā var būt?!
Bet tā bija. To katrreiz, kad sagribas pasūkstīties vai pavaimanāt par dzīvi mūsdienu Latvijā,
der atcerēties. Tautas fronte, atšķirībā no tagadējo populistu
kompānijām, nekad nav solījusi
Leiputriju. Mozus nekad savus
sekotājus nav aicinājis pielūgt to
lopu, ko viņi sāka pielūgt pēc izvešanas brīvībā. Kad tas notika,
vainīgs nebija Mozus.
Var vilties šodienā, bet ne Tautas frontes laikā, kas savā ziņā
man šķiet nevis pagātne, bet gan

nākotne, kuras saprāta, vienotības un tautas godīgas pašvaldības ideāli rāda virzienu, kur vēl
iet un iet.
Mūsu posts PSRS impērijā nebija tikai fiziskas un morālas represijas, komūnistiskais genocīds.
Mums sacelties pret to lika ne tikai
tukšie veikali, melīgā ikdiena, absurdā padomju ekonomika un
PSRS militāri rūpnieciskā kom-

kas dziedāta katrā Tautas frontes
manifestācijā. Paredzēdams, ka
šīs un citu okupācijas laikā neatskaņotu dziesmu vārdus un melodijas padomju smacenī augušās
paaudzes nezinās, tautfrontietis
Jānis Danoss ar zināmu viltību
bija spējis nodrukāt pat īpašu Atmodas dziesmu grāmatu, ko izdalīja dziesmotās revolūcijas aizsācējiem.

“Tautas fronte, atšķirībā no tagadējo populistu kompānijām, nekad nav solījusi
Leiputriju. Mozus nekad savus sekotājus
nav aicinājis pielūgt to lopu, ko viņi sāka
pielūgt pēc izvešanas brīvībā. Kad tas
notika, vainīgs nebija Mozus.”
pleksa koloniālā polītika. Mūsu
apziņā un domāšanā jau bija iespiedies padomju smacenis un
gandrīz vai iznīcinājis latviešu
izseno darba tikumu, licis aizmirst, kas ir demokratija, brīvais
tirgus, bankas, patstāvīgas personības pašapziņa un drosme. Paldies Dievam, ne visos, bet daudzos. Par tās atjaunošanas grūtībām raizējās vēl brīvo pirmskaŗa
Latviju piedzīvojušais profesors
Krupņikovs.
Turklāt dzejnieks un LTF organizācijas komitejas priekšsēdis
Jānis Peters dibināšanas kongresā atgādināja: “Latvijas demografiskā situācija Baltijas telpā ir visdramatiskākā, jo pamatnācija šeit
jau kļuvusi par minoritāti.”
Pilnīgi skaidrs, ka vēl 30 gadus
turpinoties Padomju Savienībai,
mēs jau dzīvotu citā – daudz,
daudz briesmīgākā reālitātē.
Tautas fronte apvienoja jau
esošās, tomēr mazskaitlīgās, tādēļ
viegli apspiežamās nacionālās pretošanās organizācijas. Tā īstā garaspēka kaŗaspēkā saliedēja nogaidošās masas, nāca kā Mozus,
kam varēja arī neticēt, bet nebija
citas izejas, kā vien sekot.
Mūsu Mozus izrādījās kopus
spēks ar iekšēji bieži vien atšķirīgiem polītiskajiem uzskatiem,
bet vienots Latvijai. Tāds pats kā
Pirmās latvju atmodas jaunlatviešu kustība, kā zem latviešu karogiem pulcētie latvju strēlnieki
un no viņiem izaugusī atbrīvošanās armija, kā Nacionālā padome un Tautas padome, kas priekš
100 gadiem dibināja valsti.
Lai atceramies, kā cilvēki 7. oktobrī pirms 30 gadiem plūda uz
Mežaparka estrādi, lai starp iedvesmojošām runām dziedātu
mūzikologa Arnolda Klotiņa izraudzītās dziesmas. Daudzas no
tām skanēja pirmo reizi, jo bija
okupācijas gados aizliegtas. Un
okupantu aizliegtās Raiņa poēmas “Daugava” dzejolis “Mūsu
zeme” ar aizliegtā komponista
Jāņa Norviļa melodiju tai reizē
kļuva par Trešās Atmodas himnu,

Sekoja dibināšanas kongress.
Tā ievadvārdos vecais strēlnieks,
dzejnieks un aktieris Ēvalds Valters pravietiski iezīmēja nākotni:
“Latvija, mostas! Gaŗā nakts jau
beidzas! Mūsu tautas priekšgalā
kā modinātāja un sargātāja ir radusies nacionālā Tautas frontes
organizācija.”
Tautas fronte neticami strauji
kuploja un zarojās. Pirmajai 11. septembrī dibinātajai LTF Cēsu nodaļai īsā laikā pievienojās ne
desmitiem, bet simtiem nodaļu
grupu un atbalsta kopu, kā arī
individuālu atbalstītāju. 250 000
reģistrēto biedru un vairāk nekā
divtik atbalstītāju. Izveidojās glo-

pirmās programmas un dibināšanas kongresa rezolūciju salīdzinošā mērenība un atsaukšanās uz
Padomju Savienības Komūnistiskās partijas vārdos pasludināto,
tomēr darbos tā arī neīstenoto
pārbūves kursu, bija tikai taktika, vai arī kāds uz padomju sistēmas neiespējamo pārbūvi patiešām cerēja. Mēs gājām pa tuksnesi bez jelkādiem vēsturiskiem
orientieriem, bez ceļa zīmēm un
kartēm, un mūsu laime, bet varbūt arī gudrība bija tā, ka līdzās
tās pašas nenoskārstās brīvības
virzienā ar mums gāja arī Lietuvas pārbūves kustība “Sajūdis” un
Igaunijas Tautas fronte “Rahvarinne”. Mēs iekļāvāmies visas Austrumeiropas atbrīvošanās kustībā. Atceros, ka jau pirmajā Baltijas tautas kustību līderu tikšanās reizē Benjamiņa namā Rīgā,
lai organizētu kopīgu parakstu
vākšanas akciju pret Kremļa ierosinātiem PSRS Konstitūcijas
grozījumiem, mēs cits citam nozvērējāmies nekad vairs nepieļaut 1940. gada kļūdu, kad katra
no Baltijas valstīm palika viena
un vientuļa iebrucēju priekšā.
Šai reizē nolēmām dibināt arī
Baltijas Tautu kustību asambleju un Baltijas padomi, kas savu
dzimšanas brīdi piedzīvoja 1989.
gada maijā, bet simbolisko sadarbības kulmināciju sasniedza
1989. gada 23. augustā ar Baltijas
brīvības ķēdi.
LTF lielākā un svarīgākā izšķiršanās notika 1989. gada maijā
ar valdes paziņojumu apspriest
Latvijas pilnīgas neatkarības atgūšanas programmu. PBLA un
LTF valžu tikšanās laikā Franci-

“Es vēl gribētu ar jūsu palīdzību kliedēt
visai izplatītu mītu jeb viltus ziņu, kas
nesen, bet neba pirmo reizi, izskanējusi
presē par to, ka Tautas fronti dibinājusi
kompartija vai, vēl trakāk, – gudrie,
tālredzīgie čekisti. Par čekistu viedumu
pēc šī aroda mantinieku indētāju Baširova un Petrova brīnumaino Solsberijas
piedzīvojumu atmaskojuma varbūt nerunāsim.”
bāls Tautas frontes tīklojums, spēcīga alternatīva valdošajai komūnistiskajai partijai. Par spīti Latvijas traģiskai sovjetizācijas pakāpei, par spīti tam, ka Rīgā atradās Baltijas kaŗa apgabala stabs ar
milzīgu okupācijas armijas kontingentu, GRU un KGB ziķeriem,
Tautas fronte spēja ne bez klusiem atbalstītājiem pašās varas
struktūrās, padomju režīmu ietekmēt un likt tam arvien vairāk
atkāpties. Tagad jau pat man pašam ir grūti pateikt, vai LTF

jā PBLA konsultants Egils Levits
Tautas frontei jau piedāvāja starptautiskās tiesībās lieliski pamatotu un tai pašā laikā reālos
okupācijas apstākļos piepildāmu
neatkarības atjaunošanas parlamentārā ceļa koncepciju.
Taču, iespējams, par to, tāpat
kā par LTF valstisko, ekonomisko, polītisko ideju evolūciju no
dibināšanas kongresa līdz Otrajam kongresam, kas apstiprināja
neatkarības atgūšana programmu līdz pat neatkarības balsoju-

mam 1990. gada 4. maijā, šai
konferencē runās pēctautfrontiskās paaudzes pētnieki. Es vēl gribētu ar jūsu palīdzību kliedēt
visai izplatītu mītu jeb viltus ziņu, kas nesen, bet neba pirmo
reizi, izskanējusi presē par to, ka
Tautas fronti dibinājusi kompartija vai, vēl trakāk, – gudrie, tālredzīgie čekisti. Par čekistu viedumu pēc šī aroda mantinieku
indētāju Baširova un Petrova
brīnumaino Solsberijas piedzīvojumu atmaskojuma varbūt nerunāsim. Bet fakts, ka pret LTF dibināšanu kategoriski nostājās toreizējais Latvijas kompartijas pirmais sekretārs, arī bijušais KGB
šefs Boriss Pugo, ir un paliek
fakts. Fakts, ka viņa reakcija uz
nākamā LTF valdes locekļa Mavrika Vulfsona ziņojumu rakstnieku paplašinātajā plēnumā
1988. gada jūnijā par Maskavas
un Berlīnes slepeno vienošanos
okupēt Baltijas valstis, bija vārdi:
“Mavrik, tu esi nogalinājis Padomju Latviju!” arī ir mūsu sociālajā atmiņā fiksēts fakts. Tam,
kā Mavriku Vulsonu pēc tam
gānīja sekojošais Latvijas kompartijas plēnums, esmu bijis aculiecinieks. Jāsameklē tikai šī
Rakstnieku plēnuma runu publicējumi, kaut vai portālā barikadopedija.lv, lai uzzinātu, ka arī
ideja dibināt Tautas fronti pēc
igauņu “Rahvarinne” parauga izskanējusi ne no kompartijas pārstāvju mutes. Savukārt pirmo no
LTF dibināšanas manifestiem jau
pēc pāris nedēļām esmu parakstījis arī es, turklāt bez jelkādiem
kompartijas norādījumiem. Dokuments atrodams Tautas frontes mūzeja krājumā. Citus faktus
nezinu, lai arī ceļš uz LTF dibināšanu, protams, bijis komplicēts
un prasījis gan pacietību, gan
gudrību un viltību.
Tādas pašas aplamības prokremliskajā presē joprojām tiek kultivētas par it kā Tautas frontes
nodevību, nepiešķirot it kā solīto
pilsonību visiem pēckaŗa iebraucējiem. Atliek paņemt rokās LTF
otro programmu, kur skaidri norādīts, ka ne jau Tautas fronte,
bet tikai pirmā brīvās vēlēšanās
ievēlētā atjaunotās Latvijas Saeima būs tiesīga lemt par Latvijas pilsoņu naturālizācijas kārtību.
Vecā Derība stāsta par to, kā
Mozus četrdesmit gadus ar savu
tautu pavadīja tuksnesī ceļā uz
Apsolīto zemi, un šie četrdesmit
gadi bija laiks, kas vajadzīgs, lai
vergu paaudze nomainītos pret
brīvu cilvēku paaudzi. Tomēr jebkuŗš laika mērs un arī cilvēka
mūža gaŗums ir relātīvi jēdzieni.
Vai mēs jau esam sasnieguši Tautas frontes apsolīto zemi? Gan jā,
gan nē. Jā tādēļ, ka panākts tas,
ko vairāk nekā pirms trīsdesmit
gadiem iedrīkstējāmies sapņot,
un to nedrīkst pazaudēt. Nē tādēļ, ka ceļš uz patiesi tiesisku, apgaismotu un garā stipru Latviju
nedrīkst beigties. Paldies, ka jūs
to esat aizsākuši. Paldies, ka turpināt!
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LŪKASS MILEVSKIS*
Viena no vislielākajām Baltijas
aizsardzībai un drošībai veltītajām konferencēm – Rīgas Konference notiek katru septembri jau
trīspadsmit gadus kopš 2006. gada
un piesaista vairāk nekā 500 dalībnieku. Šogad, Latvijas Simtgadē, Rīgas Konference notika
28. un 29. septembrī un, kā parasti, diskusijas temati bija daudzi un dažādi, ieskaitot ne tikai
Baltijai noderīgās pamācības no
iepriekšējā gadsimta, bet arī par
NATO lomu nākamajiem simt
gadiem, Kremļa stratēģiju Krievijai, Vācijas lomu mainīgajā Eiropā un daudzus citus. Diskusijas
izvērtās tik plašas, ka apskatīt
iespējams tikai nedaudzas.
Pirmajā panelī tika aplūkotas
skarbās pamācības Baltijai no iepriekšējā gadsimta. Latvijas Valsts
prezidente (1999 – 2007) Vaira
Vīķe-Freiberga norādīja, ka vēstures tecējumā dažkārt rodas iespējas (angliski viņa lietoja terminu windows of opportunity),
lai mainītu vēsturi, kas tomēr
prasa ne tikai polītisko gribu, bet
arī spēju to izdarīt. Parasti mazas
valstis nevar mainīt vēstures plūdumu, tām vienkārši nākas tam
pielāgoties, cik vien iespējams.
Starptautiskā centra aizsardzībai un drošībai direktors (Talli-

Rīgas Konference:
NATO vēl ļoti daudz veicamo darbu

Lūkass Milevskis 2014. gadā
pēc PhD grada saņemšanas

nā) Svens Sakkovs viņai piekrita.
Viņš uzsvēra, ka fraze “būsim
reāli”, angliski – “let’s be realistic”
nes postu mazām valstīm. Baltijas valstu uzvaras laikposmā no
1918. līdz 1920. gadam bija ideālistu, nevis reālistu uzvaras, kamēr par Baltijas traģēdijām
1939. – 1940. gados liela daļa atbildības gulstas uz reālistiem.

Galu galā – kas ir polītiskā griba
ja ne izturīgs ideālisms?!
Otrajā panelī runāja par NATO
nākamajos simt gados. Latvijas
un Lietuvas aizsardzības ministri
Raimonds Bergmanis un Raimundas Karoblis bija pārliecināti, ka NATO pastāvēs un turpinās aizsargāt ne tikai Baltijas
valstis, bet arī visu Eiropu. R. Bergmanis uzsvēra: nevar vienkārši
bezjēdzīgi cerēt, ka ienaidnieks
neuzbruks, bet ir jāstrādā pašiem
pie savas aizsardzības. R. Karoblis izcēla gatavību veikt militāras
operācijas un to, ka Krievijas militārie spēki jau pašlaik ir ne
tikai augstākā gatavības pakāpē
nekā NATO spēki, bet arī jau ir
augstākā gatavībā, nekā NATO
cer un plāno būt. Angļu aizsardzības analitiķis Džūlians Lindlījs-Frenčs (Julian Lindley-French)
uzsvēra nevis to, kas nākamos
simt gadus nodrošinās Baltijas
neatkarību, bet vai tās vispār pēc
simt gadiem vēl būs brīvas.
Lindlijs-Frenčs galu galā atzina, ka pašlaik NATO ir vissvarīgākā un visspēcīgākā organizācija, kas var Baltiju aizsargāt. Līdz
ar to viņš piedāvāja 16 punktu
plānu, kā stiprināt NATO un
nodrošināt alianses spējas nākamajam gadsimtam, lai nosargā-

tu Baltijas valstu brīvību. Viņaprāt, NATO vajag jau tagad pastiprināt spēku mobilitāti un kapacitāti, modernizēt un pielāgot
NATO 5. pantu arī pret hibrīdkaŗu, kiberkaŗu, kā arī pret citiem jauniem draudiem; saskaņot Eiropas Savienības 34 pastāvīgās strukturētās sadarbības
(angliski – Permanent Structured
Cooperation jeb PESCO) procesus. Iepriekšējais ASV armijas
Eiropā virsnieks ģenerālis Bendžamins Hodžess (Benjamin Hodges) arī izklāstīja savu viedokli,
kā stiprināt NATO. Kā piemērus
viņš minēja: nepieciešams NATO
gaisa misiju Baltijā pārvērst šobrīd gaisa uzraudzības, t. i., “policēšanas”, uz pilnu gaisa aizsardzību, kā arī uzlabot transporta
infrastruktūru gan Vācijā, kur
pašlaik var pārvietot tikai vienu
brigādi, jo vienkārši nav pietiekamas dzelzceļa kapacitātes, lai
apkalpotu vairāk, gan no Polijas
uz Baltiju (kur caur tā saukto
Suvalku koridoru starp Poliju
un Lietuvu iet tikai viens dzelzceļš (ar “nepareizu” sliežu platumu) un viens lielceļš.
Rīgas Konferences pirmajā dienā pēc vakariņām notiek arī tā
sauktās “pūces sesijas” – night owl
sessions – turpinās līdz plkst. 23

vai pat ilgāk un kuŗās, ievērojot
“Četema mājas rēgulas”, nedrīkst
ne ierakstīt, ne citēt specifiskus
runātājus. Tomēr drīkst aprakstīt diskusiju gaitu un attīstību,
kā ar šī autora apmeklēto “pūces
sesiju” par Kremļa plāniem Krievijai. Vairākas perspektīvas tika
apstrīdētas šajā sesijā. Viens eksperts sagaida, ka Kremlis vienkārši turpinās rīkoties tāpat kā
līdz šim, jo pašreizējā stratēģija
ne tikai darbojas, bet darbojas arvien veiksmīgāk. Krievijas iekšpolītikas situāciju Kremlis kontrolē, kaut arī ar nelielām problēmām, jo nesenajās vēlēšanas vietās, kur Putina partija Apvienotā
Krievija neuzvarēja, uzvaru svinēja sistēmiska opozīcija, nevis
īstā opozīcija. Krievijas ārpolītika
pēdējos gados ir bijusi gluži veiksmīga, pasaule ir samierinājusies
ar Krimas aneksiju; Eiropas Savienības un NATO paplašināšanās ir apturētas; Krievija ir svarīga valsts un balss Vidējos Austrumos; Krievijas tirdzniecība ar
Eiropu, ieskaitot dabasgāzi, pieaug, neraugoties uz sankcijām
un Eiropā domas arvien vairāk
dalās par to, kā savstarpēji sadarboties ar Krieviju.
(Turpinājums 15. lpp.)

Par miglā tīto nākotni

SALLIJA
BENFELDE
Sarunas par valdības veidošanu nupat tikai tā īsti ieskrējušās,
un šobrīd ir skaidrs tikai tas, ka
skaidrs nav nekas. Tiesa, Saskaņas
valdībā nebūs, vismaz par to visi
šobrīd skaļi ir paziņojuši, lai gan
KPV LV kārtējo reizi pamanījusies
izteikties visai miglaini.
Izskatās, ka Jaunās konservatīvās partijas (JKP) priekšsēdis
Jānis Bordāns par valdības vadītāju tomēr nekļūs, jo pārējās partijas viņa piedāvājumu nav atbalstījušas, sakot, ka vispirms būtu
jārunā un jāvienojas par darāmajiem darbiem un tikai tad varētu
runāt par amatu sadalījumu un
personālijām. Ir vēl daži iebildumi, turklāt KPV LV ir krasi mainījusi savu izturēšanos – ja pirms
vēlēšanām tās premjera kandidāts
un neformālais partijas līderis
Aldis Gobzems izturējās kā kareivīgs hunnis, kuŗš tūlīt visu apgriezīs ar kājām gaisā, tad pēc
vēlēšanām drīzāk atgādina kādas
miermīlīgas sektas vadoni. Jebkuŗā gadījumā – tas nozīmē tikai
to, ka KPV LV var mainīties jebkā
un izdarīt jebko. 13. Saeimas sastāvs jau tā būs raibs, un, ievērojot
tajā ievēlēto visai dažādo izpratni
un vēlmes, nav grūti paredzēt, ka
nākamie četri gadi diez vai Latvijai būs mierīgi un rimti.
Jau šobrīd ir izskanējušas runas
par jaunās, vēl neapstiprinātās Saeimas atlaišanu, lai gan šobrīd
par to runāt ir mazliet uzjautrinoši, jo ievēlētie deputāti vēl pat
nav nodevuši zvērestu. Turklāt Saeimai darbos būtu jāpierāda, ka
tā nav spējīga normāli strādāt.
Tomēr, manuprāt, ir vietā atgādi-
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nāt, kā var tikt pie Saeimas ārkārtas pirmstermiņa vēlēšanām.
Satversmē ir divi jēdzieni – “atsaukšana” un “atlaišana”. 14. pantā
rakstīts par Saeimas atsaukšanu.
Proti, to var izdarīt tauta, bet atcelšanai ir daži ierobežojumi: “Ne
mazāk kā vienai desmitai daļai
vēlētāju ir tiesības ierosināt tautas
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ja tautas nobalsošanā par
Saeimas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz
divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par
atsauktu. Tiesību ierosināt tautas
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu pēc
Saeimas sanākšanas, gadu pirms
Saeimas pilnvaru beigām, Valsts
prezidenta pilnvaru pēdējo sešu
mēnešu laikā, kā arī agrāk par
sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās
tautas nobalsošanas par Saeimas
atsaukšanu.” Tātad, nerunājot par
to, ka jāsavāc vispirms vismaz desmitās daļas vēlētāju paraksti par
nobalsošanu jeb referendumu,
faktiski to var darīt ne ātrāk kā
pēc gada.
Satversmes 48. pants savukārt
nosaka, ka Saeimu var atlaist Valsts
prezidents, tai nav laika ierobežojumu, bet referendumā par atlaišanu ir jānobalso vismaz pusei
vēlētāju: “Valsts prezidentam ir
tiesības ierosināt Saeimas atlaišanu. Pēc tam izdarāma tautas nobalsošana. Ja tautas nobalsošanā
vairāk nekā puse balsotāju izsakās
par Saeimas atlaišanu, tad Saeima
uzskatāma par atlaistu un izsludināmas jaunas vēlēšanas, kuŗām

jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.”
Ar vārdu sakot, pat ja 13. Saeima uzvedīsies nesaprātīgi, kaitējot Latvijas interesēm, to atcelt vai
atlaist nebūs vienkārši. Turklāt
raibā 13. Saeima būs tā, kas ievēlēs
nākamo Valsts prezidentu, un maz
ticams, ka tā būs gudra, principiāla un godīga persona, lai cik
briesmīgi arī tāds pieņēmums
izklausās.
Raugoties uz vēl neapstiprinātajiem jaunievēlētajiem deputātiem, bažas rada vēl kāda lieta, kas
Latvijas demokratiju un neatkarību var apdraudēt krietni vairāk
nekā pats “raibais tirgus” Saeimā.
Runa ir par partiju un deputātu
attieksmi pret žurnālistiem un
viņu tiesībām rakstīt ne to, ko
grib partijas. Citiem vārdiem sakot, runa ir par preses brīvību
un neatkarību, par vārda brīvību. Par Saskaņu vispār nav vērts
daudz runāt, brīva un neatkarīga
prese tai nekad nav bijusi mīļa,
tieši otrādi – tā ir bijusi kaitinošs
traucēklis. Taču arī tā dēvētā
“latviskā spārna” partijas un apvienības par preses brīvību un
neatkarību savās programmās nerunā, ja nu vienīgi piemin uzticamu presi, ko var tulkot dažādi.
Vēl vairāk – KPV LV pirms vēlēšanām solīja atlaist žurnālistus un
katru mediju un žurnālistu, kuŗš
nerakstīja to, kas partijai patīk
vai uzdeva netīkamus jautājumus,
dēvēja par nopirktiem un apgalvoja, ka tie melo. Nacionālā apvienība jau labu laiku kritizē
sabiedriskos medijus, jo tie, lūk,
nedarbojoties tik patriotiski un

kvēli, kā tas esot vajadzīgs. Šobrīd
arī JKP un Jānis Bordāns uz medijiem jau raugās ar aizdomām,
jo tie nesajūsminās par katru partijas ideju un priekšlikumu. Vienīgi Attīstībai/Par! ir paudusi bažas par šo autoritārisma virzienu
un vēlmi ierobežot preses, tātad
vārda brīvību. Pieņemu, ka arī
Jaunā Vienotība nepieciešamības
gadījumā aizstāvēs mediju brīvību, bet par Zaļo un zemnieku
savienību (ZZS) grūti pateikt, ko
tā darīs gadījumā, ja ideoloģiskie
uzbrukumi medijiem un žurnālistiem pēc pašreizējās pēcvēlēšanu pauzes turpināsies. Jau vairākās Austrumeiropas valstīs, piemēram, Polijā un Ungārijā, populisti ir padarījuši medijus par vairāk vai mazāk sev paklausīgiem
strādnieciņiem. Bažas par to, ka
visvairāk var ciest sabiedriskie
mediji, jo tos valsts institūcijas var
viegli sasniegt, nav bez pamata. Kā

intervijā Latvijas Radio 1 sacīja polītoloģe prof. Vita Matīsa 15. oktobrī, attieksme pret preses brīvību Latvijā rada bažas un daudz
būs atkarīgs no vēlētājiem – cik
svarīga, viņuprāt, ir demokratija
un vārda brīvība un kā viņi to
saprot. Tādēļ ar zināmu satraukumu nākas sekot ne tikai valdības
veidošanai, – atliek cerēt, ka jaunievēlētajiem deputātiem nepietrūks veselā saprāta un viņi atcerēsies par Latviju un tās nākotni.
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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ATIS LEJIŅŠ
Noslēgušās vēlēšanas. Vieni lej
asaras, citi svin uzvaras. Taču lielākā kļūda, ko varētu pieļaut sevišķi tā dēvētie vēlēšanu uzvarētāji, tagad būtu atslābināties un
ļauties pašapmierinātības straumei.
Savulaik dzejnieks Jānis Peters
mūs mierināja – okupācijas laikā
latvieši netiks pilnībā pārkrievoti, jo geni nemainās. Šoreiz tie
paši geni “nostrādā” negātīvā nozīmē, jo esam atkal nonākuši pie
13. gadsimtam raksturīgas situācijas, kad katram pilskungam gribējās personīgo kaŗapulku. Kā
savā grāmatā rakstīja vēsturnieks
Indriķis Šterns – pat virsaitis Viestards mierīgi no meža noskatījās,
kā ārējais ienaidnieks nodedzina
Mežotnes pili, lai gan būtu varējis palīdzēt un savu konkurentu
glābt. Protams, pēc tam viņš līdzīgu attieksmi piedzīvoja pats,
kad viņa pēctecis Namejs, atriebjoties par publisku pļauku no Livonijas ordeņa virsnieka, sacēla
pats savu kaŗaspēku. Un zaudēja.
Taču mēs nedrīkstam palikt
iedomātos mežos un tikai noskatīties, kā ienaidnieks novājina
konkurentus. Latvijas polītiķiem
ir jābeidz šķelties un jāsāk apvienoties – kaut vai sekojot Vienotības piemēram, kas rāda, kas ir
jādara un kas nav jādara, lai partija neizjūk: tas ir mūsu pienesums šīs valsts polītikai.
Esmu jau paudis, ka uzskatu –
Latvijā būtu jāveido trīs lielas
partijas vai vismaz to apvienības. Pirmkārt, Progresīvie – šī partija vēlēšanās pierādīja, ka ir dzīvotspējīga, arī diasporā tai ir atbalsts, – tātad, tieši viņiem ir jāieņem sociāldemokratu niša minētajā trīspartiju sistēmā. Jo vēsturiskā LSDSP ir pilnībā izkurtējusi, par to nav vērts pat runāt,
savukārt Saskaņa ir Kremļa projekts. Progresīvajiem ir jākļūst par
1904. gadā dibinātās LSDSP pēctečiem.
Centra partija – pilnīgi skaidrs,
Vienotība. Ja iespējams, kopā ar
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“Karalis ir miris; lai dzīvo karalis”?
pariešiem (Attīstībai Par! –Red.).
Savukārt stingri labējais bloks
loģiski būtu Bordāna partija (Jaunā Konservātīvā partija – Red.)
kopā ar Nacionālo apvienību. Īsti
gan nav skaidrs, kur ielikt ZZS...
Zviedrijā zemnieku partija kļuva
par centra partiju. Bet Zviedrijā
zemniekiem nebija tāda “Lemberga faktora”.
Vienošanās procesā Vienotība
paveica šķietami neiespējamo;
pēc krizes partijā visu sarakstu
pirmie numuri tomēr ir atkal
Saeimā. Vienotības stiprās kārtis
ir ārpolītika un drošība, taču tās
ir apdraudētas, ja Latvijā netiks
sakārtota šī sadrumstalotā polītiskā sistēma. Zemgalē, runājot ar
vēlētājiem, šis bija tiešām visbiežāk uzdotais jautājums – kāpēc
latviešu partijas ir tik sašķeltas?
Lielais jautājums: ko darīt ar populistiem un protesta balsotājiem?
Ir tāds interesants novērojums –
Latvijā nekad nav gājis tik labi
kā tagad, parlaments un valdība
beidzot ķērušās pie ilgi gaidītām
reformām, algas paaugstinājušās
visos sektoros, ievērojot fiskālo
disciplīnu (atšķirībā no Italijas,
kur uzvarēja populisti, bet tagad
draud finanču krize). Daļēji tas
izskaidrojams ar milzīgo naudu,
kas ieplūda viss ir slikti kampaņās
(piemēram, Šlesera un Dienas
Biznesa aktīvitātes u.c.). Tā ir no
Trampa pārņemta retorika, saskaņā ar kuŗu, uzvar tas, kuŗš visskaļāk bļauj, un nav svarīgi, ko...
Īsti nezinām, kas tad ir tās izstumtās grupas Latvijā; ASV tās
ir tās, kas “izkritušas” no vidusšķiras un ieklausās populistos,
bet pie mums taču ir otrādi –
vidusšķira tieši sāk augt, ir ieviests progresīvais nodoklis, atbalsta pasākumi trūcīgajiem.
Man par šo ir teorija, kas balstās uz manām studijām par
1905. gada revolūciju, kuŗa visā
cariskajā imperijā visspilgtāk izpaudās tieši Latvijā un Igaunijā.
Arī tad dzīve gāja uz augšu. Ek-

sports, rūpniecība, cilvēki no
laukiem ieplūda Rīgā, strādnieka
alga Rīgā bija visaugstākā impērijā. Un teorija ir tāda – revolūcija
notiek tieši tāpēc, ka ir uztverta
pārmaiņu garša un ir tā sajūta,
ka paliek labāk, bet pārāk lēni.
Jāskatās, kur tas novedīs šodien. Interesanti ir tas, ka pavisam
īsi pirms vēlēšanām Aldis Gobzems un daži citi KPV LV pārstāvji paziņoja, iepriekš gan ilgi
minstinājušies, ka tomēr neies

prokremliskiem spēkiem Ukrainā, tagad ir sodīts ar daudziem
gadiem cietumā un sadarbojas ar
īpašo prokuroru Milleru), tomēr
par spīti tam ASV valdība pagrieza valsts polītiku pretējā virzienā
un pat dod ieročus Ukrainai, ko
Obama nebija gatavs darīt.
Ja par Krievijas spiegiem runājam, mums noteikti jāatceras
arī salīdzinoši nesen ASV aizturētā aģente Marija Butina (Latvijas drošības policija vasarā uz-

Atis Lejiņš: “Mēs nedrīkstam palikt iedomātos mežos un tikai noskatīties, kā
ienaidnieks novājina konkurentus. Latvijas polītiķiem ir jābeidz šķelties.”
kopā ar Saskaņu, bet paliks uzticīgi NATO un ES. Tas nedaudz
atgādina ASV, kur arī Tramps
sākumā bija stipri ietekmēts no
Putina (Tilersons bija paziņojis Vācijas ārlietu ministram, ka
kaŗš Ukrainā ir Eiropas, nevis
ASV problēma; arī Trampa kampaņas vadītājs Manaforts, kā zināms, saņēma daudz naudas no

sāka pārbaudes par viņas iespējamu saistību arī ar Latviju). Viņa
iepriekš tika iekšā republikāņu
partijas kongresā, un viņai deva
vārdu par sankcijām pret Krieviju; Tramps atbildē izteicās, ka ir
par sankciju atcelšanu. Tagad viss
ir nostājies savās vietās, Butina ir
apcietināta un sankcijas kļuvušas vēl stingrākas. Jautājums, vai

šādu ceļu ies arī KPV LV. Ja, jā,
tad kārtējais Šlesera projekts tikt
pie varas un atcelt sankcijas ir
izgāzies.
Savā ziņā protesta balsojumam
ir arī daļa taisnības, jo čiks vien
sanācis, izmeklējot Rīdzenes sarunas. Jaunajai Saeimai jāizmeklē, kāpēc tā notika. Mums bija
lielas cerības uz KNAB un Prokuratūras darbu, bet tikām pamatīgi pievilti. Savulaik 10. Saeima
nekādi nevarēja pieņemt t. s.
nulles deklarāciju, kurai pretojās
ZZS kopā ar Saskaņu un šleseristiem. Un mēs turpinājām atpalikt
no Igaunijas un Lietuvas, kur tās
pieņēma vēl 90. gados. Prezidentam Valdim Zatleram vajadzēja
atlaist Saeimu, un kopā ar jauno
Zatlera partiju, kas ienāca Saeimā, to beidzot izdevās pieņemt.
Bet tagad Saeimā ir iekļuvusi
partija, kuŗas darbība uzturēta kā
tā paša Šlesera protests pret establišmentu, kas ieturējis prorietumniecisku kursu un veicis reformas. Vēl pirms vēlēšanām savos
video uzdevu jautājumu jauniešiem, kā tas iet kopā ar kritisko
domāšanu, un saņēmu daudz lamāšanos un rupjību, taču īstu
atbildi viņi man joprojām ir
parādā.
Šobrīd no sirds pateicos visiem,
kas balsoja par sešu partiju apvienību – Jauno Vienotību un sevišķi
par mani. Diemžēl daži simti
neatnāca nobalsot, un es neesmu
ticis Saeimā; Zemgalē paliku pirmais aiz strīpas. Taču apsolu, ka
nekur nepazudīšu, palieku kopā
ar Jums!
Jaunās partijas dikti daudz sasolījušas, taču konkurē cita ar
citu, bet Saeimā lēmumi pieņemami tikai ar 51 balsi. Tad nu
skatīsimies – jaunajām partijām
jāspēj pierādīt sevi. Ja neieklausīsies pieredzē un nespēs izdarīt
neko no tā, par ko tik skaļi sasolījušas, ka varot daudz labāk
nekā vecie, tad gan es baidos par
nākamajām vēlēšanām...

Rīgas Konference:
NATO vēl ļoti daudz veicamo darbu
(Turpināts no 14. lpp.)
Cits speciālists uzsvēra, ka
Krievija var veiksmīgi veidot un
pielietot reālu varu ārpolitikā,
bet arī brīdināja, ka Krievijā
vairs nav vairāki varas centri –
kā kādreiz un ka tagad palikusi
tikai maza elite ap Putinu. Šādā
situācijā Putins neuzklausa dažādus viedokļus, un tas paaugstina iespēju, ka viņš kaut kad izdarīs bīstamu kļūdu. Viņš arī pieminēja, ka Trampa administrācija ir unikāls jautājums Krievijai, jo Tramps ir neparedzams,
kamēr viņa administrācija ir itin
stingra attiecībā pret Krieviju.
Galu galā, viņš secināja, ka pašlaik Kremlis uzskata, ka Rietuma skaldīšana vai pat sabrukums
ir svarīgāks nekā Krievijas ārpolitikas izmaksas, lai to veicinātu.
Vēl cits eksperts uzskata, ka
Krievijas Ģenerālstābs dominē
Krievijā ne vien attiecībā uz savu
vienoto kontroli un ne tikai pār

draudu novērtējumu, bet arī pār
Krievijas militārajiem spēkiem.
Viņš pieminēja, ka šāda kontrole paplašinās arī citās jomās, pat
pilsētu plānošanā, un ka Putins
izlasa tikai to, ko Ģenerālstābs
raksta, un dara, ko viņi grib. Visi
eksperti vienojās, ka Krievijai
trūkst institūcijas, kas var pārstāvēt īsto publiku, stāvoklis, un
tas padara Kremli aklu, jo nav
atsauksmes no valsts. Varētu sanākt, ka Kremlis uzzinās par jaunu iekšpolītikas spiedienu tikai
tad, kad tas jau sprāgs.
Konferences otrā diena iesākās
ar skarbu kritiku attiecībā uz
Vāciju no Arta Pabrika (Attīstībai
PAR) un New York Times Beļģijas
biroja vadītāja Stīvena Erlangera
(Steven Erlanger), kas abi izteicās,
ka Vācijā trūkst lielo polītisko
ideju, to vietā dodot priekšroku
Eiropas problēmu techniskajiem
risinājumiem. Viņi apgalvoja, ka
Vācijas valdība ir pārāk vērsta uz
iekšpusi un pārāk ierobežojusies
ar “mīkstās varas” pielietojumu,

kas vairs nevar pilnībā nosargāt
Eiropu no pašreizējiem draudiem. Pieminēja arī to, ka, ņemot
vērā, cik labi AfD veicās vēlēšanās
un aptaujās dažās vietās Vācijā,
valsts polītiķi sāk bīties, ka vairs
nesaprotot balsotāju noskaņojumu. Panelis paredzēja arī Vācijas pašreizējā polītiskā laikmeta
beigas, pēc tam, kad Merkele
aizies, un sprieda, ka izveidot
koaliciju Vācijā būs grūtāk nekā
jebkad iepriekš.
Nākamais panelis bija par
draudiem Baltijā, kas, diskutantu vērtējumā esot ievērojami, tomēr kontrolējami (manageable).
Pāvels Bajevs (Pavel Baev) no
Miera pētniecības institūta Oslo
(Peace Research Institute) norādīja, ka daži drošības jautājumi
Baltijā jau ir atrisināti, ieskaitot
NATO spēku klātbūtni Baltijas
valstīs un Zviedrijas spēku dislocēšanu Gotlandes salā. Bet viņš
arī pieminēja, ka Baltijas valstis
paliks atkarīgas no Krievijas atturēšanas, nevis īstas, pilnas aiz-

sardzības, tikmēr, kamēr nebūs
ievērojamas reālas polītiskas attīstības citās NATO valstīs. Bajevs arī norādīja, ka Krievija visvairāk veic savus stratēģiski militāros eksperimentus ap Melno,
nevis Baltijas, jūru, t. sk. Krimas
aneksija, kaŗš Donbasā un kaŗošana Sīrijā.
Ķēstutis Palausks, NATO aizsardzības plānotājs, aprakstīja šodienas stratēģisko vidi kā bezizvēles situāciju, jo tagad ienaidnieks – nevis NATO – ir tas, kas
var izvēlēties, ko darīt stratēģiskajā jomā, savukārt NATO var
tikai reaģēt. Viņš stāstīja, ka agrākos gados NATO paredzēja
desmit gadu brīdinājuma laiku
pirms jebkāda kaŗa Eiropā iesākšanās, bet pēc 2014. gada šis sagatavošanās periods ir saīsinājies
tikai uz dažām dienām. Līdz ar
to NATO vajag uzlabot gan savu
situācijas izpratnes analizi, gan
arī procesus lēmumu pieņemšanai un izpildīšanai. Viņš piekrita Hodžesa teiktajam iepriek-

šējā panelī par militāro mobīlitāti,
jo pārvietot spēkus pa alianses
territoriju, tāpat kā pāri okeanam, prasa ievērojamu laiku.
Galīgais secinājums no Rīgas
Konferencē dzirdētā par NATO
ir tas, ka, pat ņemot vērā, cik
daudz NATO jau ir darījis, lai
stiprinātu Baltijas aizsardzību,
un cik visa mūsu alianse ir mainījusies, lai to panāktu, tomēr
arvien paliek ļoti lieli vēl veicamie uzdevumi.
*Lūkass Milevskis (Lucas Milevski) ir valstu stratēģijas un
drošības teorijas pētnieks. Dzimis Vašingtonā, ASV, augstāko
izglītību ieguvis Anglijā. 2014.
gadā ieguvis filozofijas doktora
gradu Redingas (Reading) universitātē Anglijā. Oksfordas universitātes apgādā (Oxford University Press) 2016. gadā nākusi
klajā viņa grāmata “The West’s
East”, kas tiek gatavota izdošanai
latviešu valodā.
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38. Stāstiņš par stāstu
Stāsts – tas ir topošās jaunās
ekspozīcijas stāsts par Latvijas
vēsturi. Mūzeja jaunajā ekspozīcijā tādu ir vismaz trīs, kuŗi visi
pārklājas. Viens ir stāsts, ko ekspozīcijā stāsta ar priekšmetiem, piemiņas lietām, ar tām saistītiem
cilvēkstāstiem, fotografijām, dokumentiem, dažādiem skaņu un
gaismu efektiem, maketiem, citiem vārdiem – kā jau mūzejā.
Otrs ir vēstures stāsts, ko stāsta
vēsturnieki kā jau vēsturnieki –
ar visiem svarīgajiem notikumiem, datumiem un vietām, ievērojamu cilvēku darbu un nedarbu aprakstiem, ar attiecīgu
dokumentāciju, skaitļiem un
statistiku. Ja labi izdodas, tīri
lasāmi un katrā ziņā svarīgi, jo
dod visam zinātnisku pamatojumu. Taču parasti – daudz par
daudz un pārāk detalizēti, it
sevišķi tādam, kas maz par to
zina, kam maz laika un kas lielāko tiesu aizmirst, kā pa durvīm
ārā. Un tāpēc vajadzīgs vēl viens
stāsts, kas saistībā ar pirmajiem
diviem iespiežas atmiņā tāpēc,
ka tas savā būtībā jau ir pazīstams un ar to var viegli salīdzināt
citus pazīstamus stāstus un it sevišķi – ar tiem saistītas izjūtas.
Es biju klāt, kad jau 2006. gadā –
tik sen! – tapa visi trīs savstarpēji
savienotie stāsti un radās jaunā
ekspozīcija, kuŗa gan tagad mainījusi izskatu, bet ne saturu. Iedvesmu deva Gunāra Birkerta

Nākotnes nama metafora: no
tumšā uz gaišo, uz apskaidroto.
Dināmiska laika metafora architektūrā. No tās tapa vēsturiskā
laika līnija, kas vecajai ekspozīcijai pievienoja pirmo neatkarības
periodu un atjaunoto valsti, kam
jācīnās ar okupācijas atstātajām
sekām. Tātad NEATKARĪBA –
OKUPĀCIJA – NEATKARĪBA.
Šī vienkāršā schēma noveda pie
trešā stāsta kā pamatstruktūra
visās kultūrās, ar ko uzauguši un
ko saprot gandrīz visi – varoņstāsts. Tas ir pozitīva, kaut ne
perfekta varoņa tēls un dzīves
gaita. Varonim dzīves gaitā jāiztur pārbaudījumi – jārisina grūti
uzdevumi, jāpārvar grūtības,
bads, jācīnās ar ļauniem pretiniekiem un pat pašam ar sevi.
Varonis nonāk izmisumā, pat
dzīvības briesmās. Beigās viņš
visu pārvar, pierāda sevi un dzīvo
laimīgi tālāk. Man pašam patīk
tādi latviski varoņi kā Sprīdītis
vai Antiņš – ar laimīgām beigām.
Arī Lāčplēsis, lai gan beigās pats
iet bojā kopā ar Melno bruņinieku. Bet, ja padomā, varoņstāsti
ir arī stāsti par izdzīvošanu Sibirijā vai par Otrā pasaules kaŗa
bēgļu gaitās pārdzīvoto. Mazus
varoņstāstiņus sastopam gandrīz
ik uz soļa, arī mūsu ikdienā, kad
esam tikuši galā ar kādu grūtu
uzdevumu, problēmu vai smagu darbu. Latīņi teica: per aspera
ad astra, caur ērkšķiem pie
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Līmeniski.1. Latviešu dzejnieks (1903 – 1961). 6. Mēneša
pirmā diena senajiem romiešiem. 10. Tekstilbanāns. 11. Latvijas prezidents (no 1927. g. līdz
1930. g.). 12. Tbilisi agrākais nosaukums. 13. Lielas, vēsturiski izveidojušās cilvēku grupas. 14. Sīknaudas vienība Izraēlā. 15. Sena
pilsēta Mazāzijas ziemeļrietumos. 16. Maņu organs. 19. Rubenis. 23. Brīnumdare pasakās. 25.
Nometnes autotūristiem. 26. Juridiskā spēka zudums. 27. Senas
gaŗuma mērvienības. 29. Vulkā-

ko simbolizē Gulaga baraka un
sargtornis – Sibirijas sasalusī elle.
Latvijas zemē sāk ieplūst ļaužu
pulki no iekarotāja zemēm. Tauta draud pazust svešo ieceļotāju
masā, bet iztur arī to un pamazām, brutalitātei atslābstot,
sāk mazpamazām atkopties, slepus atgūt savus garīgos spēkus
un pašapziņu. Tā iemācas dzīvot
ar dūri kabatā, tikai gaidot uz
brīdi, kad varēs atjaunot savu
sirdī glabāto Latvijas valsti. Un
mēs zinām: tas brīdis nāca ar
dziedošo revolūciju, ar cilvēku
ķēdi cauri visām Baltijas valstīm,
ar valsts atjaunošanu. Mūsu varonis, mūsu nācija, smagi cietusi,
bet rūdīta, ķērās pie grūtā darba

izmēzt svešās varas atstātos sārņus un veidot pati savu atjaunoto valsti. Arī tas ir jauns pārbaudījums, kas vēl nav galā, kas jāiztur, līdz tauta un valsts beidzot
tuvosies Gunāra Birkerta iecerētajai apskaidrībai. Uz to censties
ir varoņa cienīgs izaicinājums,
ko – cerēsim – sapratīs ikviens,
un kā visos labos stāstos, izejot
no Mūzeja, gaidīs labu turpinājumu.
Latvijas Simtgadi svinot, atcerieties Latvijas Okupācijas mūzeju, kas grib iemūžināt Latvijas stāstu savā jaunajā ekspozīcijā Nākotnes namā.

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
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Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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zvaigznēm – tā ir varoņstāsta
būtība.
Pamēģināsim, kā tas varētu
būt jaunajā ekspozīcijā. Varonis –
tā ir latviešu nācija, kuŗa uz savas
zemes nodibina savu valsti, ar
draudzīgu spēku palīdzību izcīna tās neatkarību un veido to
par labu dzīvesvietu visiem tās
pilsoņiem. Bet vecie ienaidnieki
sazvēras pret jauno valsti un
nolemj to iznīcināt. Vecie draugi
palīdzēt nevar, zemē iebrūk viena sazvērnieciskā vara, noārda
valsti, pakļauj tautu, apspiež un
iznīcina tās elites locekļus, kuŗi
negrib pakļauties un kalpot svešajai varai. Kad liekas, ka ļaunāk
vairs nevar, pirmo sazvērnieku
padzen otrs. Tauta uzelpo, bet
tikai uz brīdi, jo jaunā vara savukārt sāk slepkavot vienas mazākumtautības pilsoņus, iesaistīt
tautas atlikušo eliti noziegumos
un iekarošanas plānos. Tautas locekļus abas puses iesaista iznīcinošā kaŗā. Pārsvaru gūst pirmais
iebrucējs: kaŗš posta zemi, nogalina cilvēkus, aizdzen bēgļu gaitās lielu tautas daļu. Kaŗa beigās
trešā daļa tautas vairs nav savā
zemē. Iekarotājs brutāli apspiež
un aizsūta svešumā palikušos.
Veltīgi cerot uz saviem aizjūŗas
draugiem, mežabrāļi, ieročiem
rokās, izmisīgi cīnās pret pārsvaru, bet spēki izsīkst. Tauta nonāk
pie izdzīvošanas galējās robežas,
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nisks masīvs Armēnijas kalnienē. 33. Sautēties. 38. Lata. 39. Iepriekšējā dienā. 40. Piesātinātais
ogļūdeņradis. 41. Konditorejā lietojams produkts, gatavots no
grauzdētiem riekstiem un cukura. 42. Lielbritanijas administrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 43. Apdzīvota vieta Brocēnu novadā.
44. Savstarpēja atbilstība. 45.
Kazrags.
Stateniski.1. Poļu tautas deja.
2. Blīvs satīnveida audums. 3. Nokrāsa. 4. Savstarpējās attiecības.
5. Novada centrs Latvijā. 6. Ap-

dzīvota vieta Limbažu novadā.
7. Lielgabala stobra balsts. 8. Nervu sistēmas funkcionāls traucējums. 9. ASV pavalsts. 17. Izglītots cilvēks musulmaņu zemēs.
18. Ciešanas. 19. Naudas vienība
Kazachstānā. 20. Dzīvojamais rajons Rīgā. 21. Irbes satekupe. 22.
Rakstnieka izteiksmes veids. 23.
Amatpersona feodālajā Eiropā.
24. Kopā saaugušas vārpas. 27.
Grīšļu dzimtas augi. 28. Priekšstats. 30. Starptautiska tūrisma
un atpūtas zona Vidusjūras piekrastē. 31. Ziņu izplatīšana par
kādu vai par kaut ko, lai to padarītu populāru. 32. Vaļējas piebūves celtnēm. 34. Astronomijas
aizbildne grieķu mītoloģijā. 35.
Nīderlandiešu
jūrasbraucējs
(1603 – 1659). 36. Citronmētra.
37. Pilsēta Italijas ziemeļaustrumos.
Krustvārdu mīklas (Nr. 38)
atrisinājums
Līmeniski. 7. Koncerti. 8. Ametists. 10. Krusa. 11. Taure. 12. Karaliene. 16. Lepnas. 19. Spožas.
20. Paražas. 21. Telpa. 22. Domas.
23. Dejas. 24. Velte. 25. Skeči.
28. Kauss. 30. Adreses. 31. Salons.
32. Silava. 36. Ciklamena. 40.
Stils. 41. Solīt. 42. Saskanēt. 43.
Trifeles.
Stateniski. 1. Anīss. 2. Frakas. 3.
Ziema. 4. Parki. 5. Melone. 6. Īstas.
7. Karamele. 9. Sprigana. 13. Lomas. 14. Gadadiena. 15. Spīdeklis.
17. Lavanda. 18. Galetes. 26. Kravates. 27. Teika. 29. Suvenīrs. 33.
Milāna. 34. Andris. 35. Alise. 37.
Lauta. 38. Manta. 39. Kokle.

Kokneses Likteņdārzs līdz 5. novembrim aicina ikvienu skolēnu no 1. līdz 12. klasei un to komandas piedalīties konkursā, kuŗa
uzdevums ir savākt pēc iespējas vairāk parafīna, lietotas sveces un
nogādāt Likteņdārzā vai “Kokneses fonda” birojā Rīgā, Lāčplēša ielā
75B. SIA “Baltic Candles” ražotnē izgatavotās novadu lielsveces tiks
iedegtas 18. novembra sarīkojumā Likteņdārzā. Informācija, nolikums un pieteikuma anketa: www.liktendarzs.lv.
Valsts prezidenta kanceleja aicina līdz 23. oktobrim Latvijas
5. ‒ 12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā, uzrakstot
eseju vai izveidojot video “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Eseja vai video uzruna ar teksta atšifrējumu un ar aizpildītu pieteikuma veidlapu jāiesniedz elektroniski:
konkurss@president.lv. Aicina skolēnus, skolotājus un vecākus rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu: www.president.lv.
Jēkabpils reģionālajā slimnīcā no 24. līdz 26. oktobrim norisināsies III Labdarības akcija “Dzīvo vesels!”, kur bezmaksas traumatologu, mugurkaula speciālistu, ķirurgu un pēdu aprūpes speciālistu konsultācijas un operācijas varēs saņemt Jēkabpils pilsētas un
apkārtējo novadu pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām un polītiski represētās personas. Akciju atbalsta Apvienoto Arābu Emirātu
(AAE) vēstniece V.E. Hananai Halfanai Obaidai Ali al Madhani,
kuŗa aprīlī bija ieradusies darba vizītē Jēkabpilī, un daudzi citi ziedotāji.
Alūksnes novada Ilzenes pagastā nesen “Sarvu” un “Meļļu”
māju vietā, kur meža biezoknī atradās Voldemāra Andersona
vadītās nacionālo partizānu grupas bunkurs, atklāts piemiņas
akmens. Piedalījās Alūksnes un Apes novada polītiski represēto
kluba “Sarma” dalībnieki, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona,
skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnazijas un sabiedrības
pārstāvji.
Jūrmalas pilsētas mūzejā (Majori) 11. oktobrī atklāja izstādi
“Jūrmalas Brīvības stāsti”, kas veltīta Latvijas Simtgadei. Koncepcijas autore – Jūrmalas pilsētas mūzeja vēsturniece Inga Sarma,
mākslinieks – scēnografs Ivars Noviks, veidoja: Jūrmalas teātris, Jūrmalas Valsts ģimnazijas teātris, kinooperators Ivars Ķezbers, multimediju mākslinieki Jānis Jankevics un Pēteris Noviks. Būs apskatāma
līdz gada beigām.
Latvija šogad 8 mēnešos eksportējusi preces 8 miljardu eiro
apmērā, kas ir par 687,6 miljoniem (9,4 %) vairāk nekā 2017. gadā
šajā periodā. Importēja – par 10,052 miljardiem eiro, kas ir par 924,4
miljoniem (10,1 %) vairāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Daloties ceļotpriekā ar bildēm un dziesmām
Toronto pensionāri pulcējās
20. septembrī uz pēdējo vasaras
saietu. Šovakar jau iesāksies
astronomiskais rudens!
“Panorāma” ir daudz klāstījusi
par priekšā stāvošajām Saeimas
vēlēšanām un partiju platformām un solījumiem. Tā tas ir
visur priekšvēlēšanu laikā, bet
vēlāk atrodas iemesli, kuŗu dēļ
solījumi nav izpildāmi. Der
atcerēties sakāmvārdu “Solīts
makā nekrīt”.
Liene Martinsone ziņoja, ka
nākamā saietā pensionāri atzīmēs apvienības 46 gadu pastāvēšanu. Svinībās piedalīsies koris
Rota, ansamblis Pusstunda, un

prāvests emer. Dr. F.T. Kristbergs.
Auseklis Zaķis no savas puses
ziņoja, ka apvienībā iestājušies
Inta un Olģerts Vinkleri. Viņš
iepazīstināja ar Noru Krūzi,
studenti no Vācijas, kuŗa ieradusies vākt materiālus darbam
par Latviju un latviešu identitāti.
Šim nolūkam viņa intervēs
pensionārus.
Tad visiem labi pazīstamais
Centra darbinieks Valdis Jevtejevs
sāka savu programmu, stāstot
par savu braucienu ar ceļojumu
kuģi pa Vidusjūru. Viņam radusies ideja parādīt šo braucienu,
dziedot apciemoto vietu valodās. To viņš darīja – dziedāja

lentā ieskaņotās ģitāras pavadījumā, kamēr uz ekrāna bija
redzami Dženovas un Romas
skati, sniedzot baudu ne vien
ausīm, bet arī acīm. Romā, protams, bija jāapskata arī Vatikāns.
Arvien paužot mīlestību pret
savu māmiņu, Valdis izteica nožēlu, ka Eiropā, ieskaitot pat
Vatikānu, vēl arvien nav izkārtota pieejamība tiem, kam ir
pārvietošanās grūtības. Šoreiz
palīdzējušas jaunās paaudzes
tūristu spēcīgās rokas, nesot māmiņu ar viņas invalīdu ratiņiem.
Bet kā ar tiem, kam šādu palīgu
nav?
Sicīlijas un Sardīnijas apcie-

Cildina savu
līdzšinējo saimnieku

MĀRTIŅŠ ŠTAUERS
Montrealas Pensionāru savienība savā pirmajā šī gada
rudens saietā, kas, kā parasts,
notika Latviešu sabiedriskajā
centrā, cildināja pirms mēneša
mūžībā aizgājušo priekšnieku
Voldemāru (Valdi) Paegli.
Vispirms no viņa atvadījās
Latvijas Goda konsuls Kvebekas
novadā Roberts Klaiše, izsakot
novadnieku vārdā aizgājējam
paldies par lielo un nesavtīgo
dāvinājumu, kalpojot sabiedrības labā visus Montrealā pavadītos sava mūža gadus, kopš
ierašanās šā novada saimē, līdz
pat pēdējam dzīves mirklim.
Pulcējusies sirmgalvju saime (16)
aizgājēja piemiņu u godināja ar
klusuma brīdi. Kā to ik saietu

bija darījis aizgājējs, R. Klaiše
nolasīja vairākus rūpīgi izmeklētus dzejoļus. Tas bija teicams
cildinājums. Visi izjuta tā nozīmi.
Tālāko aprisi turpināja šo
rindu autors. Viņš iesāka ar
lūgšanu ( Jāņa ev: 16,22), Sekoja
pārdomas par to, cik cilvēka
dzīvē nozīmīga ir ģimenes dzīve.
Tika minēts, ka visos Valža
panākumos līdzdalīga vienmēr
bijusi dzīves biedre Aina. To
viņš zaudējis pirms 10 gadiem.
Ar sirsnību tika pieminēti Ilga
un Georgs Strautiņi (kādreizējā
biedrzine un vīna meistars),
Izolde un Jānis Spūrmanis,
Mary un Jānis Verneri, Alīse un
Ludvigs Kalniņi, kā arī Aspazija

ratiņiem. “Moulin Rouge” bija
dārgs prieks, kas dažiem patīk,
citiem ne. Valdis savas domas
par to neizteica. Bija arī jāapmeklē arī Notre Dame katedrāle,
kur viņš kā zēns dziedājis korī
no Rīgas. Arī tagad atskanēja
viņa bijīgi dziedātā “Ave Maria”,
kamēr ekrāns rādīja katedrāles
skatus. Parīzes apmeklējums beidzās ar “Pastaigu pa Elizejas
laukiem”, bet aicinājumam dziedāt piedziedājumu līdzi nebija
daudz sekotāju.
Travelogu skatus parasti pavada stāstījumi par redzamo
vietu. Šoreiz stāstījumu bija
mazāk, dziedājumu vairāk. Tas
ir jauninājums, kuŗu varbūt varētu turpināt, kad Valdis dosies
nākamajā ceļojumā.
da

un Rainis, kam savā sabiedriskā
atdevē līdzinājās Valdis un
Aina.
Treškārt, sekoja dzimšanas
dienu atzīmēšana.
Un visbeidzot, bagātīgs mielasts (par tikai $ 10) zviedru
galda veidā, viesiem pie tā izvēloties maltīti pašiem.
Uzzinājām par 13. Latvijas
Saeimas vēlēšanām 6. oktobrī
visu cauru dienu vēlēšanu iecirknī centrā. Arī par Baltiešu
kopējo Simtgades koncertu 13.
oktobrī, plkst. 14 Oscar Peterson
koncertzālē Concordia Universitātē (ieejas kartes $20). Nākamais pensionāru saiets būs 11.
oktobrī, plkst. 13 Centrā.

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

mojums kustīgās bildēs un trīs
jautras dziesmas, kas lika Valdim sniegt roku Lienei, aicinot
to uz deju.
Dodoties uz Spāniju, Valdis
uzlika galvā improvizētu sombrero un lika atskanēt kaislīgajai
“Besame mucho” (Skūpsti mani,
skūpsti mani!)
Tad uz Franciju, vispirms uz
Marseļu, no turienes ar ātrvilcienu uz Parīzi. Ja vilciens skrien
ar 300 km ātrumu stundā, tad
to tiešām var saukt par ātro.
Skanēja franču dziesmas. Parīzē
pavadītās sešās dienās tika nostaigāts ap 20 km dienā, jo publiskais transports nav piemērots
invalidu ratiņiem. Bija jāapskata
Pikasso un Rodēna mūzeji, un,
protams, Luvra. Luvrā, par lielu
pārsteigumu, varēja braukt ar

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

(Turpinājums 20. lpp.)

uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520
Tālr: 973-746-3075
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Būsim pateicīgi!
Kad Toronto pensionāri 4.
oktobrī ieradās uz kārtējo ceturtdienas saietu Centrā, nebija
šaubu, ka sācies rudens: no
koku galotnēm, lēni līgodamās,
uz leju laidās daža zeltaina lapa.
Programmā bija paredzēta Pļaujas svētku atzīmēšana. Mēs, pilsētnieki, neesam ne sējuši, ne
pļāvuši, bet pulcējāmies, lai
pateiktos par Dieva palīdzību
un svētību tiem, kas to ir
darījuši.
Liene Martinsone atgādināja,
ka šī ir Pateicības diena, kad
mums pienākas būt pateicīgiem
arī par mazām lietām, ko parasti aizmirstam.

Mācītājs Ģirts Grietiņš sāka
svētbrīdi, atceroties seno tradiciju Pļaujas svētkos nest ražas
veltes altārim. Viņš pieskārās
Saeimas vēlēšanām un kandidātu debatēm, aicinot vērtēt,
kādi ir viņu darba augļi. Viņš
citēja trīs Jēzus vārdus no Jāņa
evaņģelija 20. nodaļas, kur Jēzus
izskaidro mācekļiem Savu sūtību: “Es esmu ceļš, patiesība un
dzīvība”. Šos vārdus var piemērot Latvijai šodien. Ceļam uz
šodienu ir liela garīguma vēsture, kur apslēpts daudz bagātību, kuŗas jāceļ gaismā un
jākrāj, jo tie ir labākie augļi.
Otrs vārds, patiesība, nav Latvijā

populārs šodien, bet tas ir
jāspodrina! Un beidzot, ko
nozīmē trešais vārds, dzīvība?
Tas nozīmē, atbalstīt visu, kur
nav sastinguma, meklēt, kur
dzīvība ir un var turpināties, arī
garīgā dzīvē, lai ceļš var turpināties. Viņš aicināja pārdomāt, lai redzam šos trīs vārdus
arī ikdienā.
Svētbrīdi pabeidzot, viņš izlūdzās vadību, lai arī turpmāk
varam novērtēt augļus, lai Dievs
rāda ceļu, lai katram būtu vieta,
kur atspīd gaisma. Pēc tam visi
vienojāmies pateicības korālī
“Dievs, pateicos”. Tajā pateicāmies par Lienes pieminētajām

mazajām lietām, ko parasti aizmirstam. Nē, Liene neaizmirsa
pateikt lielu “Paldies!” mācītājam.
Sekoja Pēteŗa Zariņa koncerts
klavierēm “Veltījums no Latvijas” ar desmit latviešu komponistu darbiem, kas radušies
no 1898. līdz 2014. gadam, kā
arī trīs CD atskaņojumi. Viņš
stāstīja par savu pasākumu,
kuŗu nu gluži par koncertu
nevarot saukt (bet kā gan citādi?) – trešdien, 28. novembrī.,
Sv. Jāņa baznīcā, kur viņš par
godu Latvijas Simtgadei spēlēšot 100 latviešu klavieŗdarbus vienā dienā; 3 posmos, ar
pārtraukumiem, lai pirksti va-

rētu atpūsties, sākot no pulkstten
10.30. Ieeja brīva, bet ziedojumi
2019. gada Toronto Dziesmu
svētkiem vai draudzei tiks saņemti ar pateicību.
Redzot Pēteŗa Zariņa vārdu
programmā, arvien sagaidām
ne vien augstas kvalitātes klavieŗmūzikas koncertu, bet parasti arī kādus jokus, uzjautrinājumu. Šoreiz, ņemot vērā dienas
svinīgumu, joki tika pataupīti
citai reizei. Toties viņš deva īsu
informāciju par katru komponistu un spēlēto skaņdarbu.
Liekas, ka ar „paldies” nepietiktu, bet tas ir viss, ko varam
teikt. Paldies!
da

dienu 19:30 Centrā; 18.okt., 15.nov.,
13.dec. un 2019.gada 17.janv.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās 13:00; 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
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617232-5994. Māc. Igors Safins.
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com.Runas
stundas trešdienās 10:00 - 15:00,
piektdienās 16:00 – 18:00.
Dievk. notiek 11:00. 14.oktobŗa Dievk. kalpos diakone
Rasma Gundega Ieviņa. 21.oktobrī Dievk. ar dievg. Pēc
Dievk. Pļaujas svētku mielasts
un izloze. 10.novembrī dārza
talka.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts

ceturtdienās no 10:00-14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. 21.oktobrī Dievk.
18.novembrī Dievk. 25.novembrī Dievk.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Rubenis. 28.oktobrī diak.
kand. Gunas Reinas ordinēšanas Dievk. (arch. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš un
prāv. Daira Cilne).
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk.
notiek 11:00. 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.
(Turpināts 19. lpp.)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
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).
6. novembrī 11:00 pensionāru
kopas rēgulārā sanāksme groziņu veidā. Programmā valdes
ziņojumi, nākotnes darbība un
pārrunas par vēlēšanām un citiem notikumiem. Saiets beigsies ar dzimumdienu svinēšanu
pie kafijas galda. Viesi arvien
laipni gaidīti!
1. decembrī 12:00-18:00 Ziemassvētku tirdziņš. Sekos saviesīgs vakars.
Galda info/Table info.
Galdi ir pieejami bez maksas,
bet tos jāpiesaka laicīgi līdz 31.
oktobrim. FBLB ņem 15% ziedojumu no pārdotās 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 paziņastirgoties 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 apvieno-

tās 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 (234
Valentine Ave, Yonkers NY 10705).
18. – 21.oktobrī Scandinavia
House (58 Park Ave, New York
City notiks Baltijas valstu
filmu festivāls. Info: www.balticfilmfestival.com
11. novembrī pēc Dievk.
Lāčplēša dienas atzīmēšana. 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).
PRIEDAINE (NJ)
30. oktobrī. 14:00 Folkloras un
seno cīņu kopas „Vilkači“ koncerts. Ieeja $30. Liels paldies par
palīdzību. Jānis Students.
(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125). www.seattlelatviancenter.com
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N,
St.Petersburg FL 33713).
20. oktobrī 16:00 Rudens
balle, kuŗā mēs visi atminēsimies jaukus un 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, groziņu kopīgajam galdam un bezalkoholiskus dzērienus,
plūdmales 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 sarīkojums ’’Sv. Petersburgas latvieši
– Latvijai”.
Koncertu sniegs vietējie mākslinieki un deju kopa no Čikāgas
Mantinieki.
Pēc svinīgās daļas un koncerta uz Latvijas panākumiem un
veiksmi varēs iedzert glāzi vīna
un baudīt vieglas uzkodas, kā
arī mūsu saimnieču ceptos jubilejas kliņģeŗus.
Noslēgumā dejas. Vēlams ierasties formālos tērpos. Lai nodrošinātu visiem viesiem vietas
pie galdiņiem, lūdzam pieteikties pie Daces Nebares, tālr:
917-755-1391. Ieejas ziedojums,
sākot ar $ 10.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• 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. 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.: 414-4213934, 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. 18.oktobrī 11:00
Bībeles stunda. 20.oktobrī 18:30
Svecīšu vakars Crystal Lake
kapsētā. 21.oktobrī 10:00 Dievk.
28.oktobrī 10:00 Reform. svētku

Dievk. ar sv. vak., bērnu uzruna,
sv.skola, mielasts. 4.novembrī
10:00 Dievk. (pulkstenis stundu
atpakaļ). 11.novembrī 10:00
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. 28.oktobrī 15:00 Dievk. 11.novembrī
14:00 Dievk., 25.novembrī 14:00
Aizvesto piemiņas Dievk. 9.decembrī 14:00 otrā Adventa
Dievk.
• 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

Mūžībā aizgājusi

ILGA ANITA INVEISA, 35! C!
dzim./née LAZDIŅA

Dzimusi 1931. gada 2. oktobrī Kauguru pagasta Sapas dzirnavās, Latvijā,
mirusi 2018. gada 12. augustā Vaukesā, Viskonsinā
KORP. GUNDEGA MILVOKU KOPA
SĒRO PAR MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠO FILISTRI

Dzied tālā dārzā putns,
Tas Tevi vārdā sauc:
Tas paņem Tavu sirdi
Un tālu projām trauc.

Sit tibi terra levis

Dieva mierā aizgājusi mūs ilggadīgā draudzes locekle un
aktīvā sabiedriskā darbiniece

RŪTA PURIŅA,
dzim. EZERGAILE

Dzimusi 1927. gada 6. martā,
mirusi 2018. gada 7. oktobrī
Mums Tevis pietrūka jau tad, kad pārcēlies uz dzīvi Latvijā…
Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā
un mēness par spīdekli naktī.
Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma
un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums.
/Jesaja 60:19/

Mīļā piemiņā paturēs
GRANDRAPIDU EV.-LUT. DRAUDZE
GRANDRAPIDU LATVIEŠU BIEDRĪBA

Pēkšņi Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā Mammuce

HELĒNE GRAUDIŅA
Dzimusi 1918. gada 29. augustā Aizupē, Latvijā,
mirusi 2018. gada 8. oktobrī Chicago, Illinois
PAR VIŅU SĒRO
DĒLI ĒRIKS UN JURIS

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).
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. 28.oktobrī Dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Kontaktpersona Mary Beth
Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts:
dzirnis@chartermi.net
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš 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 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.
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.: 905338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla
Korule. Dāmu kom.pr. Maija
Sukse, tālr.: 416-221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, 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 kora ALIAS koncerts Kenedija Centrā 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.
• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – SVĒTDIENĀS!
Kārtējam avīzes numuram
ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Stokholmu un
Siguldu oficiāli
iekļauj 2026. gada
Olimpiadas rīkotāju
kandidātu sarakstā
Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas un Latvijas pilsētas
Siguldas kopīgais pieteikums
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) izpildkomitejas sēdē
tika oficiāli iekļauts saīsinātajā
2026. gada Ziemas olimpisko spēļu
rīkošanas kandidāšu sarakstā.

Siguldas bobsleja un kamaniņu
trase
Kā iepriekš jau prognozēts, bez
Stokholmas un Siguldas pieteikuma oficiāli tika apstiprināti arī
Kanadas pilsētas Kalgari un
Italijas pilsētu Milānas un Kortīnas d’Ampeco pieteikumi. Ja
pie Olimpiades rīkošanas tiks
Stokholma, tā sacensības kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā četrgades nozīmīgākajā forumā vēlas aizvadīt Siguldas
trasē. 2026. gada Olimpiadas rīkotāja tiks noskaidrota nākamā
gada septembrī.
Nesen SOK no kandidāšu loka
svītroja Turcijas pilsētu Erzurumu, paliekot vairs tikai trim kandidātēm. Iepriekš savu kandidātūru atsauca zemestrīces skartā
Japānas pilsēta Saporo. Savukārt
jūnija sākumā Šveices kantona
Valē iedzīvotāji referendumā
neatbalstīja Sjonas pilsētas kandidēšanu, bet mēnesi vēlāk no
cīņas par olimpiadu izstājās Austrijas pilsētu Grācas un Šlādmingas apvienotā kandidātūra.
Zīmīgi, ka līdzīgs referendums
novembrī ir iecerēts arī Kalgari,
turklāt sabiedrībā valdot liela
neskaidrība, vai šai pilsētai un
Kanadai ir nepieciešamas olimpiskās spēles.
Šī gada Ziemas olimpisko spēļu
mājvietai Phjončhanai no Dienvidkorejas savulaik rīkot četrgades nozīmīgāko forumu bija
tikai divas konkurentes – Minchene (Vācija) un Ansī (Francija),
bet Ķīnas galvaspilsēta Pekina
uzvarēja cīņā par tiesībām rīkot
2022. gada Ziemas olimpiskās
spēles ar tikai vienu citu pilsētu
– Almati no Kazachstānas.
***
Zviedrijā joprojām nav valdības pausta atbalsta tālākai šī
pieteikuma virzīšanai, lai tās
galvaspilsēta Stokholma kopā ar
Latvijas pilsētu Siguldu rīkotu
2026. gada Ziemas olimpiskās
spēles, aģentūrai LETA sacīja
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) prezidents Aldons Vrubļevskis. Līdz 11. janvārim jāiesniedz pilnībā aizpildīts kandidātūras pieteikums, bet līdz 12.
aprīlim jābūt iesniegtam pēdējām pašvaldību un valsts garantijām par drošību un vīzām. Vrubļevskis pauda pārliecību, ka Latvijas puse kandidātūru noteikti

atbalstīts un dos savas garantijas.
„Attiecībā pret Zviedriju ir
grūti teikt. Šīs valsts mediji uzsver, ka Zviedrijā joprojām nav
valdības pausts atbalsts tālākai šī
pieteikuma virzīšanai. Tur ir
līdzīga situācija kā Latvijā – nesen bija vēlēšanas, jaunā valdība
ir sadrumstalota un mainīsies
koalicija. Šobrīd Zviedrijas Olimpiskajai komitejai nav pie kā
vērsties. Tas ir risks. Tomēr nedomāju, ka zviedri atteiksies, jo
šī valsts vairākkārt ir pretendējusi
uz Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu, bet tiesības tā arī nav
ieguvusi. Turklāt Zviedrija ir
ziemas sporta veidu valsts,“ stāstīja LOK prezidents.

Daugavas stadionā
uzsākta projekta
otrās kārtas
īstenošana
Modernākajā sporta arēnā Latvijā ‒ rekonstruētajā un atjaunotajā stadionā Daugava uzsākta
projekta otrās kārtas īstenošana,
kuŗā tiks būvēta ledus halle, atjaunots centrālais sporta laukums
futbolam un vieglatlētikai, bet
tam sekos vieglatlētikas manēža,
informēja projekta koordinātore
Laura Matusēviča. „2021. gada
Pasaules čempionātu hokejā sagaidīsim ar jaunu ledus halli,
kurā paredzēti divi ledus laukumi treniņu vajadzībām un 600
skatītāju sēdvietas.

Futbola laukumam būs apsildāms zāliens un jauna laistīšanas
sistēma, kuŗa nodrošinās laukuma laistīšanu ar lietus ūdeni un
uzkrās to īpašos rezervuāros.

Pasniedz
uzvarētāju kausus

Rīgas pilī 12. oktobrī plkst.12 svinīgā pieņemšanā tika pasniegti
uzvarētāju kausi 24. Valsts prezidenta balvas vieglatlētikā laureātiem. Valsts Prezidenta balva
vieglatlētikā no citām sacensībām
atšķiras ar to, ka uzvarētājus individuālajās disciplīnas apbalvo
uzreiz, sacensību norises vietā,

savukārt Prezidenta kausu ieguvējus gan komandu, gan individuālajā kopvērtējumā apbalvo
vēlāk, īpašā pieņemšanā pie
Valsts prezidenta, Rīgas pilī.
Šogad Prezidenta balvas kausu
komandu kopvērtējumā saņēma
Lietuva, apbalvojumus par augstvērtīgāko individuālo sniegumu
saņēma igauņu šķēpmetējs Magnuss Kirts un latviešu skrējēja
Gunta Latiševa-Čudare. Svinīgajā
pieņemšanā piedalījās arī Latvijas jaunie vieglatlēti, kuŗi šogad
guvuši augstus sasniegumus Eiropas un Pasaules čempionātos, nesot
Latvijas vieglatlētu vārdu pasaulē.

Skujiņš izcīna
savas karjēras
lielāko uzvaru
Izcilu panākumu Italijā sasniedzis Trek – Segafredo komandas
un Latvijas izlases šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš, kuŗš
spraigā cīņā pēdējos metros
izcīnīja uzvaru UCI HC katēgorijas viendienas velobraucienā
Tre Valli Varesine. Aiz mūsu
sportista palika visi trīs pasaules
čempionāta medaļnieki, tostarp
Alehandro Valverde.

starp četrām braucējām un ceturtdaļfinālam nekvalificējās. Viņai
34. vieta 43 braucēju konkurencē.

Futbols
Latvijas futbolisti savā laukumā
UEFA Nāciju līgas D līgas spēlē
nospēlēja 1:1 ar Kazachstānas
vienību. Vienīgos vārtus mūsu
komandas labā guva Artūrs Karašausks. „Spēle bija interesanta
ar daudz momentiem. Abas komandas centās uzvarēt, jo bija
vajadzīgs panākums. Gruzija bija
uzvarējusi, arī mums abām komandām vajadzēja to izdarīt.”

TTT uzvar
pārliecinoši

Latvijas čempiones basketbolā
TTT Rīga Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas
kvalifikācijas pirmajā spēlē ar
67:56 (9:15, 26:14, 21:14, 11:13)
uzvarēja valstsvienības līderes
Anetes Šteinbergas pārstāvēto
Italijas klubu Venēcijas Umana
Reyer. Komanda, kas būs labāka
divu spēļu summā, iekļūs FIBA
Eirolīgas pamatturnīrā.

Toms Skujinš 212 kilometrus
gaŗajā distancē uzvaru izcīnīja Artūru Karašausku apsveic viņa
pēdējos metros...
komandas biedrs Deniss Rakels //
Šis ir Skujiņa līdz šim lielākais FOOT: LETA
panākums karjērā viendienas
„Protams, ka tādas epizodes
velobraucienos. Trasē Toms pa- vienmēr paliek atmiņā. Pirmie
vadīja 4 stundas 55 minūtes un vārti izlasē vienmēr sagādā fan41 sekundi. Tre Valli Varesine tastiskas emocijas, turklāt guvu
velobrauciens notika jau 98. reizi. tos savu līdzjutēju priekšā.
Valstsvienībā debitēju 18 gadu
cumā, bet līdz pirmajiem vārLabo pasaules ve
tiem bija jāgaida astoņi gadi. Šo
meistaru rekordu un brīdi atcerēšos ļoti ilgi,“ stāstīja
izcīna zelta medaļu Karašausks.

Latvijas treka riteņbraucējs
Mūze un Grabuste
Ainārs Ķiksis ASV pilsētā Loizmēģina spēkus
sandželosā notiekošajā pasaules
meistaru čempionātā izcīnīja
bobslejā
zelta medaļu 750 metru indiSeptembŗa sākumā notikušajā
viduālajā braucienā. Mūsu sportists distanci veica 48,170 sekun- atlasē Latvijas bobsleja galvenais
dēs, kas ir jauns pasaules meista- treneris Sandis Prūsis izvēlējās
trīs meitenes ‒ šķēpmetēju Katru rekords.
rīni Sirmo, kā arī BMX riteņbraucējas Vinetu Pētersoni un
Vanesu Buldinsku. Latvijas šķēpmešanas sezonas līdere Līna Mūze
un mūsu tāllēcēja Aiga Grabuste
tagad trenējas Siguldā, sportistes
vēlas izmēģināt spēkus monobobslejā, kas iekļauts 2022. gada ziemas olimpisko spēļu programmā.

Rīdziniecēm rezultatīvākā ar
19 punktiem bija Šeja Pedija, bet
12 punktus iemeta Ieva Pulvere.
Savukārt ar deviņiem punktiem
un deviņām atlēkušajām atzīmējās Kristīne Vītola. Venēcijas
komandā rezultatīvākā spēlētāja
bija tieši Šteinberga, kuŗa izcēlās
ar 21 punkta guvumu un desmit
atlēkušajām bumbām, sasniedzot sev double-double.
Mārtiņa Zībarta trenētā TTT
Rīga kvalifikācijas atbildes spēlē
izbraukumā ar rezultātu 73:56
(19:11, 19:18, 22:12, 13:15) otrreiz pārspēja Venēcijas Umana
Reyer“, divu spēļu summā svinot
panākumu ar 140:112, līdz ar to Ainārs Ķiksis starp saviem koniekļūstot turnīra otrajā kārtā. kurentiem
TTT Rīga Eirolīgā iepriekšējo
BMX
reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.
gadam. Nevienā no četrām seriteņbraukšana
zonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.
Arģentīnā BMX riteņbraukšanas superkrosa Pasaules kausa
izcīņas beidzamajā, astotajā, posmā Vineta Pētersone sasniedza
ceturtdaļfinālu. Sezonas kopvērtējumā viņa ierindojās 10. vietā.
Kopvērtējumā pirms pēdējiem
diviem posmiem Pētersone bija
astotā.

Līna Mūze // FOTO: Sporta centrs

Šobrīd vēl nevar teikt, ka minētās atlētes ir nomainījušas sporta
veidu. Mūzes prioritāte joprojām
ir 2020. gada olimpiadas šķēpmešana. Savos sporta veidos sezona
ir beigusies, tagad vieglatlētes vēlas
izmēģināt spēkus monobobslejā.

DAŽOS VĀRDOS

Vineta Pētersone

Otra Latvijas pārstāve Vanesa
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, vieglatlēte Gunta Vaičule ar balvu, Buldinska priekšsacīkšu brauLVS prezidente Ineta Radēviča, Valmieras domes priekšsēdis Jānis Baiks cienā bija sestā, bet pēc tam pēun Ogres novada domes priekšsēdis Egils Helmanis // FOTO: LETA dējās cerības kārtā finišēja trešā

Riodežaneiro Olimpisko spēļu
dalībnieks Dainis Upelnieks pasaules militārpersonu čempionātā
izcīnījis bronzas medaļu stenda
šaušanā. Pēc pirmās dienas viņš
bija tikai astotajā vietā.
Rīgā, Imantā ir atvērts jauns
sporta un izklaides objekts – iekštelpu halle skrituļslidošanai –
Rolleg Centrs.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

