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Jubilejas sarīkojumu nedēļā, sā -
koties Rīgas Latviešu biedrības 
Folkloras komisijas biedru grupas 
un tautas mākslas kopu koncer-
tam Stāvi stipri, strādā droši! Lat-
vijai!, RLB priekšsēdis Guntis Gai-
lītis ar gandarījumu paziņoja, ka 
2018. gada 25. oktobrī stājies spēkā 
Rīgas Latviešu biedrības ierosinā-
tais, Saeimas pieņemtais un Latvi-
jas Valsts prezidenta izsludinātais 
Rīgas Latviešu biedrības likums. 

Vēsti par likuma stāšanos spēkā 
ar aplausiem sveica arī visi Rīgas 
Latviešu biedrības biedri, draugi, 
tāli un tuvi viesi, kas ar savu klāt-
būtni pagodināja lielās jubilejas 
kulminācijas sarīkojumu – svinī-
go koncertu un pieņemšanu. Lie-
lajā zālē (kur 1873. gadā pirmo-
reiz tika nodziedāta Baumaņu 
Kārļa Dievs, svētī Latviju!) klāt eso-
 šos svei ca Valsts prezidents, Rīgas 
Latviešu biedrības 150. jubilejas 
gada patrons Raimonds Vē  jo nis, 
kā arī biedrības ESTONIA priekš-
sēdis Marts Mika. Ar savu klāt-
būtni sarīkojumu pagodināja ekspre-
zidente Vaira Vīķe-Freiber ga kopā 
ar dzīvesbiedru Imantu Freibergu.

Cēli izskanēja jubilejas svinīgais 
koncerts Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija!, kuŗā piedalījās vijolniece 
Laura Zariņa (Frankfurte, Vācija), 
pianists Reinis Zariņš (Londona, 
Lielbritanija), Latvijas Nacionālās 
operas un baleta solisti Laura Tei-
vāne (soprāns), Kalvis Kalniņš (ba -
 ritons), komponists, RLB Goda 
biedrs Raimonds Pauls, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē mi-
jas profesors, pianists Ventis Zil-
berts, diriģents Edgars Račevskis, 
diriģents un komponists Andrejs 

Rīgas Latviešu biedrība ‒ANNO 1868

Jansons (Detroita, ASV), Rīgas Lat-
viešu biedrības kamerkoris Aus - 
 t rums, mākslinieciskais vadītājs 
Ārijs Šķepasts, Ekonomikas un 
kultūras augstskolas kamerkoris 
Fortius un Latvijas Universitātes sie-
 viešu koris Balta; abu koŗu māk sli-
nieciskā vadītāja, Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadē mi jas profeso-
re Māra Marnauza; Rī  gas Kultūras 
un mākslas centra Mazā ģilde sie-
viešu koris Ausma, māksliniecis-
kais vadītājs, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadē mi jas profesors Jā -
nis Zirnis; Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadē mi jas simfoniskais 
orķestris, māksli nieciskais vadītājs 
Kaspars Ādam sons; diriģenti Jā -
zepa Vītola Lat vi jas Mūzikas aka-

dēmijas profeso ri Viesturs Gailis, 
Andris Ve  cum nieks, Jānis Zirnis, 
kā arī Nor munds Dreģis.

Programmu veidoja izcilu lat-
viešu komponistu – RLB Goda 
biedru Jāņa Cimzes, Jurjānu 
Andreja, Jāzepa Vītola, Oļģerta 
Grāvīša, Raimonda Paula, Pēteŗa 
Vaska, kā arī ar Biedrības vēsturi 
un šodienu cieši saistītu kom-
ponistu Baumaņu Kārļa, Emīla 
Dārziņa, Jāņa Mediņa, Alfrēda 
Kalniņa, Emiļa Melngaiļa, Lūcijas 
Garūtas, Jāņa Ivanova un Andŗa 
Sējāna skaņdarbi.

Koncerta programmas veido -
tājs – RLB Mūzikas komisijas 
priekšsēdis Arvīds Bomiks.

Savukārt pēc koncerta Zelta zālē 

(jau saviesīgā gaisotnē) notika pie-
ņemšana – proti, RLB priekšsē - 
dis Guntis Gailītis pieņēma bied-
rībai veltītos apsveikumus (un dā -
vanas). Sveicēju pulks vērienīgs, 
sākot ar kaimiņiem – Latvijas Uni-
versitāte, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, Valsts Māk-
slas mūzejs, LU Akadēmiskā bib-
liotēka, kam sekoja tālāki, bet ne 
mazāk gaidīti viesi – lietuviešu 
biedrība (Lietuva), Rīgas Stradiņa 
universitāte, Latvijas Ārstu bied-
rība, Latvijas pareizticīgo un ka -
toļu baznīcu pārstāvji, Latvijas 
Kaŗa mūzejs un Latvijas Okupā-
cijas mūzejs, Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienība u. c. Sveicienus un 
laba vēlējumus jubilejā atsūtīja 
LZA Senāta priekšsēdis Jānis Stra-
diņš, Romas Katoļu baznīcas Rī -
gas archibīskaps-mētropolīts Zbig-
ņevs Stankevičs, Rīgas domes 
priekšsēdis Nils Ušakovs  u.c.

Domāju, ka daudzi, ļoti daudzi, 
piekritīs LZA prezidenta Ojāra 
Spārīša teiktajam (iepriekš jau mi -
 nētajā konferencē) par Rīgas Lat-
viešu biedrību, ka tā iet savu pa -
zīstamo ceļu, lai gan ir transfor-
mējusies un nav vairs tādā formā 
kā pirms 100 gadiem. Šī ir sabied-
rības apziņas veidotāja organizā-
cija, sabiedrības domas veidotāja 
un attīstītāja. Organizācija, kuŗai 
ir ļoti plaša rezonance, un var tikai 
vēlēt tai arvien plašāku iesaistīto un 
uzrunāto cilvēku loku, atrast pa  rei-
 zos vārdus, lai šajā laikā mums vi -
siem varētu dot stiprinā jumu, cerī bu, 
atbalstu un pārliecību par to, ka mēs 
ejam pareizi – uz savu valsti. Pro-
tam savu valsti noturēt un attīstīt.

Inese Raubišķe

Svētku tortes pirmo gabalu nogriež RLB priekšsēdis Guntis Gailītis

Ministru kabineta balvas

Ivars Seleckis Vija Vētra Egils Levits

Latvijas valdība 23. oktobrī lē  mu  si 
par Ministru kabineta bal vas pie -
šķiršanu sešām izcilām per so nī-
bām, novērtējot viņu no  zī mīgo 
ie  guldījumu un nopelnus Latvijas 
valsts attīstībā. Ministru kabineta 
balva Latvijā ir nāka mais augstā-
kais apbalvojums aiz Triju Zvaig  - 
ž ņu ordeņa un augstā kais no tiem, 
ko piešķiŗ valdība. 23. oktobrī val dība 
lēma par Mi  nistru kabineta balvas 
piešķir ša nu sešām izcilām personī-
bām, tostarp dejotājai, cho    reografei 
un pedagoģei Vijai Vēt rai, kinore-
žisoram un operatoram Iva  ram 
Seleckim un Ei  ropas Savie nī bas 
Tiesas tiesnesim Egilam Le  vitam. 
Viņš godalgots par nozī mīgu ie -
guldījumu Lat vi jas tieslietu sistē mas 
attīstībā, de  mokratijas un tiesis-
kuma stip ri nāšanā, kā arī zināt nis-
 kiem sa  sniegumiem tieslietu jomā.
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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 $ 86.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 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

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

I N  M E M O R I A M

Viņš posās uz dzimteni, lai te 
kopā ar savējiem un savu tautu 
nosvinētu savas Valsts Simtgadi. 
Un viņš nepaspēja saņemt prie-
cīgo un pagodinošo ziņu, ka 
Latvijas valsts sava krietnā dēla 
Visvalža Dzeņa dzīves iegul-
dījumu novērtējusi ar augstāko 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeni. Sēru vēsts dziļi skārusi 
daudzus, ļoti daudzus cilvēkus, 
kam Visvaldis bija tuvs, dārgs, 
iedvesmojošs, dāsns… Nu jā  pie-
liek klāt vēl viens apzīmējums – 
neaizmirstams.

Dr. Visvaldis Dzenis dzimis 
Naujenē, Latgalē. 1934. gadā 
beidzis pamatskolu Skaistā, 
1939. gadā – Malnavas lauk-
saim niecības vidusskolu. Trīs 
gadus studējis Jelgavas Lauk-
saim niecības akadēmijā, agro-
noma gradu ieguvis Land  wirt -
sha wtliche Hohschule Hohe n-
heim pie Štutgartes 1945. gadā 
un 1948. gadā turpat ieguvis 
Dr. agr. gradu. 1949. gadā – pien-
 saimniecības meistara gradu 
pie Lehr und Forschungsanstalt 
Wangen am Bodensee. 1950. ga  da 
rudenī ieceļojis Amerikā un 
sācis profesionālā darba gaitas 
pie Brunetto Cheese Co, Ņū -
džersijā. Izgudrojis trīs lieljau-
das iekārtas siera apstrādei. 
1988. gadā atgriezies Latvijā uz 
Tautas frontes kongresu, pēc 
gada nodibināja uzņēmumu 
„Kok  pārstrāde 98”, kas ir lie  lā-

Viņš ļoti gaidīja šos 
Valstssvētkus…

VISVALDIS DZENIS
1921. gada 12. jūnijs – 2018. gada 29. oktobris

kais nodokļu maksātājs un dar-
bavietu devējs Siguldas novadā.

Visvaldis Dzenis ir izdzīvojis 
to latviešu dzīves ceļu, kas viņus 
aizveda trimdā – vispirms bēgļu 

mūzeju, Likteņdārzu, Vītolu 
fondu, mūsu laikrakstu Laiks 
u.c. Augsti vērtējams viņa ie -
guldījums Latvijas tautsaim-
niecībā, izveidojot un sekmīgi 
turpinot gan minēto kokap-
strādes uzņēmumu, gan jauniz-
veidoto pārtikas pārstrādes 
uzņēmumu SIA Baltic Citrus, 
kas nodarbojas ar Latvijā au -
dzēto ogu un dārzeņu pārstrādi. 

Ar savu personisko priekš -
zīmi Dr. V. Dzenis pārliecina 
uzņēmējus Latvijā strādāt go -
dīgi un atdevīgi, kā arī kopt lat-
viskumu, patriotismu, ģimenis-
kumu un citas pamatvērtības. 
Pēc viņa ierosmes, bērni, maz-
bērni ne tikai rēgulāri apmeklē 
Latviju, bet ir arī praktiski strā-
dājuši, piemēram, Okupācijas 
mūzejā.

Dr. V. Dzenis visu savu cie-
nījamo mūžu ir bijis paraugs 
latviskai stājai, uzņēmīgumam, 
uzticībai ģimenei un savai val-
stij, ar to godam nopelnot tās 
dāvāto atzinību. 

Mīļais Visvaldi! Paldies par 
Tavu mūžu! Visdziļākās līdz-
jutības apliecinājumi Sigridai, 
bērniem, mazbērniem, tuvi nie-
kiem, kollēgām – visiem kam 
krietnā vīra Visvalža Dzeņa 
sāpīgi pietrūks.

Laikraksta Laiks izdevēju
un redakcijas vārdā –

Ligita Kovtuna

Ir cilvēki, kuŗi visu mūžu 
vēlējušies mainīt pasauli, ar 
savām zināšanām un pārliecību 
par veicamā nozīmīgumu pa -
darot to gudrāku un bagātāku, 
un tādu cilvēku aiziešana Mū -
žībā mūsu tautai ir īpaši sāpīga. 
Pavisam nedaudz, tikai dažu 
nedēļu pietrūka, lai kopā ar 
latviešu tautu savas zemes Lielo 
dienu sagaidītu arī Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieris Visvaldis 
Dzenis – cilvēks, kurš tik daudz 
ir paveicis savas Tēvzemes labā 
un kuŗu allaž raksturojuši ne 
skaisti vārdi, bet no sirds pa  da-
rīti darbi. 29. oktobrī aizsākās 
Visvalža Dzeņa ceļš tālajā, ne  zi-
 nāmajā Mūžības ceļā, atstājot 
šaisaulē palikušajiem dārgāko, 
kas viņam piederēja – cerību 
Latviju nākotnē redzēt laimīgu.

Visvaldis Dzenis bija arī ilg-
gadējs Vītolu fonda draugs. 

Atvadu vārdi
VISVALDIM DZENIM

2002. gadā Visvaldis Dzenis sek-
mēja Latvijas Agronomu bied-
rības ārzemju nodaļas (LAB-AN) 
stipendiju dibināšanu topoša-
jiem agronomiem Latvijā. “Vis-
valža un Sigrīdas Dzeņu diman-
ta kāzu stipendija”, “LAB-AN 
stipendija” un SIA “Kokpār-
strāde 98” stipendija šo gadu 
laikā ir bijis atbalsts talantī giem, 
bet mazturīgiem Latvijas jau-
niešiem, kuŗi nākotnē kļūs par 
augsti izglītotiem jaunajiem 
speciālistiem.

Valsts svētkos dāvanu no 
Visvalža Dzeņa saņēma arī laik-
raksts Laiks – simt abonentu 
2018. gadā, kas ir uzņēmuma 
SIA „Kokpārstrāde 98” ziedo-
jums   valsts 100 gadu jubilejā. 
Visvaldim Dzenim nepatika 
īpaša publicitāte, taču naudas 
summas, kas tikušas ziedotas, 
allaž ir bijušas visai iespaidīgas.  

Latvieši gan Amerikā, gan Lat-
vijā viņu pazīst kā cilvēku, kas 
ar saviem spēkiem spējis īstenot 
vērienīgas idejas un nopelnītajā 
dāsni dalījies.

Visvaldis Dzenis ticēja savas 
Tēvzemes cilvēkiem un varēja 
justies laimīgs, jo izjuta patiesu 
gandarījumu par paveikto: ,,Dzim-
tenē man izdevās atrast un 
atraisīt cilvēkos vēlēšanos būvēt 
nākotni saviem spēkiem – viņi 
ieraudzīja „mākoņa zelta ma  li ņu”. 
Nākotnes nama doma ir mūsu 
rokās, un, tikai to piepildot, mēs 
kļūsim, par ko mēs vēlamies būt.”

Un arī tā mākoņa maliņa, no 
kuŗas turpmāk uz mums un 
mūsu padarītajiem darbiem 
vēr sies Visvaldis Dzenis, būs no 
zelta. No tīra zelta. Izsakām vis-
dziļāko līdzjutību tuviniekiem!

VĪTOLU FONDS

 

nometnē Vācijā, pēc tam Ame-
rikā. Neraugoties uz bēgļu 
bērna likteni, V. Dzenis ieguva 
labu izglītību, sekmīgi strādāja, 
izveidoja kuplu un latvisku 
ģimeni. Dzeņu ģimenē izau dzi-
nāti četri bērni, desmit maz-
bērni, kas visi runā latviešu va -
lodā un kopj latviešu tradicijas.

V. Dzenis vienmēr dāsni at -
balstījis Amerikas latviešu ro -
sības – Katskiļu nometni, Dzies mu 
svētkus, sabiedriski nozīmīgus 
sarīkojumus, kā arī Okupācijas 
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“Ir viens vakars”
Maijas Kovaļevskas un Dzintras Erlihas 

Latvijas Simtgades koncerts Ņujorkā

Vidzemes jūrmala pie Tūjas

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

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

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

Kopā...............................                US $........................

Vārds, uzvārds ..........................................................................

Adrese .......................................................................................

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

Tālr.: .................................  E-pasts .........................................

Kalendārus var iegādāties par USD 20,–
plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz

"Laiks" Inc. 114 4th Ave NW,
Largo, FL33770

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

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.

Tuvojoties Ņujorkas ievēro ja ma-
jai Kaye Playhouse koncert zā lei 
(pie Hunter kolledžas) 7. oktobŗa 
pēcpusdienā, koncertgājējus sa -
gaidīja iespaidīga koncerta afiša 
ar izcilās latviešu operzvaigznes 
Maijas Kovaļevskas eleganto fo  to-
portretu un viņas pasaules kon-
certturnejas moto: “Sasauksmies 
Simtgadē ar Maiju Kovaļevsku!” 
Maijas Kovaļevskas un Starp tau-
tisko konkursu laureātes pianis tes 
Dzintras Erlihas koncertu Ņu -
jorkā, kā arī turneju ASV, sarīkoja 
Latvijas Nacionālās Operas ģilde, 
sadarbībā ar latviešu organi zā-
cijām Bostonā, Klīvlandē, Prie-
dainē un Vašingtonā DC. 

DACE
APERĀNE

– Teika” tembrāli virmojošās pa -
sāžas. Lūcijas Garūtas solo dzies-
mās “Aijā dziesmiņa” un “Mēness 
laiva” Maija Kovaļevska inter pre-
tēja ikvienu frazi ar dziļi lirisku 
izjūtu un tēlainu, izmalcinātu 
teksta artikulāciju. Pirmā kon-
certa daļa izskanēja ar Aivara 
Kalēja melodiskajām miniatūrām 
“Vasara” un “Pavasaris” no cikla 
“Gadalaiki pusbalsī” un Lūcijas 
Garūtas “Prelūdiju” Re bemol ma -
žorā Dzintras Erlihas izteik smī-
gajā sniegumā. 

Pēc starpbrīža Maija Kova ļev ska 
apgaroti un pilnskanīgi nodzie-
dāja divus sakrālos vokālos opusus 
– J. S. Bacha/Š.Guno “Ave Maria” 

to liels un sirsnīgs paldies kon-
certa mūzikālajām zvaigznēm – 
Maijai Kovaļevskai un Dzintrai 
Erlihai un Latvijas Nacionālās 
operas Ģildei!

Maijas Kovaļevskas mērķis ar šo 
un citiem saviem Simtgades tur-
nejas koncertiem ASV, Ka  na dā, 
Austrālijā un Latvijā bija pievērst 
uzmanību Latvijas labdarības or -
ganizācijai Ziedot.lv, kas piešķiŗ 
atbalstu ārstnieciskai terapijai un 
cita veida praktiskai palīdzībai 
bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Šim nolūkam, kopā ar Dzintru 
Erlihu un ievērojamo LNOB so -
listu basu Krišjāni Norveli, Maija 
Kovaļevska izdeva jaunu latviešu 
vokālās mūzikas albumu “Ar siltu 
sirdi” sadarbībā ar Ziedot.lv. Al  bu-
 ma pārdošana koncertu turnejas 
laikā Latvijā un pasaulē ir palī-
dzējusi rast nozīmīgu financiālu 
atbalstu minētajam mērķim. Katrs 
no “Sasauksimies Simtgadē ar Maiju 
Kovaļevsku” ASV koncertu simt 
labvēļiem saņēma “Ar siltu sirdi” 
albumu no LNOĢ, kā pateicību 
par atbalstu turnejas sarīkošanai 
ASV. Maija Kovaļevska ir akcijas 
“Ar siltu sirdi” patronese. Tuvāka 
informācija par Ziedot.lv atro-
dama tās mājas lapā.

Maija Kovaļevska ieguvusi ma -
ģistra gradu Jāzepa Vītola Lat vi jas 
Mūzikas akadēmijā Anitas Ga -
ran čas klasē un kopš 2003. gada 
vokālās prasmes papildina pie 
Mirellas Freni Italijā. Maija Ko -
vaļevska ir pirmā no mūsdienu 
latviešu dziedātājām, kas uzstā-
jusies Ņujorkas Metropolitēna 
operā un tajā piedalījusies jau 
vairāk nekā 50 izrādēs. Pēc uz -
varas starptautiskajā jauno oper-
dziedoņu konkursā “Operalia” 
2006. gadā māksliniece izveido-
jusi internacionālu karjēru un 
turpina uzstāties ievērojamākajos 
operteātros visā pasaulē – Eiropā, 
Āzijā, Amerikā, Austrālijā. Dzie-
dātāja saņēmusi Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas Goda 
profesores titulu par īpašu iegul-
dī jumu mūzikas attīstībā un Lat-
vijas vārda nešanu pasaulē un 
Latvijas Valsts augstāko apbalvo-
jumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Dzintra Erliha absolvējusi Jā -
zepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmiju, kur ieguvusi mākslas zi -
nātņu doktores gradu. Skolojusies 
arī pie izcilā latviešu pianista 
Artura Ozoliņa Kanadā. Kon-
certējusi Lat vijā un daudzviet 
pasaulē.

Viens no nākamājiem Ģildes 
atbalstītajiem projektiem, Rīgas 
Doma skolas meiteņu koŗa TIARA 
Imanta Ramiņa bērnu operas “Lak-
stīgala” pirmuzvedums Latvijā, 
tiks reālizēts 9. decembrī Lielajā 
Ģildē, Rīgā. Operas režisore ir 
Māra Ķimele un choreografs – 
Alberts Kivlenieks. LNOĢ Rīgas 
Doma meiteņu korim TIARA 
pavasarī piešķīra $15 000.00 šim 
vērtīgajam mūzikālam notiku-
mam. Lai veicinātu LNOĢ turp-
māko darbību, ziedojumus var 
sūtīt uz “Latvian National Opera 
Guild” vārda un nosūtīt LNOĢ 
kasierim Andrim Padegam: 

LNOG c/o A. Padegs, 2 Merry 
Hill Rd., Poughkeepsie, NY 12603. 

Uz koncertu bija sanākuši ap -
mēram 200 latviešu un ameri kā ņu 
koncertapmeklētāji no Ņu  jorkas, 
Ņudžersijas, Konek ti ku tas, Masa-
čū setas, Pensilvānijas un vēl citiem 
štatiem. Skaistajā koncertzālē, ku -
ŗas skatuvi greznoja LNOĢ valdes 
locekles Guntas Aldzeres dari nā tā 
ziedu dekorācija Latvijas karoga 
krāsās, valdīja svinīga gaisotne. 
Pirms koncerta Maijas Kova ļev-
skas un Dzintras Erlihas koncert-
turnejas koordinātore, LNOĢ 
priekšsēde Aija Pelše apsveica klau-
sītājus un klātesošos goda viesus, 
kuŗu vidū bija jaunais Latvijas 
vēstnieks ANO Andrejs Pilde go-
vičs ar kundzi, Latvijas Goda kon-
suls Ņujorkā Daris Dēliņš ar 
kundzi un Latvijas Goda konsuls 
Filadelfijā Džons Medveckis. Pēc 
ievada vārdiem, Aija Pelše aici-
nāja uz skatuves aktieri Ivaru Sto  -
ņinu, lai viņš novadītu koncerta 
divdaļīgās programmas norisi.

Pirmā koncerta daļa sastāvēja 
no latviešu klasiķu solo dziesmu 
pērlēm un noslēdzās ar kompo-
nistes Lūcijas Garūtas un Aivara 
Kalēja klavieŗu skaņdarbiem. Maija 
Kovaļevska atklāja programmu 
ar romantisko vokālo kamer mū-
ziku – Jāzepa Vītola “Aizver ac  ti-
ņas un smaidi”, Emīla Dārziņa 
“Mātes gars” un Jāņa Mediņa “Ir 
viens vakars.” Katrā dziesmā Maija 
Kovaļevska apliecināja sevi kā 
reti samtainas un skaistas balss 
īpašnieci un kā meistarīgu lat-
viešu “zelta klasikas” interpreti. 
Koncertmeistare Dzintra Erliha 
ļoti smalkjūtīgi spēlēja dziesmu 
klavieŗpavadījumus. Pēc Maijas 
Kovaļevskas degsmīgi nodzie dā-
tās dziesmas “Ir viens vakars”, 
Dzintra Erliha ieveda klausītājus 
Lūcijas Garūtas fantaziju bagātajā 
skaņu pasaulē, virtuozi atskaņo-
dama Garūtas klavieŗdarba “Etīde 

un C. Franka “Panis Angelicus”, 
kā arī introspektīvo Jāņa Mediņa 
solo dziesmu “Aka” ar Friča 
Dziesmas dzeju. Sekoja Dzintras 
Erlihas krāšņi atskaņotās Alek-
sandra Skrjābina “Divas pre lū-
dijas”, emocionāli nospēlētā Lū -
cijas Garūtas “Meditācija klavie-
rēm” un drāmatiski interpretētais 
Jāņa Ivanova “Skicējums Re ma -
žorā”. Koncerta beigās skanēja 
Maijas Kovaļevskas visiemīļotākā 
operārija – Mimi “Donde lieta 
usci” no Pučīni operas “Bohēma” 
un Lauretas ārija “O mio babbino 
caro” no Pučīni operas „Džanni 
Skiki”. Gan vienā, gan otrā ārijā, 
Maija Kovaļevska saviļņoja klau-
sītājus ar savu vokāli mirdzošo 
un kvēlo, meistarīgo dziedājumu. 
Jūsmīgu un nerimstošu aplausu 
suminātas, abas mākslinieces at -
griezās uz skatuves, lai vēlreiz ar 
lielu siltumu atskaņotu “Panis 
Angelicus” kopā ar koncerta va -
dī tāju Ivaru Stoņinu. 

Koncertam sekoja pieņemšana, 
tajā pacilātās gaisotnes laikā Lat-
vijas jaunais vēstnieks ANO An  -
drejs Pildegovičs apsveica Maiju 
Kovaļevsku un Dzintru Erlihu ar 
izcilo koncerta priekšnesumu un 
skaisto latviešu vokālās un kla-
vieŗ mūzikas programmu. Par 
bagātīgi klāto bufetes galdu bija 
parūpējusies Valda Rainey. LNOĢ 
priekšsēde Aija Pelše priecājās, 
ka, pateicoties ASV koncerttur-
nejas patroniem, LNOĢ varēja 
atļauties Ņujorkas koncertu sarī-
kot izcilās Kaye Playhouse telpās. 
Koncerta apmeklētāji ilgi kavējās 
Kaye Playhouse priekštelpā, lai ap -
sveiktu abas mākslinieces. Bron-
ksas televīzijas starpbrīdī fil mē-
tais sižets par koncertu tika pār-
raidīts pāris dienu vēlāk. Brīniš-
ķīgais koncerts un vakars ilgi 
paliks visskaistākajā atmiņā. Par 
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Dziedam trijatā

Tepat uz ielas mākslas galerija

Meitene ar pērtiķi un papagaili

Skats uz Tbilisi

Kaukāza odiseja – Tbilisi renesanse 
Es sēžu uz soliņa Tbilisi ne -

pārtraukti kustīgas ielas malā. 
Labi ir būt pilsētā, kur tādā ielā 
var atrast solu. Pa trotuāriem 
plūst gaŗām priecīgi ļaudis: 
balti, melni, brūngani, tērpti kā 
nu kurais, sievietes vai nu va -
saras kleitiņās, vai melnās čad-
rās. Skatos, mazliet tālāk – ielas 
vienā pusē iekārtojušies mūzi-
kanti. Viņi sāk dziedāt slavenā-
ko gruzīnu dziesmu. Es tak to 
dziesmu pazīstu! Nu, taisnību 
sakot, tikai kaut cik pazīstu, tā 
pa pusei un latviski. Pieceļos un 
pieskrienu viņiem klāt. Ko, 
ziedam visi trīs kopā? Šie iz  brī-
nījušies krata galvu, pasmaida 
un saka OK. Tāds joks viņiem 
laikam iepriekš nav gadījies. 
Laižam vaļā no paša sākuma 
katrs savā valodā:
Mīļās kapu meklēju es,
Bet nav viegli atrast man to,
Katra diena sirdij skumjas nes,
Kur gan esi tu, Suļiko...

JĀNIS 
BOLIS,

ceļotājs, rakstnieks, advokāts

un izbaudījis pilsētas dīvaino, 
aizraujošo gaisotni. Pēkšņi lie -
kas, ka esmu daļa no tās. Te redz 
dzīves prieku un arī dzīves 
bēdas.

Pieceļos un eju tālāk. Ne  uz-
krītoši neaicināts pievienojos 
tūristu grupai, kur gids tīri labā 
angļu valodā stāsta par Tbilisi. 
Mani prom nedzen un es tikai 
klausos. Tbilisi esot daudz na-
cionāla, daudzkultūrāla, daudz-
reliģiska pilsēta, ne gluži eiro-
piska, ne gluži aziātiska, bet ar 
īpatnēju Austrumu un Rietumu 
apvienojumu. Kad citur Eiropā 
vēl plosījušies Krusta kaŗi, 
Tbilisi jau bijusi izveidota kos-
mopolītiska kurdu, persiešu, ta -
tāru, ebrēju, armēņu un gruzīnu 
sabiedrība. Viņš piemin arī, ka 
šodien Gruzija vēl aizvien at  ce-
roties 80 gadu padomju kun-
dzību un esot pārdzīvojusi trau-
matisku neatkarību kopš 1991. 
gada, ar plaši izplatītu korum-

ubagiem, kuŗus redz visur. Es 
sevišķi ievēroju šo  līdzjūtību 
pret ubagiem, jo citās Eiropas 
pilsētās pašvaldības tos novāc 
pie malas lai netraucētu tūristu 
labsajūtai. Tbilisi tā ir pašval-
dības reālā apziņa, ka viss nav 

sāk gari un plaši stāstīt. Prasa, 
vai man esot karte. Jā, parādu. 
Viņš izvelk no kabatas spalvu 
un iezīmē, kā man jāiet. Es eju 
pa tiltu pāri Mtkvaru upei kas 
sadala pilsētu. Tur meitene ie -
priecina gājējus ar mērkaķi un 

šoreiz es viņiem nepievienojos. 
Tad eju par neparasti krāsainu 
mākslas galeriju brīvā dabā. 
Galerija vismaz kilometru gaŗa 
vienā lielas pusē. Redzu sim-
tiem gleznu un skulptūru, gan 
modernas, gan tradicionālas. 

Varbūt visvairāk mani aiz kus-
tināja mīlētāju tilts. Tur tilta 
margās ir ieslēgtas tūkstošiem 
atslēgas. Leģenda stāsta, ka 
katra Tbilisi jaunā pāra pienā-
kums esot doties uz šo tiltu, lai 
kopīgi pieslēgtu atslēdziņu tilta 
margām, tad dzīve būšot sa  ska-
nīga un nebūšot jāšķiŗas. Arī es 
pārspriežu, vai man vajadzētu 
vienu atslēdziņu pieslēgt. No -
lēmu, ka pēc 57 laulības gadiem 
tas laikam vairs nav vajadzīgs. 
Kas būs, tas būs. Starp citu, 
tādas atslēdziņas paradās arī 
Rīgā, Arkādijas parkā un citur. 

Tālāk staigāju pa līkām, bruģ-
akmeņu ielām. Apskatu kupola 
formas pirtis, kur var tvaicēties 
sērūdenī. Eju garām drūpošām 
padomju rūpnīcām, kas ir at -
dzemdinātas par hipiju vies nī-
cām. Nokļūstu pie Gruzijas na -
cionālā mūzeja. Tur atkal kāds 
gids, šoreiz ar tulka palīdzību, 
lepni izskaidroja šo veiksmīgo 
Tbilisi metamorfozi: kad pēc 
2003. gada Rožu revolūcijas 
tikusi atcelta postpadomju Še -
var dnadzes valdība, jaunais re -
žīms spēris soļus, lai viesmīlī-
gais Gruzijas dzīvesveids tiktu 
papildināts ar ražīgu biznesu. 
Tā ar laiku pilsēta pārvērtusies 
par tūristu Meku. Esot atvērtas 
omulīgas kafejnīcas un eleganti, 
kā arī pavisam parasti, restorāni. 
Radušās modernas naktsmīt nes 
– no pieticīgām kopmītnēm 
līdz starptautiskām piecu zvaig-
žņu viesnīcām. Kur nu vēl bāri 
un klubi, mūzeji, galerijas, 
parki, modernizēts transports 
un iespaidīga modernā archi-
tektūra. Gids prognozēja, ka 
2018. gadā Gruzijā viesmīlības 
un izdevīgo cenu dēļ, iera dī-
šoties vairāk nekā 8 miljoni 
starptautisko tūristu, kuŗi iz -
došot vairāk nekā 3 miljardus 
dolaru.

Pievakarē, pēc varenās dzie -
dāšanas, kā arī visa redzētā un 
dzirdētā, vēl paspēju izbaudīt 
pavisam uzmundrinošu brau-
cienu ar gaisa vagoniņu, kas no 
pilsētas Rikes parka šūpojas 
augstu gaisā virs Mtkvaru upes 
un vecpilsētas līdz Narikala 
cietoksnim. Tur ir 360 gradu 
panorāmas skats no senās pil-
sētas un kalnainās, drāmatis kās 
apkārtnes. Cietoksnī atkal 
priekšā mūzikanti, vēlreiz no -
klausījos „Suļiko”, arī šoreiz bez 
paša piedalīšanās. Inter santi, ka 
viņi visi valkā tādas pašas 
drēbes. Laikam būs tāda Tbilisi 
mūzikantu uniforma. Tas bija 
labs nobeigums dienas ekskur-
sijai!

Bija jāsteidzas atpakaļ uz 
viesnīcu posties uz vakariņām 
ar Madaru Siliņu no Latvijas 
vēstniecības. Madara man stās-
tīs, kā vislabāk sākt mana ce -
ļojuma nākamo posmu cauri 
Kaukāzam uz Krievijas repub-
likām Osetiju, Čečeniju, Ingu-
šiju un Dagestānu.

Koncerts beidzas. Mēs prie-
cīgi smaidām, apmierināti par 
dziesmu, kas skanīgi nodziedāta 
un gaidām ziedojums. Pār stei-
dzoši, maniem līdzdziedāta  -
jiem dod, bet man nedod. Vai 
tad versija latviešu valodā nepa-
tika? Žēl! Bet, šodien nav ko 
skumt, varbūt dos nākošreiz. 
Aizeju atpakaļ uz to pašu soliņu 
pacilātā omā, būs laba diena.

Sēdu un skatos, vai nav tuvumā 
kāda kafejnīca. Derētu kafija. 
Kafejnīcu neredzu un ar inte-
resi turpinu baudīt raibo publi-
ku. Pēc laika, laipni un skaidrā 
prātā pie manis pienāk pieklājīgi 
apģērbtas ubadzes; – māte ar 
meitiņu. Abas skumji uz mani 
skatās. Vai varot ko ziedot? 
Protams. Pasaka paldies, mei -
tiņa kniksē un lēni aiziet tālāk. 
Es turpinu sēdēt un domāju; 
šajā īsajā brīdī es esmu notvēris 

pētību, pilsoņu kaŗu, separā-
tisma konfliktiem, ekonomisko 
sabrukumu un krievu iebru-
kumu 2008. gadā. 

Gids turpina, ka pārmaiņu 
gadi neesot bijuši viegli. Kamēr 
ministri kļuvuši bagāti, pār do-
dot enerģiju ārvalstīs, tauta pa -
vadījusi ziemas pie svecēm, auk-
stumā berzējot rokas. Tajā pašā 
laikā vietējās amatpersonas pa -
līdzējušas uzņēmējiem laupī-
šanā un ielas policisti par ie  nā-
kumiem no kukuļiem pirkuši  
mersedesus. Esot grūti iedo-
māties, ka Tbilisi šodien skai-
toties viena no drošākajām 
pilsētām Eiropā. 

Eju tālāk un apsveŗu dzirdēto. 
Jā, drošība, laipnība, pieklājība 
un tolerance Tbilisi ir redzama 
uz katra soļa. To atspoguļo 
draudzīgie policisti, pieklājīgā 
ielas publika un izpratne pret 

prefekts. Tur nav, ko slēpt. Bet 
domāju, ka šī doma jāsaprot arī 
plašāk; liekas, ka Tbilisi dar-
bojas vispārējs sabiedrisks res-
pekts pret katru cilvēku.

Es pieeju pie policista un 
prasu, kā tikt uz vecpilsētu. Viņš 

papagaili. Kukuli neprasa, uzve-
dums par brīvu. Meitenei nauda 
nav svarīga, viņas mērķis ir 
sagādāt cilvēkiem prieku. Upes 
otrā krastā atkal dzirdu mūzi-
kantus. Bet tā kā terzetto kon-
certā man ziedojumus nedeva, 
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Laimīga Latvijā
Rakstniece Agate Nesaule atveŗ savu jaunāko grāmatu
„Zudušie saulgrieži. Stāsts par trimdu un draudzību”

Ziedi, talanta cienītāju uz -

manības un cieņas aplie ci nā-

jumi, preses un TV ieinte re-

sētība, intervijas, tikšanās ar 

lasītā jiem, aizkustinājuma asa-

ras un cie nījamās rakstnieces 

nesavtīgi dāvinājumi Oku pā-

cijas mūze jam un Aspazijas pie-

mineklim Jūrmalā – tā tikai īsa 

prof. Agates Nesaules Latvijas 

ap  meklējuma bilance, par ko šai 

numurā Laiks vēstīs foto re-

portāžā. Nākamajā numurā – 

trimdas literātūras pētnieces 

filoloģijas doktores Ingunas 

Daukstes-Silasproģes vēr tē jums.

Red.

Kā latvieši nokļuva Amerikā pēc Otrā pasaules kaŗa, kā viņi te iedzīvojās,
ko piedzīvoja un pārdzīvoja, kā notika „atgriešanās” Latvijā, kā savijās cilvēku likteņi un

kas palīdzēja to visu izturēt... Lasiet, atminieties, vērtējiet!

Grāmatu var iegādāties, nosūtot čeku par USD 20,–
Rasmai Adams, 114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA

NĀCIS KLAJĀ IZCILS
LATVIEŠU TRIMDĀ

TAPIS ROMĀNS

Zudušie saulgrieži.
Stāsts par trimdu un draudzību

Grāmatas lasīšanā jau iegrimusi 
Daugavas Vanagu daktere Vija 
Tipaine

Rīgas Centrālajā bibliotēkā, tiekoties ar dzejnieci Liju Brīdaku

Runā pazīstamā Latvijas Daugavas vanadze, koklētāja Maija Cālīte

Rakstniece tiekas ar saviem talanta cienītājiem Aspazijas mājā 
Jūrmalā un grāmatas mākslinieci Zani Neimani

Mīļa „amatabrāļu” tikšanās  ar rof. Valtereu Nollendorfu un Aiju Ebdeni

 Kupls lasītāju pulks ieradies uz 
tikšanos ar Agati Nesauli ap -
gāda „Jumava” grāmatnīcā. (Šai 
apgādā 1997. gadā iznāca aug-
stu novērtējumu kā Tēvzemē, tā 
ASV guvušais romāns „Sieviete 
dzintarā”.) Centrā – PBLA val-
des priekšsēde Kristīne Saulīte 
dalās savās pārdomās. Īpaši 
sirsnīga bija rakstnieces tik-
šanās ar viešņām no dzimtās 
Nītaures, kur Agates tēvs Pēteris 
Nesaule kalpoja par mācītāju. 
Tēva amata rīkus un albumu 
līdz ar ziedojumu rakstniece 
nodeva Okupācijas mūzejam

Vēl kāda aizkustinoša tikšanās – Latgales meitene Laura no 
Viļāniem (vidū), kuŗa Latvijas Universitātē studē angļu filoloģiju, 
raksta kursadarbu par Agates Nesaule daiļradi. Uz tikšanos klā tie nē 
gan viņa nebija cerējusi... Blakus Laurai – viņas draudzene Diāna, kuŗai 
A. Nesaules personība un romāns bija neaizmirstams piedzīvojums

V.Nollendorfam raisījās at  mi-
ņas par to tālo laiku, kad viņš 
bija Jaunās Gaitas redaktors. 
Rokā – JG 2. (!) numurs. Valters 
atgādināja, ka tolaik rakstnieci 
sauca –  Andra Nereta
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ATIS GUNIVALDIS 
BĒRTIŅŠ

„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

(Turpināts no Nr.40)

1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju 
izsūtītais Ilmārs Knaģis savā 
grāmatā „Ne mēs tos laikus 
izdomājām” (2016) atceras, ka 
tur, Kuļičku sādžā, pirmo reiz 

dzirdējis un dziedājis līdzi par 
izsūtīto himnu kļuvušo „Es 
dziedāšu par tevi, tēvu zeme”.  

Pēc Otrā pasaules kaŗa Tirz-
malietes dziesma iegūst jaunu 
elpu latviešu trimdas zemēs. 
Pirmais to izpilda operdziedonis 
Boriss Piekalnītis. Ir ziņas, ka 
Jāzeps Vītols, dzīvodams trimdā 
Vācijā, pašrocīgi pārtransponējis 
Graubiņa dziesmas notis Pie  kal-
nīša basam. Piekalnītis to dzie-
dājis visos savos neskaitāmajos 
koncertos, uzskatot dziesmu par 
savas dzīves un ticības aplie ci-
nājumu. Viņš to iedziedājis arī 

skaņuplatēs: 1956. gadā Čikāgā 
studijā Daina un 1980. gadā Rie -
tumvācijā. Publicists Ojārs Alks 
rakstīja, ka Boriss Piekalnītis ar 
savu spēcīgo basbaritonu dzies mā 
izteicis smeldzi un ilgas pēc 
dzimtenes, plate iedziedāta mūža 

gājumā, kad balsij vairs nav da -
biskā spodruma, taču tās māksli-
nieciskā vērtība nenoliedzama, 
techniskais ieraksts nevainojams, 
jo ieskaņots Jankovska skaņu 
stu dijā Štutgartē (Latvija Ame-
rikā, 20.06.1981). Nākamie Grau-
biņa dziesmas ieraksti trimdas 
skaņuplatēs pieder Skaidrītei 
Prin cei un Alfrēdam Poriņam 
1967. gadā ASV.

Komponists Andris Vītoliņš 
(1931 – 2013) latviešu trimdas 
skaņuplašu apskatā 1958. gadā 
Piekalnīša 1956. gadā iedziedāto 
„Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme” 

(Turpinājums sekos)

mantojumā ar Tirzmalietes dze -
joļa „Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme” komponēšanu. Lēta node-
va nelatviskai gaumei (Rudzītis 
Jānis. Attīrītais sadzīves dziesmu 
krājums. Latvija Amerikā, 
14.05.1966). Vai tik Rudzītis te 
nav kaut ko sajaucis? Spriežot 
pēc latviešu trimdas laikrakstu 
ziņām, Tirzmalietes dziesma ir 
populāra visās zemēs, kur ap  me-
tušies latvieši. To dzied sarī ko-
jumos, gan priekos, gan bēdās. 
Nereti kā autors tiek minēts J. 
Graubiņš. Kad visi vienojas ko -
pīgā korī, tad gan jāšaubās, vai 
dziesma būs skanējusi pēc Grau-
biņa… 1979. gadā to skaņuplatē 
iedzied Daugavas Vanagu koris 
Kanadā koŗa mūzikālā vadītāja 
komponista Imanta Saksa har-
monizējumā.

Savā apdarē ģitaras pavadījumā 
1984. gadā to ieraksta skaņuplatē 
Anglijā dzīvojošie mūziķi Dag-
nija Balode un Andris Bankovskis 
(Rainbow Sound Ltd, Notingham, 
England). Trimdas skaņuplatē 
dziesmu iemūžinājis arī Čikāgas 
Daugavas Vanadžu dubultkvar-
tets 1971. gadā.

Mūziķis Jānis Ozoliņš ar vo -
kālistu Vitautu Širkenhēferu savā 
Venus skaņu studijā Arlingtonā 
1968. gadā Tirzmalietes dzejoli 
ieskaņojuši skaņuplatē fokstrota 
ritmā!

Bet laikraksts Laiks 2006. g. 3. jū -
nijā ziņo, ka Armands Birkens 
Kārļa Ķezbera piemiņas pēc-
pusdienā Čikāgā dziedājis „Es 
dziedāšu par tevi, tēvu zeme” 
paša komponētā meldijā.

Latvijā leģendārā dziesma at -
dzimst Atmodas gados, kad tā 
publiski pirmo reiz izskan 1988. 
gada 7. oktobrī Silvijas Silavas 
izpildījumā tautas manifestācijā 
Par tiesisku valsti Latvijā Meža-
parka lielajā estrādē, piebalsojot 
klātesošajiem koriem un dau-
dzām balsīm no ap 150 000 lielā 
manifestantu pulka. 

Tirzmalietes dziesma par tēvu 
zemi Latvijā turpina skanēt un 

Latviešu karavīru dziesmas. Sast. Imants Sakss, izd. DV ASV / 
Kanadā, 1984

nodēvējis par kvazipatriotisku ar 
bezgaumīgu klavieŗpavadījumu 
(pie klavierēm bija Valdis Trei-
manis, kvazi – neīsts, šķietams). 

Vēl dīvaināks ir Zviedrijā dzī-

vojušā publicista Jāņa Rudzīša 
(1909 – 1970) izteikums 1966. 
gadā: Var tikai pabrīnīties, cik 
pliekans sentimentālisma piemērs 
radies Jēkaba Graubiņa atstātajā 

Silvija Silava 1988. g. 7. oktobris 
Mežaparkā

skan joprojām koncertos, dažā-
dos sarīkojumos, gan kā J. Grau-
biņa dziesma (baritons Kārlis 
Leiškalns, tenors Andris Ludvigs), 
gan ar vienkāršāko melodiju (Jānis 
Paukštello, Harijs Spanovskis, 
Ingus Pētersons, Dainis Skutelis, 
Antra Stafecka, Normunds Zušs 
u.c.). Melodijas LP skaņuplatēs 
populārajā versijā to iedziedājuši: 
Jānis Sproģis (Ak, Latvija, kur 
tavi dēli, 1988), T.Kalniņa koris 
diriģenta Juŗa Kalniņa vadībā 
(Dziesma brīvai Latvijai, 1989), 
Andris Daņiļenko (Staburadze, 
1991).
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VAIRA PAEGLE

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

VAIRAS 
PAEGLES

jaunā grāmata 
ceļā pie jums!

Interesenti ASV grāmatu 

var iegādāties, nosūtot

čeku par USD 25,–

t.sk. pasta izdevumi

Rasmai Adams 114 4th 

Ave NW, Largo,

FL33770 USA

Brīvības ērkšķi 
(Continued from no.40)

International experts have con-
cluded that small countries, 
because of their unique character-
istics, such as a strategic geograph-
ic location, a strong national char-
acter or high technological develop -
ment, have played a more signifi-
cant role in the history of sustained 
human development than one 
would expect.  I fully concur with 
this opinion. I believe that despite 
being a small country, Latvia can 
wield much greater power and 
influence than expected, if it can 
unleash the full potential of its 
human capital, geographic loca-
tion, and cultural heritage

Standing on the cusp of a new 
century, peace, security, and sta-
bility in Europe are once again 
threatened just as they were at the 
beginning of the twentieth cent -
ury. With the end of the Cold War, 
economic globalization and the 
emergence of unpredictable politi-
cal powers have created new insta-
bility and insecurity in Europe.  
Democracy, the rule of law and 
human rights are threatened by 
growing authoritarianism, ethnic 
cleansing, corruption, and inter-
national terrorism.

Latvia’s comprehensive security 
doctrine is based on membership 
in the Euro-Atlantic value system, 
which has guaranteed peace and 
stability in Europe for fifty years.  
In addition, a free press, an open, 
just, and politically active society, 
that continually pressures state 
institutions to serve the public 
interest, form the basis for creat-
ing a sense of belonging to one’s 
country.

We must work to ensure that 
our laws are in compliance with 
democratic values.  I will object if 
political parties or government 
officials betray the public trust.  
Ethical principles of governance 
must become an inalienable part 
of Latvia.

The huge divide that currently 
exists between the people and the 
government is unacceptable to 
me. The president must demand 
greater transparency in decision-
making and concrete results from 
politicians. The president must 
foster a political culture that serves 
the common good. 

The quality of education in 
Latvia in the twenty-first century 
will determine whether Latvia 
will be classified as a first, second, 
or third world country. Latvia’s 
greatest treasure is her people’s 
intellect.  We need to invest in 
quality education today.  

During the first period of inde-
pendence, agriculture formed the 
basis of Latvia’s economic de -
velopment. The post-communist 
period is characterized by the dif-
ficult transition to a market econ-
omy.  Today, I see regional devel-
opment abandoned and too great 
a reliance placed on transit busi-
ness, which is unduly influenced 
by Russia and has negatively 
affected a large part of the Latvian 
population.

I feel that Latvia has yet to 
define itself in terms of sustained 

economic development. Attempts 
to portray it as a crossroads coun-
try or amber gateway to the East, 
a transit country open to the 
world, but closed to its people, is 
not acceptable to me. It must not 
become a land of the wealthy few 
and the many poor. I want Latvia 
to achieve an economic potential 
that brings prosperity to all 
Latvians.

I want my country to have a 
“Latvian dimension” as a land of 
innovations and great intellectual 
potential that would allow it to 
become a European intellectual 
and technological powerhouse 
replete with scientific and research 
institutions. Latvia’s national 
iden tity, created by her language, 

become great in thought and 
actions.

June 1999 – Benjāmiņu nams, 
Rīga{end ext}

There was one more task to be 
completed before elections, the 
most painful one for me as an 
American. According to an 
amendment to the Latvian 
Constitution enacted after the 
first presidential elections after 
the restoration of independence 
and designed to exclude as many 
exile candidates as possible, I 
could not hold dual citizenship. 
Naturally, I thought this require-
ment over carefully, consulting 
with my family as well as with 
friends in the US Embassy. I 
weighed the pros and cons, 

tions I continued to have with 
future US ambassadors. When 
my party no longer supported 
me, it was to my American 
friends that I turned for advice 
and encouragement.

The evening before elections, I 
was alone. My family was in the 
United States, so my good friend 
Solvita Vēvere offered to take me 
to see Pastor Juris Rubenis. He 
offered me a prayer for spiritual 
guidance. Earlier that day, the 
People’s Party faction leader had 
called me into his office. He 
assured me that Andris Šķēle was 
doing everything in his power to 
persuade other politicians to 
support my candidacy. He also 
told me that he once had doubts 
about me, but that I had come 
through with flying colors.

June 17 dawned bright and 
sunny. Calmly, dressed in silver 
and white, I met my friend 
Solvita along the way, and 
together we walked to the 
Parliament building, where TV 
cameras and journalists, as well 
as onlookers, gathered. The main 
doors of the building were open 
in an atmosphere of celebration 
and anticipation. My good 
friend, the journalist Kārlis 
Streips, asked how I felt and what 
I would do were I not elected. 
Without hesitation, I answered: 
“I will try to be the best MP 
ever!”

The voting started at nine 
o’clock. The candidate names 
were read – five in all, including 
two from the exile community: 
my friend Jānis Priedkalns, from 
Australia, and me. We then filed 
into the adjoining room to mark 
our ballots by hand. The ballot-
ing was secret. At our faction 
meeting, the instruction was 
clear: everyone was to vote for 
me. During a presidential elec-
tion, the Saeima may have to vote 
in multiple rounds until one can-
didate receives at least fifty-one 
votes. The first two times, the 
Saeima votes for all candidates; 
then the candidate with the least 
votes drops off. It is a time-con-
suming and nerve-racking pro-
cess.

As the day wore on, we gath-
ered in the TP faction room for 
refreshments. My colleagues 
gave me a lot of emotional sup-
port, although we all knew that I 
would not get the fifty-one votes 
necessary for election. Eventually, 
my name and that of Raimonds 
Pauls remained on the ballot. By 
now it was a sultry midsummer’s 
night. Finally, Raimonds’s name 
was the only one remaining on 
the ballot, but even he did not get 
the necessary votes for election.

There was a scramble to come 
up with a new slate of candidates 
and, for the first time, I was 
informed that our faction would 
be voting for the candidate most 
likely to defeat former prime 
minister Valdis Birkavs, Latvia’s 
Way candidate. The TP strategy 
was to support a candidate who 
was likely to be minimally trou-
blesome (that is, someone not 
independent minded) and who 

would assure the nomination of 
Andris Šķēle as prime minister 
in the next government.

Thus, in the hours before mid-
night, three parties – TP, Father-
land and Freedom/LNNK, and 
the Social Democrats—nomi-
nated Vaira Vīķe-Freiberga, a 
Latvian-Canadian professor who, 
a year before, had arrived from 
Canada to head the Latvian 
Institute. After two attempts, she 
was elected president by fifty-
three votes, including mine. 
Later I would joke that while I 
ran for president, Mrs. Freiberga 
was elected president. With her 
election, no one questioned her 
being a woman president, the 
first in the post-Soviet countries, 
nor that she had come from the 
exile community. I felt redemp-
tion in my candidacy.[..]

I may not have been elected 
president, but I felt wiser and 
more self-assured from the expe-
rience, which had brought me 
face-to-face with so many 
Latvian people. Rather than pack 
up my bags and permanently 
return to the United States, as 
had been the case with one 
Latvian-American candidate, I 
flew back to Riga after summer 
recess to a party leadership form-
ing a new government after the 
overthrow of the old one.[..]

I decided I would become the 
independent voice in a party that 
was based on unconditional loy-
alty to the leader. I was not going 
to be silenced.history, rich cultural traditions, 

and lifestyle, that manifests itself 
in a mix of city and country life, 
properly understood and utilized, 
can become the foundation for a 
forward-looking and unique na -
tional development model.

 Latvia’s image in the world is 
unclear.  It is the result of living in 
the shadow of an unpredictable 
neighbor, adopting a victim men-
tality, and contradictory foreign 
policy, especially in terms of geo-
graphic orientation. It is confusing 
to our allies. We need a clear geo-
political orientation to the West. 
Latvia is in Europe and will 
always be there. I see Latvia as a 
trusted partner to countries with 
similar democratic value systems 
and traditions and closely inte-
grated into the Euro-Atlantic 
political, economic, and security 
systems

We must support closer integra-
tion among the Baltic countries. 
During the occupation and the 
struggle for independence, the 
Baltic nations were considered as 
one. Unfortunately, since then, we 
have many gone our separate 
ways many times. Only a united 
political, security and economic 
front can become the prerequisite 
for normalizing relations with 
Russia. 

At the close of the twentieth cen-
tury, Latvia faces serious chal-
lenges. By strengthening the Euro-
Atlantic value system, precisely 
defining our economic develop-
ment model that includes a 
„Latvian dimension“, as well as 
securing our place in the world, 
Latvia, although small in size, can 

understanding that when cam-
paigning for so high an office, 
there can be no questions about 
trust, commitment, or loyalty. 
So, on June 7, 1999, I walked 
alone into the US Embassy in 
Riga to renounce my American 
citizenship.

Ambassador James Holmes 
came down to the consular 
office, as did the first secretary, to 
hold my hand as I tearfully read 
the renunciation document and 
signed the necessary papers. I 
also submitted a letter addressed 
to the US government:

{ext}It is with deep regret that I 
must submit this intent to 
renounce my United States citi-
zenship in order to become eligible 
for election for president of the 
country of my birth, Latvia.

I am forever grateful to the 
opportunities America has given 
me, my education, my work in 
Connecticut state government, 
experience in politics and non-
profit organizations, and, above 
all, an unwavering commitment 
to democracy, human rights, and 
the rule of law, values which are so 
vital to the future of Latvia.

Thank you for the privilege of 
being an American citizen, and 
God bless America. {end ext}

Ambassador Holmes called it a 
courageous step, while I publicly 
stated that it was confirmation of 
my belief that Latvia had a future 
as an independent and demo-
cratic country.

I will never forget the support 
given me by my friends in the US 
Embassy and the excellent rela-

In Alsace with diplomat Georgs Andrejevs and opera singer Egils Siliņš
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI

(Turpinājums 17. lpp.)

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 Drei-
mane, tālr: 781-558-3814, e-pasts: 
aijadreimane@gmail.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 
notiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

6.novembrī 11:00 pensionāru 
kopas rēgulārā sanāksme gro-
ziņu veidā. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par vēlēšanām un ci -
tiem notikumiem. Saiets beig-
sies ar dzimumdienu svinēšanu 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

17.novembrī 13:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres sa  rī-
kojums. Svētku runu teiks rakst-
niece un māksliniece Sarma 
Muižniece Liepiņa. Aktā pie -
dalīsies Filadelfijas latviešu 
skolas audzēkņi. Dziedās Fila-
delfijas latviešu koncertkoris 
Guntas Plostnieces vadībā. Ie -
ejas maksā ieskaitīta arī pi e-
ņemšana un Dzintara Galda 
sarūpētās vakariņas. Ieeja $30 
(tiem, kuŗi ieradīsies tautas-
tērpā, $ 20); labvēļu ziedojums, 
vismaz $50; bērniem un stu-
dentiem ieeja brīva. Rīko visas 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
organizācijas un draudzes. Visi 
laipni lūgti apmeklēt arī kopīgo 
Valstssvētku Dievkalpojumu 
18.novembrī 11:00 Sv. Jāņa 
draudzes dievnamā.

25.novembrī 12:00 Ziemas-
svētku tirdziņa lielā talka. Esat 
aicināti nākt palīgā sagatavot 
telpas tirdziņam. Būs darbi vi -
siem – jauniem, veciem un vi -
dējiem. Šis ir vislielākais un 
visapmeklētākais ikgadējais pa -
sā kums Biedrības telpās, un 
katra rociņa ir noderīga. Labi 
pavadīts laiks un padarītā darba 
gandarījums ir garantēti. Pus-
dienas visiem talciniekiem.

Mēnešsapulce notiks plkst. 
14:00.

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 kop-
summas. Var izmantot arī savus 
līdzatvestos galdus. Vēlams pa -
ziņot par vajadzīgo vietu skaitu. 
Stendus varēs uzstādīt jau sest-
dienas rītā no plkst.9:00. Uz  ai -
ciniet savus draugus un paziņas-
tirgoties gribētājus! 

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

GAREZERS (MI)

Latviešu Centrs (57732 Lone 
Tree Rd, Three Rivers, MI 
49093).

INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 
IN 46260).

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes Latviešu apvie no-

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

ŅŪDŽERSIJA (NJ)
Ņūdžersijas Latviešu Bied rī-

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

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas 

(234 Valentine Ave, Yonkers 
NY 10705).

11.novembrī pēc Dievk. Lāč -
plēša dienas atzīmēšana. Lat-
vijas pastāvīgās pārstāv niecības 
ANO vēstnieka Andreja Pilde-
goviča uzruna un pīrāgu cep-
šanas talka.

18.novembrī 15:30 ”Saknes 
un spārni’’ – Latvijas Valsts 
svētku svinēšana, Dižkoncerts 
un svinīgas uzrunas, svētku to  sts, 
gaismas uzvedums Lat vijai Cen -
trālparkā. Episcopal Church of 
the Heavenly Rest, 1085 Fifth 
Ave (pie 90.ielas).

19.novembrī 20:00 koncertēs 
Andris Nelsons un BSO. 
Carnegie Hall (881 7th Ave, 
New York, NY 10019).

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

NJ).
18.novembrī 13:00 Latvijas 

Valsts proklamēšanas 100 gadu 
atcere. Svētbrīdis – māc. Ieva 
Pušmucāne Kineyko. Svētku 
runu teiks Sarma Muižniece 
Liepiņa. Dziedās Filadelfijas 
latviešu koncertkoris Guntas 
Plostnieces vadībā, solists An -
drew Martens. Muzicēs arī 
Andrew Puntel ar instru men-
tālo ansambli. Pēc koncerta 
saviesīgs vakars un ’’Dzintara 
Galda’’ sarūpētās vakariņas. 
Ieeja $30.

SAN DIEGO (CA)
San Diego Balboa Park Sprec-

kels Ērģeļu paviljons (2125 Pan 
American Rd. E, San Diego, CA 
92101).

11.novembrī 17:00 Latvijas 
Valsts Simtgadu jubilejai veltīts 
koncerts, kuŗā piedalīsies sla-
venā ērģelniece Liene Andreta 
Kalnciema. Ieeja bez maksas.

Organizē: Sandjego-Rīgas Sa -
draudzības asociācija.

 SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

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

10. – 11.novembrī Ziemas-
svētku tirdziņš. Sestd. plkst. 
10:00-17:00, svētd.plkst.12:00- 
16:00.

17.novembrī 19:00 Trejdek-
snīti rīko Latvijas Simtgades 
balli. Ieeja $35.

18.novembrī 12:00 Latvijas 
Valsts dibināšanas atceres sarī-
kojums. Pusdienas, svinīgais 
akts. Svētku runu teiks rakst-
niece Nora Ikstena. Dziedās 
Siguldas Balsis. Ieeja $30, 
skolas bērniem par brīvu.

2.decembrī 12:00 Pensionāru 
Ziemsvētku pusdienas.

15.decembrī 17:00 Svecīšu 

Dievk. baznīcā. Sekos Latviešu 
Skolas Eglīte un groziņu vakars 
Centra zālē.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

4.novembrī 14:00 Daugavas 
Vanagu rīkotais koncerts Svi-
nēsim Lāčplēšus Latvijas 100 
gados! Sarīkojumu ievadīs mā -
cītāja Aivara Pelda īsa uzruna. 
Sekos koncerts, kuŗā piedalīsies 
Kanaku ansamblis, koklētājs 
Ilmārs Vilmanis un 17 gadus 
vecais topošais vijolnieks 
M.Štein blums. Noslēgumā lat-
visks azaids. Tā kā šis būs 
pēdējais DV sarīkojums Bied-
rības telpās, visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $15.

6.novembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

17.novembrī 14:00 līdz saul-
rietam Fort De Soto parka un 
plūdmales 15.nojumē Floridas 
Sv.Petersburgas Latviešu bied-
rība mīļi aicina uz Latvijas 100. 
dzimšanas dienai veltītu kopā 
sanākšanu un sadejošanu ar 
Čikāgas latviešu deju kopu 
Mantinieki, kopīga galda klā -
šanu, sadziedāšanos un saulītes 
pavadīšanu jūrā. Līdzi jāņem 
doma – ko es personīgi šogad 
varētu dāvināt Latvijai, kā arī 
groziņš kopīgajam galdam un 
bezalkoholiski dzērieni, plūd-
males krēsli pašu ērtībai.

Sv.Pētersburgas latviešu bied-
rība cienās ar grilētām desiņām. 
Nojume mūsu lietošanā uz visu 
dienu. Parkā iespējams pel dē-
ties, 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. gada-
dienai veltīts svinīgs sarī ko-
jums ’’Sv.Petersburgas latvieši 
– Latvijai’’.

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

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

Noslēgumā – dejas. Vēlams 
ierasties formālos tērpos. Lai 
nodrošinātu visiem viesiem 
vietas pie galdiņiem, lūdzam 
pieteikties pie Daces Nebares, 
tālr: 917-755-1391. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $ 10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

Pensionāru sanāksmes pirm-
dienās, 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 

 ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00, 
piektdienās 16:00 – 18:00. 
Dievk. notiek 11:00. 10.no -
vem brī dārza talka. 

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

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

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 11.no -
vembrī Dievk. Diakone Guna 
Reina.

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

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

• Grand Rapidu latv. ev. lut.
dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 

Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 

dr.: (122 Cherry Hill St, Ka  la-
mazoo MI 49996). Māc. A. 
Graham. Dievk. notiek 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 4.novembrī 
Dievk. 11.novembrī Dievk. 
angļu val. 18.novembrī Latvijas 
Valsts simtgades Svētku Dievk. 
ar dievg. Svētku akts. 25.no -
vembrī Dievk. ar dievg. 2.de -
cembrī Dievk. 9.decembrī 
Dievk. ar dievg. Skolas Eglīte. 
16.decembrī Dievk. angļu val.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vi -
linskis, tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 4.novembrī 10:00 
Dievk. (pulkstenis stundu at -
pakaļ). 8.novembrī 11:00 Bībe-
les stunda. 11.novembrī 10:00 
Lāčplēšu dienas piemiņas 
Dievk. ar Sv.vak. 18.novembrī 
12:00 Latvijas Simtgades Dievk. 
ar videosprediķi no Latvijas un 
īpašu mūziku. Dievk. notiks 
Landmark centra 3.stāvā (75 
West 5th str, St.Paul). 25.no -
vembrī Mirušo pimiņas dienas 
Dievk. ar Sv.vak. Piedalīsies 
Paula Breide ar dziesmām. 
25.novembrī 12:30 Kapu svētki 
Lakewood kapsētā mauzoleja 
kapličā. Novembŗa vakara Bī -
beles stundu datums un laiks 
tiks izziņots! 1.decembrī 
11:00-15:00 Ziemassvētku tir-
dziņš. Ēdienu pārdos 12:00- 
14:00. 2.decembrī 10:30 Ad -
venta 1.svētd. Dievk. Sākot ar 
2.dec. Dievk. sāksies 10:30!

• Montrealas latv. Trīs vie-
nības ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā. 
11.novembrī 14:00 Dievk., 
25.novembrī 14:00 Aizvesto 
piemiņas Dievk. 9.decembrī 
14:00 Otrās Adventes Dievk.
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LNSO koncertē Parīzē par godu 
Latvijas Simtgadei

23. oktobrī Parīzes filharmonijā 
Latvijas Simtgadei par godu noti-
ka Latvijas Nacionālā Simfoniskā 
orķestŗa (LNSO) koncerts Grand 
Nord (Lielie ziemeļi) Andŗa Pogas 
vadībā ar solista pianista Nikolasa 
Angeliha  piedalīšanos. Filhar -
mo nijas lielā Pjēra Bulēza (Pierre 
Bou lez) zāle bija skatītāju pilna (ap -
 tuveni 2200 cilvēku), un publika 
bija sajūsmināta par orķestŗa snie-
gumu. Koncertu organizēja Parī-
zes filharmonija sadarbībā ar aģen -
tūru Productions A. Sarfati un Lat-
vijas vēstniecību Francijā. Kon-
certa programmā varēja dzirdēt 
Pēteŗa Vaska skaņdarbu Musica 
appassionata”, kā arī Sergeja Rach-
maņinova 4. Klavieŗkoncertu un 
Pēteŗa Čaikovska 6. (Patētisko) 
simfoniju.

Par godu Latvijas Republikas ne -
atkarības proklamēšanas 100. ga -
dadienai Latvijas vēstnieks Fran-
cijā Imants Lieģis pirms koncerta 
rīkoja diplomātisko pieņemšanu. 
Pieņemšanu un koncertu apmek-
lēja Parīzē rezidējošie vēstnieki, 
vēstniecības sadarbības partneri, 
Francijas Nacionālās asamblejas 
un ministriju pārstāvji, žurnālisti, 
arī latviešu kopienas pārstāvji – 
Latviešu apvienības Francijā val-
des locekļi, kā arī Parīzē dzīvojošie 
latviešu mākslinieki. Īpašais goda 
viesis Latvijas Simtgades atzīmē-
šanā Parīzē bija Latvijas kultūras 
ministre Dace Melbārde, kuŗa 
sa  vā runā uzsvēra franču kultūras 
nozīmīgo lomu Latvijas valsts un 
nācijas tapšanas laikā. Ministre 
pau da gandarījumu, ka šobrīd 
gluži kā Latvijas pirmās neatka rī-
bas laikā atkal daudzi latviešu mū -
ziķi mācās Parīzē un māksli nie ki 
Parīzes rezidencēs smeļas ie  dves-
mu, tādējādi Latvija no jau na pilnā 
mērā ir Eiropas kultūras daļa un 
sniedz savu pienesumu tās man-
tojumam. Pēc koncerta vēstnieks 
sirsnīgi sveica orķestri, novēlot 
mūziķiem bieži mūzicēt Francijā.

***
Gundegai Repšei piešķir Baltijas 

Asamblejas balvu literātūrā
26. oktobrī Lietuvas galvaspil-

sētā Viļņā norisinājās gadskārtējā 
Baltijas Asamblejas (BA) sesija, 
kuŗā Gundegai Repšei par vēs tu-
risko romānu seriju “Mēs. Latvija. 
XX gadsimts” tika pasniegta balva 
literātūrā, informē Saeimas Preses 
dienestā.

Repšei balva 5000 eiro apmērā 
tiks piešķirta par vēsturiskās ro -
mānu serijas  ideju, koncepciju un 
kurātores darbību 13 romānu iz -

došanā, kā arī par romānu “Bo -
gene” kā vienu no šīs serijas dar-
biem.

Mākslā bija nominēts Latvijas 
režisors Valters Sīlis par aktīvu 
sabiedriski polītisku šodienas sa -
biedrības un vēstures problēmu 
risināšanu innovatīvā teātŗa reži-
jas valodā visās trīs Baltijas valstīs.  
Tas darīts vairākās lugās – Jāņa 
Ba  loža “Mežainī” un “Veiksmes 
stāstā”, Māŗa Bērziņa “Svina garšā” 
un citās. 

Zinātnē no Latvijas bija nomi-
nēts pētnieks Jānis Kalnačs par 
monografiju “Rīgas dzīvokļu “li -
ku   mīgā” izlaupīšana. 1944 – 1949”.

***
Dziesmu un deju svētku 

rīkošanai veltīta konference
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

notika XXVII Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVII deju svētku 
rīkošanai veltīta konference. Kon-
ferenē uzstājās kultūras ministre, 
Dziesmu un deju svētku padomes 
priekšsēde Dace Melbārde, Lat vi-
jas Kultūras akadēmijas profeso -
re, pētniece Anda Laķe ar priekš -
la sījumu “Dziesmu un deju svēt ku 
mantojuma kopiena: Kādi esam?”, 
LNKC direktore Signe Pu jāte. 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku izpilddirek-
tore Eva Juhņēviča runāja par 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku jaunieve-
dumiem, izaicinājumiem un seci-
nā jumiem. Antropologs Viesturs 
Celmiņš nolasīja referātu “Kas 
Dziesmu svētkiem jāmācās no 
Trampa, Brexit un Facebook skan-
dala?” Tika atklāta monografija 
par svētku tradiciju Baltijas val -
stīs. Konferences laikā diskutēja 
gan par svētku repertuāru, starp-
svētku procesa organizāciju, ko  mū-
nikāciju, biļešu izplatīšanas mo -
deļiem un citiem būtiskiem jautā-
ju miem, kā arī akcentēja Dziesmu 
svētku kopienas aktīvāku iesaisti 
starpsvētku organizātoriskajā pro-
cesā.

Monografijā “Tradicijas anato-
mija” detalizēti aprakstīts trīs ga -
du gaŗumā īstenots pētī jums par 
Dziesmu un deju svētku tradiciju 
Latvijā, Lietuvā un Igau nijā. Lat-
vijas Kultūras akadēmijas profe-
sore Anda Laķe skaidroja, ka pētī-
jums sniedz ieskatu svētku tra-
dicijā no financiālā, zīmolo ša  -   
nas, repertuāra, emocionālā un 
daudziem citiem aspektiem. Ap -
tau jās, intervijās un fokusa grupās 
iesaistījušies vairāki tūkstoši dzies-
mu svētku dalībnieku no trijām 
Baltijas valstīm.

***
Jēkaba laukumu pārdēvē 
par Neatkarības laukumu

Saeima 26. oktobrī galīgajā la -
sījumā pieņēma likumu, kas pa -
redz Jēkaba laukumu Rīgā pār-
dēvēt par Neatkarības laukumu. 
Jēkaba laukums izvēlēts, jo tas sa -
vieno divas vēsturiski svarīgas 
ēkas – Latvijas Nacionālo teātri un 
Saeimas namu.

Kā uzsvērts likuma anotācijā, 
abas celtnes sevī glabā atmiņas par 
vēsturiski ļoti nozīmīgiem noti ku-
miem. 1918. gada 18. novembrī 
teātŗa namā proklamēta Latvijas 
Re publika, savukārt Saeimas na  mā 
1990. gada 4. maijā Augstākā pa -
dome pieņēma deklarāciju “Par 
Latvijas Republikas neatkarības at -
jaunošanu”, bet 1991. gada 21. au -
gustā – konstitūcionālo likumu 
“Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu”. Saeimas Izglītības, kultū-
ras un zinātnes komisijas priekš-
sēdis Aldis Adamovičs (Vienotība) 
skaidroja, ka Jēkaba laukuma pār-
dēvēšana par Neatkarības lauku-
mu būtu kā dāvana Latvijai simta-
jā dzimšanas dienā.

***
Latvijas valstiskuma 

Simtgades svinības Kanadā
23. oktobrī, atzīmējot Latvijas, 

Igaunijas un Lietuvas modernā 
valstiskuma Simtgades, Kanadas 
Nacionālās galerijas auditorijā (Na -
tional Gallery of Canada Audi to-
rium) notika Latvijas vēstniecības 
Kanadā rosināts, veidots un kopā 
ar Baltijas valstu vēstniecībām 
Otavā organizēts galvaspilsētas Ka -
meŗmūzikas koŗa (Capital Cham-
ber Choir) koŗmūzikas koncerts. 

Koncerta ievadā uzrunu teica 
Latvijas vēstnieks Kārlis Eichen-
baums, kas uzsvēra Baltijas dziļās 
kultūras saknes, kā arī to, ka tieši 
dziesmas stiprināja tautas garu un 
ar Dziesmoto revolūciju 20. gad-
simta 80. gadu izskaņā varējām 
atgūt savas valstis. Vēstnieks arī 
norādīja uz īpašajām Latvijas un 
Kanadas attiecībām, kas nostip-
rinās un padziļinās, Kanadai tur-
pinot vadīt nozīmīgo NATO misi-
ju Latvijā. Koncerta programmā 
bija iekļauti pazīstamu Baltijas 
komponistu darbi. Tika atskaņo-
tas Veljo Tormisa, Vidmanta Bar-
tuļa, Ērika Ešenvalda, Donāta Za -
kara, Vitauta Miškina, Arvo Pērta, 
Vitauta Kernaga, Perta Ūsberga 
un Uģa Prauliņa kompozicijas.

***
Latvija piedalās pasaules 

mūzikas gadatirgū WOMEX

Jau trīspadsmito reizi Latvijas 
tradicionālās, folkmūzikas un et -
niskās mūzikas pārstāvji un mū -
zikas izdevēji piedalījās lielākajā tā 
dēvētās pasaules mūzikas (world 
music) industrijas notikumā – 
WOMEX (World Music Expo), 
kas šogad no 24. līdz 28. oktobrim 
notika Spānijai piederošo Kanā-
riju salu pilsētā Laspalmasā de 
Grankanārija (Las Palmas de Gran 
Canaria).

Latvijas stendu WOMEX gada-
tirgū jau trīspadsmito reizi ierīko-
ja Latvijas Mūzikas informācijas 
centrs (LMIC). Katru gadu dalībai 
WOMEX Latvijas Mūzikas infor-
mā cijas centrs sagatavo tautas 
mū  zikas ierakstu izlasi Native 
Music. Traditional / Folk / World-
music/ Latvia.

***
Godina  policistu Andri Bidzānu

25. oktobrī ASV vēstniece Lat vi-
jā Nensija Baikofa Petita pasnie-
dza atzinības sertifikātu Valsts po -
licijas Cilvēku tirdzniecības un su  -
tenerisma apkaŗošanas nodaļas 
galvenajam inspektoram Andrim 
Bidzānam par viņa darbu un ie -
guldījumu cilvēktirdzniecības no -
vēršanā.

ASV vēstniece rīkoja pieņem-
šanu par godu cilvēkiem, kuŗu 
pūles un darbs ir ļāvis cīnīties ar 
cilvēku tirdzniecību reģionā. Bi -
dz āns balvai nominēts sava iegul-
dījuma, profesionālisma un cen-
tienu dēļ, kas ir paraugs kopīgam 
darbam mūsdienu vergturības 
apturēšanai.

ASV valsts sekretārs Maiks 
Pompeo šogad akcentēja, ka ASV 
Valsts Departaments turpinās sa -
darbību ar atbildīgajām personām, 
lai kopīgiem spēkiem būtu iespē-

jams novērst cilvēku tirdzniecības 
noziegumus, lai cilvēku kontra-
bandisti tiktu sodīti un lai cilvēku 
tirdzniecības upuriem tiktu snieg-
ta uz cietušajiem vērsta un traumā 
balstītas pieejas palīdzība.

***
Nav vienprātības 

par atteikšanos no 
pulksteņu griešanas

Eiropas Savienības (ES) dalīb-
valstu vidū nav vienprātības par 
nepieciešamību atteikties no pār-
ejas uz ziemas un vasaras laiku   
jau no nākamā gada. Par to pazi -
ņo ju ši dalībvalstu transporta mi -
nistri, norādot uz trūkumiem Ei -
ro pas Komisijas (EK) izteiktajos 
piedāvājumos. Latvijā vasaras laiks 
pirmo reizi tika ieviests 1981. ga -
dā. Sākot no 1997. gada, vasaras 
laiks ir spēkā no marta pēdējās 
svētdienas līdz oktobŗa pēdējai 
svētdienai.

Eiropas Savienības ietvaros 
pāreju uz vasaras laiku nosaka 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 19. janvāŗa direktīva 
2000/84/EK par noteikumiem 
attiecībā uz vasaras laiku. Direktī-
va nosaka vasaras laika sākumu 
un beigas vienoti visām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm.

Kad domājam par 
slikto, padomājam 

arī par labo
Jānis Dzenis (36) aizbrauca, lai ie -
gūtu pieredzi un izglītību. Taču 

“aiz ķērās” Lielbritanijā un Ame ri-
kā septiņus gadus. Pietrūka lat-
viešu valodas, pietrūka sa  vējo. 
Vilktin vilka uz mājām. Šovasar 
viņš atgriezās, jo atrada tādu 
darbu, kādu vēlējās. 

Domas par braukšanu atpakaļ 
uz Latviju Jāņa Dzeņa galvā iešā-

vās ik pa brīdim, taču neatradās 
piemēroti darba piedāvājumi. Bankas 

Luminor cilvēki viņu atrada Linkedin un 
uzaicināja uz pārrunām. Luminor ir apņēmusies panākt, lai 
dzimtenē atgriežas vismaz deviņi cilvēki, jo banka iesaistījusies 
sociālajā kustībā Latvija strādā. Šai kustībai pievienojušies vai -
rāk nekā 50 darba devēju, lai veicinātu remigrāciju un līdz ar to 
arī ekonomisko izaugsmi.   

Kas tad Jānim bija ciemakukulī, atgriežoties no ilgiem prom-
būtnes gadiem? Par to viņš pastāstīja, ciemojoties žurnāla IR 
redakcijā. Tās ir atziņas, ar kuŗām iepazīstinām mūsu laikraksta 
lasītājus.

Jauna lieta, ko saprata ārzemēs. Angļi pateiks labo arī tad, ja 
galvenā ziņa ir slikta. Ja cilvēks kaut ko nav izdarījis pareizi, to var 
pateikt dažādos veidos – var nesmuki un asi, bet var ar angļu laip-
nību un cieņpilni, norādot arī uz labo. Šo komūnikācijas veidu 
cenšos ieviest arī Latvijā. 

Kā pietrūkst no dzīves ārvalstīs? Nav nekā tāda, kā ļoti pie-
trūktu. Reizēm varbūt  tās burzmas, kas raksturīga Londonai un 
Ņujorkai, kas man radīja miera sajūtu. Rīgā tāda ir tikai piekt-
dienas pēcpusdienā centrā. 

Ko gribētu ieviest Latvijā no piedzīvotā? Pozitīvo domāšanu. 
Lai ikreiz, kad domājam par slikto, padomājam arī par labo. Lat-
vijā negātīvo saskata vispirms. Jā, ir valstiskas problēmas – korup-
cija, nesakārtotība, bet ir arī daudz izdarīts. Nekad neesam dzī-
vojuši tik labi kā tagad.       
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Jeļena Ostapenko defilē 
Rīgas modes nedēļā

Rīgas modes nedēļas trešajā die-
nā pārsteigumu viesiem bija sarū-
pējis Latvijas zīmols Public Makes 
Image – modes skatē defilēja izcilā 
Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko.

Trešajā dienā savas jaunās kollek-
cijas prezentēja pašmāju dizai nere 
Natālija Jansone, kā arī trīs Latvijas 
zīmoli – “BLCV by Buli chev”, 
“Talented” un jau iepriekš mi -
nētais “Public Makes Image”, kuŗa 
skatē piedalījās arī Osta pen ko.

***
Helsinku grāmatu izstādē 

atver Māras Zālītes grāmatu 
“Pieci pirksti”

25. oktobrī Helsinku grāmatu 
izstādē tika atvērta Māras Zālītes 
grāmata “Pieci pirksti” (Viisi sor-
mea). No latviešu uz somu valodu 
grāmatu tulkojusi ilggadējā Lat-
vijas vēstniecības darbiniece, vai-
rāku grāmatu un lugu tulkojumu 
autore Hilka Koskela. Grāmatas 
iz  devējs ir Harto Pasonens (Ark ti-
nen Banaani).

“Personīgā pieredzē balstītajā 
romānā “Pieci pirksti” Māra Zālīte 
parāda padomju laiku lauku cie-
mata sabiedriskās un varas attie-
cības caur dzīvespriecīgas, ziņkā-
rīgas meitenītes acīm. Bērna ska-
tiens ir vaļsirdīgs, neuzpērkams 
un asredzīgs. Zālītes stāstījums ir 
spilgts, un dialogs – uzjautrinošs. 
Starp rindām slēpjas sirdi plosoši 
likteņi, kuŗu šausminošie notiku-
mi pieauguša lasītāja apziņai trā -
pa precīzi un sāpīgi”.

***
Jauno mākslinieku konkursā 

atzīst Elīnu Vītolu

Konkursā Nordic & Baltic Young 
Artist Award par labāko jaunākās 
paaudzes mākslinieku atzīta Elīna 
Vītola, savukārt simpatijas balva 

piešķirta lietuviešu māksliniecei 
Laimai Antonovai, informē kon-
kursa rīkotāju pārstāve Velga Frei-
berga.

Vītolas konkursa darbs Com-
mon Issues in Painting and Every-
Day Life 5 sastāv no 20 metru gaŗa 
gleznojuma un dīvāna, uz kuŗa 
turpinās gleznojuma motīvs. Ie    - 
d vesmojoties no novecojuša pol s-
 te rējuma auduma, mākslas dar ba 
motīvs pastāvīgi atkārtojas.

***
Koris “Nāc līdzās” 

koncertē Viļņā par godu 
Latvijas Simtgadei

27. oktobrī Viļņas ev. lut. baznīcā 
koris “Nāc līdzās” un jaunieši no 
Kauņas Prana Daunis izglītības 
centra sniedza aizkustinoši sirsnī-
gu svētku koncertu par godu Lat-
vijas valsts Simtgadei. Koris “Nāc 
līdzās” izpildīja latviešu tautas-
dziesmas “Rīga dimd”, “Bēdu ma nu 
lielu bēdu”, “Apkal manu kume  -
liņ” un “Gula meitiņ”, kā arī citus 
klasiskos sacerējumus kā “Odi et 
amo”, “Vindo”. Līva Paula Paleja 
atskaņoja E. Dārziņa “Melan cho-
lisko valsi” saksofona izpildījumā, 
savukārt Maija Fogele, kuŗa apgūst 
flautas spēli J. Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijā, izpildīja I. Zem-
zara “Tarantellu”. Svētku koncerta 
izskaņā jaunieši no Latvijas un 
Lie tuvas kopīgi dziedāja lietuviešu 
populāro dziesmu lietuviešu va -
lodā “Kur zaļoja mežs”.

Svētku koncertā uzrunu teica 
Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars 
Semanis, pateicoties abu valstu 
jauniešiem, koŗa vadītājai Sarmai 
Freibergai un diriģentam Rūdol-
fam Bērtiņam, koncertmeistarei 
Līgai Ivānei par lielisko dāvanu 
Latvijas valsts Simtgadē. Latvijas 
vēstniecība Lietuvā sadarbībā ar 
fondu “Nāc līdzās” un Kauņas Pra-
na Daunis izglītības centru org a-
nizēja koŗa “Nāc līdzās” dalīb nie-
ku sociālās integrācijas un starp-
tautiskās sadarbības braucienu uz 
Lietuvu. Projekta mērķis bija vei-
dot sadarbību starp sociālajām or -
ganizācijām un veicināt personis-
kos kontaktus starp jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. Nodibinātie 
kontakti ļaus veidot tālākus sadar-
bības plānus, it īpaši jau tāpēc, ka 
Latvija un Lietuva atrodas reģio-
nāli tik tuvu kaimiņos.

***
Berlīnē ērģeļu koncerts 

Latvijas valsts Simtgadei
28. oktobrī Berlīnes Ķeizara Vil-

helma Piemiņas baznīcā (Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche) izska-
nē ja īpašs četru atzītu Latvijas ērģel-
nieku koncerts, kas norisinājās 
Lat vijas valsts Simtgades zīmē. 
Kon certu rīkoja Rīgas Sv. Pēteŗa 
baznīcas ērģeļu atjaunošanas bied-
rība Förderverein Orgel Petri-Kir-
che Riga e.V.

“Latvijā un visā pasaulē šogad 
svinam savas valsts simto gada-
die nu. Esam patiesi gandarīti, ka 
biedrība, kuŗā cēla mērķa vārdā 

kopā darbojas Latvijas un Vācijas 
pilsoņi, šajā simboliskajā Berlīnes 
baznīcā ir sarīkojusi četru izcilu 
latviešu ērģelnieku koncertu valsts 
Simtgades zīmē,” uzrunā pauda 
Latvijas vēstniece Vācijā Inga Sku-
jiņa. Koncertā uzstājās ērģelnieki 
Prof. Dr. Vita Kalnciema, Aivars 
Kalējs, Rudīte Līvmane un Māris 
Bietags, kā arī vācu flautists Gerits 
Frēlihs.

***
Notiks Simtgadei veltīts festivāls 

“Trīs zvaigznes”
No 9. līdz 19. novembrim nori-

sināsies Latvijas valsts Simtgadei 
veltīts festivāls “Trīs zvaigznes”, 
kuŗā orķestris “Rīga” izpildīs trīs 
koncertprogrammas. Tajās mū  zi-
ka saistīta ar literātūru, mākslu un 
nozīmīgiem notikumiem Latvijas 
vēsturē.

***
Dziesmu un deju svētku 

Goda virsdiriģente 
Terēzija Broka Mūžībā

93 gadu vecumā mūžībā devu-
sies koŗdiriģente, pedagoģe, kultū-
ras darbiniece un Dziesmu un 
deju svētku Goda virsdiriģente 
Terēzija Broka. Terēze Broka, pa -
zīstama arī kā Terēzija Broka, dzi-
musi 1925. gada 30. septembrī 
Rēzeknes apriņķa Viļānu pagastā. 
Pamatizglītību ieguvusi Vītolu pa -
matskolā un Rēzeknes 1. vidus-
skolā, bet mūzikas teoriju un koŗ-
diriģēšanu – Rēzeknes mūzikas 
vi  dusskolā un Latvijas Valsts kon-
servatorijā.

Studiju laikā Broka vadīja vai-
rākas amatieŗu kopas, bet pēc pār-
celšanās uz Daugavpili sāka strā-
dāt Daugavpils mūzikas kolledžā 
par Koŗdiriģēšanas nodaļas peda-
goģi. Līdztekus pārņēma daudzu 
Latgales reģiona koŗu vadību – di -
riģēja Līksnas ciema jaukto kori, 
Daugavpils rajona kori “Latgale”, 
Jēkabpils skolotāju kori, sieviešu 
kori “Rūta”, Daugavpils Centrālā 
kultūras nama kori “Daugava”, kā 
arī nodibinājusi un vadījusi sie-
viešu vokāli instrumentālo an - 
s am bli “Daina”. Kori diriģentes va -
dībā piedalījušies neskaitāmos 
reģionālajos koncertos, dziesmu 
dienās, salidojumos, kā arī guvuši 
panākumus ārvalstu konkursos 
un festivālos. Broka arī ir izskolo-
jusi Edgaru Znutiņu, Jevģeniju 
Ustinskovu, Skaidrīti Ērlichu, Sil-
viju Juhņeviču, Jeļenu Bogatirjo -
vu un daudzus citus ievērojamus 
mūziķus. Broka bijusi XX-XXII 
Vispārējo latviešu Dziesmu svēt -
ku virsdiriģente, XXIII-XXVI Vis-
pā rējo latviešu Dziesmu svētku 
Goda virsdiriģente, VII Latvijas 
sko lu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku virsdiriģente, Latgales Dzies-
mu svētku un Skolotāju koŗu sali-
dojumu virsdiriģente un organi-
zā tore, Daugavpils pilsētas un 
ra jona koŗu virsdiriģente. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons 

LIELBRITANIJA. 2018. gads rit Latvijas Simtgades zīmē. 
Simt gades programmas Apvienotajā Karalistē mērķis ir vairot britu 
sabiedrības zināšanas par Latviju, tās vēsturi, kultūru, talantīgajiem cil-
vēkiem un panākumiem mūsdienās. Otrs ne mazāk būtisks uzdevums 
ir stiprināt vietējo latviešu saikni ar Dzimteni, veicināt tautiešu iesaisti 
Latvijai svarīgās norisēs. Tuvojoties mūsu valsts proklamēšanas 100. ga -
dadienai 18. novembrī, ar aktīvu Vēstniecības un mūsu uzņēmīgo tau-
tiešu iesaisti daudzviet Apvienotajā Karalistē tiek organizēti vērienīgi 
un radoši sarīkojumi, lai godam svinētu šo lielo notikumu. 

• 27. oktobrī Latvijas vēstniecībā Londonā notika ikgadējā latviešu 
kopienas Apvienotajā Karalistē (AK) organizāciju pārstāvju sanāksme. 

VĀCIJA. 26. oktobrī Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa ar 
uzrunu atklāja Vācijā labi zināmās latviešu mākslinieces Edītes Grīn-
bergas izstādi “Geteiltes Licht” jeb “Lauztā gaisma”. Ar Grīnbergas iz -
stādi vēstniecība Berlīnē turpina tradiciju savās telpās izrādīt atzītu 
Latvijas mākslinieku darbus. Izstāde vēstniecībā būs apskatāma līdz 
2019. gada 12. janvārim. Lai apskatītu izstādi, apmeklējums jāpiesaka 
iepriekš pa e-pastu embassy.germany@mfa.gov.lv. 

BEĻĢIJA. Atzīmējot Latvijas Simtgadi Valonijas reģionā, 19. ok -
tobrī Latvijas vēstniece Ilze Rūse Ljēžas universitātē atklāja Ārlietu 
mi  n istrijas ceļojošo izstādi “Tā mēs gājām uz neatkarību”. Lai dziedošās 
revolūcijas notikumus ietvertu Simtgadei atbilstošā kontekstā, pirms 
izstādes atklāšanas viesus ar Latvijas vēstures lappusēm iepazīstināja 
Ljēžas universitātes profesors Fransiss Balass. Atklājot izstādi, vēstniece 
Ilze Rūse uzsvēra, ka brīvā Eiropā dzīvojošie mēdz piemirst – neatkarību 
un brīvību nevaram pieņemt kā pašsaprotamas lietas, lai cik sen tās 
nebūtu izcīnītas. Ievadrunu teica arī Ljēžas universitātes rektors Pjērs 
Volpers (Pierre Wolper). 

KANADA. 23. oktobrī vēstnieks Kārlis Eichenbaums tikās ar 
Kanadas parlamenta Pārstāvju palātas Ārlietu un starptautiskās attīst ī-
bas komisijas vadītāju Maiklu Levitu. Vēstnieks tikās ar jauno Ārlietu 
komisijas vadītāju, lai informētu viņu par Latvijas ārpolītiskajām prio-
ritātēm, par Saeimas vēlēšanām, par sadarbības ar Kanadu aktuālitātēm, 
kā arī izzināja iespējas, kā tālāk veicināt vizīšu apmaiņu, īpaši parla-
mentāriešu vidū. Vēstnieks Eichenbaums un M. Levits bija vienisprātis, 
ka ir svarīgi uzturēt intensīvu un rēgulāru likumdevēju dialogu, labvēlī-
gi izmantojot tās īpašās attiecības, kas ir izveidojušās starp abām valstīm 
un kas nostiprinās līdz ar Kanadas veiksmīgo vadību NATO kaujas 
grupā Latvijā. Tika vispusīgi apspriesti arī jautājumi, kā koordinēti sa -
darboties cīņā pret antisemītismu, ksenofobiju un pieaugošo nacio-
nālismu, kā arī, kā uzlabot savstarpējo biznesa sadarbību.

• 19. oktobrī Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums ar dzī-
vesbiedri Ināru Eichenbaumu bija uzlūgti piedalīties svinīgajā Baltiešu 
Mākslinieku asociācijas (The Baltic Artists Association/BAA) gads kār-
tējās izstādes atklāšanā Pointklērā (Montrealā) galerijā Viva Vida. 
Vēstnieks uzrunā izteica gandarījumu, ka šis patīkamais notikums or -
ganizēts, baltiešiem cieši sadarbojoties, kā arī, ka tas ir veltīts mūsu val-
stu izveidošanas un atjaunošanas Simtgadēm par godu. Izstādes at -
klāšanā tika nodziedāti veltījumi Baltijas valstu Simtgadēm, vēlot tālāku 
izaugsmi un stabilitāti.

DĀNIJA. 23. oktobrī Latvijas vēstniecībā notika vēstnieces Aldas 
Vanagas tikšanās ar Dānijas-Latvijas biedrības (Foreningen Danmark-
Letland) enerģiskajiem un aktīvajiem dalībniekiem. Biedrība, kuŗu 
1992. gadā izveidoja dāņi, kuŗiem bija patiesa interese par Latvijas attīs-
tību un kuŗi vēlējās stiprināt draudzību un sadarbību starp Latvijas un 
Dānijas iedzīvotājiem, joprojām apvieno patiesus Latvijas draugus un 
atbalstītājus. Tikšanās dalībnieki iepazīstināja vēstnieci ar biedrības 
darbu un aktīvitātēm, kā arī pārrunāja Latvijas šībrīža aktuālitātes un 
in  teresējās par ekonomiskās sadarbības iespējām.

SOMIJA. 23. oktobrī Kotkā oficiālā vizītē viesojās Latvijas vēst-
niece Somijā Kristīne Našeniece un tikās ar Kotkas pilsētas mēru Esu 
Sirvio, Haminas Kotkas ostas satiksmes direktoru Marku Koskinenu, 
Kumenlākso reģionālās valdības izpilddirektora vietnieku Ullu Silma -
ri, kā arī reģiona attīstības uzņēmuma Cursor Oy vadītāju Davidu 
Lindstromu. Ar Kotkas mēru tika pārrunāti pilsētas attīstības plāni, 
attīstot bijušo ostas territoriju pilsētas centrā. Latvijas pieredze multi-
funkcionālu sporta un kultūras centru izveidē reģionos būtu noderīga, 
plānojot tālāku Kotkas pilsētas attīstību. Ar Kumenlākso reģionālās val  dī-
bas izpildirektori tika pārrunātas reģiona attīstības prioritātes un re -
ģionā piedāvātās profesionālā un pieaugušo izglītības iespējas. Reģionā 
esošā vasaras universitāte ļoti veiksmīgi darbojas pieaugušo izglītības 
jomā. Vēstniece apmeklēja arī lielāko Somijas universālo ostu Ha  mi na 
Kotka, kura tika izveidota, 2011. gadā apvienojot divas netālu esošas 
Kot kas un Haminas ostas.

UZBEKISTĀNA. 27. oktobrī Taškentas Starptautiskajā skolā 
tika atzīmēta ikgadējā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) diena, 
kuŗā Latvijas diplomāti un bērni pārstāvēja Latviju gan svinīgā Nāciju 
parādē, gan ar Latvijas vēstniecības Taškentā atbalstu nodrošināja košu 
un interaktīvu stendu par Latviju, kuŗa apmeklētāji varēja piedalīties 
izzinošā viktorīnā par Latvijas Simtgadi un baudīt populārus latviešu 
ēdienus un dzērienus. Starptautiskās skolas skolēni, to vecāki un daudzi 
interesenti Latvijas stendā varēja uzzināt par Latvijas vēsturi, dabu, ģeo-
grafiju un kultūru, kā arī ēdienu tradicijām. Atbildot uz viktorīnas jau-
tājumiem par Latvijas Simtgadi, atjautīgākie Starptautiskās skolas au -
dzēkņi saņēma dāvanās Latvijas saldumus. Apmeklētāji baudīja siltas 
latviešu zāļu tējas un tradicionālus ēdienus, ko latvieši ceļ galdā rudenī, 
kā arī dalījās ar saviem iespaidiem par Latviju.
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Valdības veidošana laikā kopš 
13. Saeimas vēlēšanām noritējusi 
nu ļoti gausi. Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, kā zināms, ir 
teicis, ka viņš kandidātu prem-
jerministra amatam izraudzīsies 
tikai pēc 6. novembŗa, kad būs 
jaunās Saeimas pirmā darba die-
na. Pa šo laiku diviem galveniem 
pretendentiem – Aldim Gobze-
mam no partijas KPV LV un Jā -
nim Bordānam no Jaunās Kon-
servātīvās partijas (JKP) pievie-
nojies vēl viens iespējams kan-
didāts – Artis Pabriks no partijas 
Attīstībai/Par! (AP). Priekšvēlē-
ša nu laikā partija par savu prem-
jerministra kandidātu piedāvā - 
ja Juri Pūci, nu A. Pabriks stājies 
viņa vietā. Zināmā mērā J. Bor-
dāns pats sev iešāva kājā, nākot 
klajā ar piedāvājumu par minis-
tru portfeļu sadalījumu vēl pirms 
jebkādām sarunām par to, kas 
jaunajai valdībai būs darāms. Pā -
rējās partijas tam pateica stingru 
nē, taču pēdējā laikā parādījušās 
vēl pāris problemā tiskas situāci-
jas.

Pirmkārt, JKP ir likusi stingri 
saprast, ka tā nevēlas absolūti ne -
kādas attiecības ar Latvijas Za  ļo 
un zemnieku savienību (ZZS), 
vienalga, vai JKP vadīs koalīciju, 
vai tikai būs viena no tās locek-
lēm. KPV LV, savukārt, paziņoja, 
ka tā nerunās ar “zaļo zemnie -
ku” pārstāvjiem, kuŗi nav ievēlēti 
jau  najā Saeimā, ar to pirmām kār-
tām domājot par aizejošās Saei-
mas ZZS frakcijas līderi Augus -
tu Brigmani, kuŗš savā Zemga -
les vēlēšanu apgabalā palika pir-
mais zem svītras. Būdams ļoti 
pie  redzējis līderis un sarunu ve -
dējs, A. Brigmanis ir piedalījies 
koalīcijas veidošanas sarunās, 
patīk tas kādam vai nepatīk. Šāda 
veida rīvēšanās neko īpaši labu 
par nākotnes koalīciju neliecina.

Neesmu pārliecināts, ka ZZS 
atstāšana opozīcijā būtu prāta 
darbs. No 11 ievēlētajiem ZZS de -
putātiem pieci ir aizejošās val dī-
bas ministri – premjers Māris 
Kučinskis, zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs, satiksmes ministrs 
Uldis Augulis, aizsardzības mi  -

Lēnām pār tiltu
ni strs Raimonds Bergmanis un 
fi  n anču ministre Dana Reiznie ce-
Ozola. Šo cilvēku pieredze po -
lītikā un pārvaldībā nebūtu at -
raidāma, vēl jo vairāk tāpēc, ka 
opozīcijā ZZS varētu būt krietni 
viltīga. A. Brigmaņa palikšana 
trešajā vietā Zemgales apgabalā 
notika, pateicoties Viktoram Va -
lainim, kuŗš veica ļoti plašu indi-
viduālu kampaņu. V. Valainis po -
lītikā ienāca kā Zatlera Refor -  
mu partijas (ZRP) kandidāts ār -
kārtas 11. Saeimas vēlēšanās 
2011. gadā un kļuva par vienu   
no sešiem ZRP deputātiem, kuŗi 
atšķēlās no frakcijas it kā tāpēc, 
ka partijā bija nedemokratiska 
lēmumu pieņemšana. 12. Saei-
mas vēlēšanās V. Valainis kan di-
dēja no Vienotības saraksta, bet 
netika ievēlēts. 2016. gadā viņš 
tika pie tā dēvētā mīkstā mandā-
ta pēc tam, kad Jānis Reirs kļuva 
par finanču ministru un Vjačes-
lavs Dombrovskis, kuŗš šogad vē -
lēšanās pārstāvēja Saskaņu, no -
lika mandātu. Tajā pašā gadā      
V. Valainim nācās izstāties no 
Vienotības frakcijas, jo viņš bija 
balsojis pretēji frakcijas nostājai. 
Pēcāk viņš paziņoja, ka polītisko 
nākotni saskatīja Zaļo un zem-
nieku savienības sastāvā un tā arī 
tika ievēlēts. Par īpaši pastāvīgu 
polītiķi viņu neuzskatīt nekādi, 
taču, kā jau minēju, ZZS arī jau-
najā Saeimā piedāvā ievērojamu 
pieredzi.

Par J. Bordānu un A. Gobzemu 
rakstīju pagājušajā reizē. Artis 
Pa  briks patlaban ir Eiropas par-
lamenta deputāts un savulaik bi -
jis Latvijas ārlietu ministrs un 
aizsardzības ministrs. A. Pabriks 
bija viens no nebūtībā aizgājušās 
Tautas partijas dibinātājiem, bet 
no tās aizgāja pēc tam, kad tā 
uzstāja uz Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja vadītāja 
Alekseja Loskutova atstādināša-
nu no amata. Kopā ar vēl vienu 
Tautas partiju pametušo polītiķi 
Aigaru Štokenbergu A. Pabriks 
izveidoja sabiedrisko organizā-
ciju “Sabiedrība citai polītikai 
tiesiskā valstī,” kuŗa nākamajā 
gadā kļuva par partiju “Sabied-

rība citai polītikai.” Partija iesai s-
tījās Vienotībā, un 2010. gadā    
A. Pabriks tika ievēlēts Saeimā, 
no turienes kļūstot par aizsardzī-
bas ministru Valda Dombrovska 
ot  rā un – pēc ārkārtas vēlēša nām, 
trešajā valdībā. Kad V. Dom brov-
skis atkāpās no amata, uzņe mo-
ties polītisku atbildību par uni-
versālveikala sabrukšanu Zo  litū-
dē, A. Pabriku Vienotība izvirzī -
ja par pretendentu uz ministru 
prezidenta amatu, taču toreizē-
jais Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš visai neskaidru iemeslu dēļ 
kandidatūru noraidīja, un par 
Ministru prezidentu kļuva Laim-
dota Straujuma. A. Pabrikam ir 
doktora grads polītoloģijā, un 
katrā gadījumā viņu nevarētu 
uzskatīt par zaļu gurķi polītikā.

Nacionālās apvienības (NA) 
kandidāts ministru prezidenta 
amatam jau daudzu gadu garumā 
ir bijis Eiropas Parlamenta de -
putāts Roberts Zīle, bet viņš pa -
gājušajā nedēļā paziņoja, ka no 
piedāvājuma atteiksies, jo vēlē ša-
nu rezultāti bija tādi, kādi tie  
bija, un sabiedrība acīmredzot 
vēlas redzēt jaunas sejas polītikā. 
To sabiedrība dabūs ar uzviju,     
jo tikai viena trešdaļa aizejošās 
Saeimas deputātu turpat arī pa -
liks pēc 6. novembŗa. NA gandrīz 
noteikti būs nākamajā koalīcijā, 
vienalga, kas to sastādīs, taču tā 
ir bīstama partija tādā nozīmē, 
ka attiecībā uz tā dēvētajiem 
“tikumības” jautājumiem tā allaž 
bijusi gatava sadoties rociņās ar 
Saskaņu, ar kuŗu citādi tai ir 
diametrāli pretēja ideoloģija. Tā 
vispār jaunajai koalīcijai būs pie-
tiekami liela problēma, ja ņe -
mam vērā to, ka Saeimā ievēlētas 
divas izteikti konservātīvas par-
tijas – NA un JKP, kā arī izteikti 
liberāla partija AP. Partijai KPV 
LV, cik var spriest, nekādas īpašas 
ideoloģijas nav ārpus atbalsta tās 
ekscentriskajam līderim Artu-
sam Kaimiņam, polītikas novē-
ro  tāji sliecas uzskatīt, ka kaut kad 
drīz pēc tam, kad jaunā Saeima 
stāsies amatos, partijas frakcija 
varētu sašķelties, jo ne visi no 
partijas ievēlētie deputāti ir īpaši 

lojāli A. Kaimiņam. Taču gan 
ZZS, gan arī Vienotība ir vairāk 
vai mazāk centriski spēki, tā va -
rētu būt tā līme, kas saturētu 
ko  pā koalīciju ar lielāku skaitu 
partiju nekā Latvijas polītikā ie -
rasts. Vienādi vai otrādi, pēc 6. no -
vembŗa būs skaidrs, kuŗam R. Vē -
jonis piešķirs pirmtiesības koalī-
cijas veidošanā, tad arī redzēsim, 
kas tur galu galā sanāks.

Aizejošā Saeima pēdējo nedēļu 
laikā ir bijusi itin rosīga. Šonedēļ 
ceturtdien tai būs pēdējā plenār-
sēde, un tajā plānots cita starpā 
pieņemt Diasporas likumu, kas 
ir aktuāls tiem daudzajiem lat-
viešiem, kuŗi patlaban dzīvo ār -
pus valsts. 12. Saeimas “kontā” ir 
arī nodokļu reforma, kuŗa pēc 
tās pieņemšanas izrādījās esam 
brāķis, tur papildu darbs būs nā -
kamajai Saeimai. Ievērojami pa -
lie  lināts valsts aizsardzības bu -
džets, lai apmierinātu NATO 
pra sību par izdevumiem divu 
procentu līmenī no iekšzemes 
kopprodukta. Pamatīgi palieli-
nāts budžets veselības aprūpes 
sektorā, lai gan ne tuvu pietieka-

mi tam, kas vajadzīgs. Ļoti svē-
tīgs lēmums, pie kuŗa “gudrās 
galvas” darbu pabeidza pagājušās 
nedēļas plenārsēdē, ir par turp-
māku valsts prezidenta vēlēšanu 
atklātā, nevis aizklātā kārtībā. 
Gribas cerēt, ka tas nozīmē, ka 
partiju izvirzītie kandidāti, tajā 
skaitā R. Vējonis, ja ZZS nolems 
viņu atbalstīt otram termiņam 
amatā, varēs piedalīties publiskās 
debatēs un diskusijās, savukārt 
deputāti būs spiesti atklātā tekstā 
pateikt, kāpēc tie par to vienu un 
nevis par to otru kandidātu. De -
mokratijā slēpti balsojumi valsts 
pirmās personas ievēlēšanai, ie -
spējams, bija pamatoti pirmās 
brīvvalsts laikā, taču patlaban tas 
tā vairs nav. Jā, visticamāk lē - 
m ums tika pieņemts gaidāmo 
vēlēšanu kontekstā, taču pozitīvs 
tas ir nenoliedzami. Paldies 12. Sa -
  eimai par darbu! Ne visam tam, 
ko tā izdarīja, tā pelnījusi uz -
slavas, taču – mums ir bijušas 
daudz chaotiskākas un sliktākas 
Saeimas. Un vēlēsim veiksmes 
jau najai, 13. Saeimai. Viegli ne -
būs, bet lai veicas!

Latvijas Simtgades gaidās man 
prieks par sasniegumiem vied-
technoloģijas jomā, kas gūti tur 
pēdējā laikā. Iezīmēts visai sva-
rīgs ceļš, jo innovācijas šai nozarē 
ir atslēga valsts augšupejai visu-
mā. Šai sakarā, manuprāt, der 
iepazīties ar te izklāstīto.

Vācijas kanclere Angela Mer-
kele nesen viesojās Izraēlā vairā-
ku augstāku amatpersonu un uz -
ņēmēju pavadībā. Viņa, protams, 
kārtējo reizi apliecināja vēstu riski 
pamatoto Vācijas atbalstu Izraēlas 
drošībai un gandrīz vai garāmejot 
pieminēja, manuprāt, bezcerīgo 

Cik svarīgas ir innovācijas – arī Latvijai
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Izraēlas konfliktu ar palestī nie-
šiem. Bet ne jau tas bija viņas vi -
zītes mērķis: pēc daiļru nības kan-
clere un viņas pavado ņi steidzās 
iepazīties sīkāk ar Iz  ra ēlas sasnie-
gumiem informā ci jas technolo-
ģijas (IT) un kiber drošības jomā 
un skubināt raže nu sadarbību 
šajās nozarēs. Tieši šie sasniegu-
mi pēdējos gados pa  mudināja Ķī  -
nas, Japānas un Indijas valdību 
va  dītājus iespai dīgu biznesa “dū -
žu” pavadībā vie soties Izraēlā un 
paplašināt sadarbību, vien mini-
māli mak sā jot meslus nebeidza-
majam “konfliktam”.

Un ja nu mēs runājam par Vā -
ciju – valsti, kas lepojas ar savu 
auto industriju un kuģu būvi, 
vērts minēt dažus skaitļus: pēc 
vā  cu konsultācijas aģentūras   
Ro  l and Berger datiem, “mākslīgā 
intelekta” (Artificial Intelligen - 
ce, AI) jomā Savienotajās Valstīs 
veic pētījumus 1393 “startup” 
(in  novāciju) firmas (40% no 
glo bāla kopskaita), Ķīnā 383 
(11%), “sīkajā” Izraēlā 343, ka -
mēr “bran gajā” Vācijā – tikai 106. 
Atpaliek!

Angela Merkele un viņas pa -
vadoņi, smēlušies pieredzi Izra-

ēlā, atgriezās mājās, un nākamais 
vizitieris bija Ķīnas viceprezi-
dents, kas šīs valsts hierarhijā ie -
ņem astoto vietu kopā ar vairā-
kiem ministriem un biznesa 
“dūžiem”. Viņš tikās ar premjēru 
Benjaminu Netanjahu un devās 
uz Telavivu, kur Peresa vārdā no -
sauktajā Innovāciju centrā noti-
ka starptautiska konference. Uz -
manības centrā bija Ķīnas bagā-
tākais cilvēks, milzu korporāci -  
jas “Alibaba” dibinātājs Džeks Ma, 
kuŗa koncerns sekmīgi kon kurē 
ar daudzināto amerikāņu “Ama-
zon”, kuŗa dibinātājs Džefs Bezoss 

šobrīd atzīts par ne tikai ASV, bet 
pasaules bagātāko cilvēku.

Minētajā konferencē, starp citu, 
piedalījās bijušais Google ģene-
rāl direktors – fonda Innovation 
Endeavours vadītājs Eriks Šmits, 
Facebook viceprezidents Dēvids 
Markuss…

Bet ne jau te ir runa par naudu, 
bet par uzņēmību, gatavību ris kēt, 
neatslābstošu zinātkāri, ne  at laidī -
bu spraustā mērķa sa snieg  šanā.

Ne velti Izraēlu pieņemts dēvēt 
par Start-up Nation: grāmata ar tā   du 
nosaukumu, kas iznāca 2009. gadā, 
tiek lasīta visur, arī Latvijā.
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Pa Latviju ceļo unikāla un 
krāš ņa dāvana valsts Simtgadei, 
kuŗu mantos arī nākamās pa  au-
dzes. No 1097 kvadrātiņiem (katrs 
5x5 cm) izveidota lielizmēra tek-
stilmozaīka Stāstu sega – kopu-
mā nepilnus 10 metrus gaŗa un   
3 metrus augsta. Tās tapšanā pie-
dalījušies diasporas latvieši no 
visas pasaules – ASV, Eiropas, 
Austrālijas, Afrikas, Āzijas – ar 
katru kvadrātiņu nāk stāsts, laba 
vēlējums un apliecinājums, ka 
latviešiem pasaulē viņu tēvze - 
me ir svarīga un mīļa. Zīmīgi,   
ka patlaban sega ir Liepājā, kur 
1944. gada oktobrī liels skaits 
bēgļu bija spiesti kāpt kuģos un 
doties trimdā.

Stāstu sega ir biedrības “Lat-
vieši pasaulē – Mūzejs un pētnie-
cības centrs” īstenots projekts,  
un pastāstīt par to uzrunāju šīs 
biedrības valdes priekšsēdi Mai -
ju (Veinbergu) Hinkli.

Darbs pie segas izveidošanas 
sākās pagājušā gada vasarā, 
taču ideja aizvest latviešu stā s-
tus uz tēvzemi dzima stipri se -
nāk – kad, kur un kāds bija pa -
mudinājums?

Es neesmu Stās tu segas idejas 
autore. Šī ģeniālā ideja nāk no 
mūsu mūzeja kurātores, krāju -
ma glabātājas un biroja vadītā -
jas Mariannas Auliciemas. Toties 
mana interese aizvest mūsu 
trimdinieku stāstus uz Latviju 
aiz sā kās jau sen un ar laiku bija 
arī viens no pamatiem mūzejam 
“Latvieši pasaulē”. Tas bija manas 
vizītes laikā Latvijā 1981. gadā, 
kad sapratu, cik īsti ierobežotas  
ir mūsu zināšanas vienam par 
otru, pateicoties dzelzs aizkaram. 
Trešās atmodas laikā, 1989. gadā, 
arī uzzināju, ka Māra Zirnīte Lat-
vijā veido cilvēkarchīvu ar Lat-
vijas cilvēku dzīvesstāstiem Lat-
vijas kultūras fonda paspārnē. 
Mēs, Latvijas kultūras fonda Si  ra-
kūzās, ASV, dalībnieki, uzaici nā-
jām viņu uz Ameriku 1990. gadā – 
lai iemāca arī mums, kā to da -  
rīt. … Un tad Latvija ieguva ne  at-
 karību – sapnis bija īstenojies, un 
visa trimda bija kājās, visa mūsu 
uzmanība, enerģija un darbs ti ka 
pievērsts no jauna neatkarī bu ie -
guvušai Latvijai. Tikai 1996. ga  dā 
arī Amerikas latviešu apvienība 
sāka domāt par to, kā doku men-
tēsim paši savu – ārzemju lat vie-
šu vēsturi, un mani uzaicināja 
īstenot mutvārdu vēstures pro-
jektu Amerikā, ko arī veicu. Taču 
man vienmēr bija svarīgi, lai šie 
stāsti atnāktu atpakaļ uz Latviju 
un uzrunātu cilvēkus, lai tie ne -
paliktu tikai akadēmiskā līmenī, 
kas paliek lādē un tiek analizēti 
tikai zinātniskās publikācijās. 

2006. gadā, piedaloties konfe-
rencē Norvēģijā, sapratu, ka vis-
labākais veids uzrunāt cilvēkus 
ar stāstiem ir mūzeja konteksts. 
Konference notika Norvēģijas 
Emigrācijas mūzejā un iedo mā-
jos, ka tādu institūciju vajadzētu 
izveidot arī Latvijā. Tā palīdzētu 
ienest ārzemju latviešu pieredzi 
un stāstus ne tikai vēstures, bet 
arī sabiedrības kopīgā atmiņā. 
Jau nākamajā gadā kopā ar en -
tuziastu grupiņu no Amerikas, 
Kanadas un Latvijas, ieskaitot 
dažas manas mutvārdu vēstures 

PAR STĀSTU SEGU
Ar Maiju Hinkli sarunājās žurnāliste Inese Raubišķe

kollēgas Latvijā, nodibinājām bied-
rību “Latvieši pasaulē – Mūzejs 
un pētniecības centrs”. Mērķis: 
izveidot mūzeju un pētniecības 
centru, kas apkopotu un uzturē-
tu relikvijas no ārzemju latvie-
šiem, pētītu un izskaidrotu izce-
ļošanas vēsturi un ārzemju lat-
vie šu pieredzi, un izstāstītu ār -
zemju latviešu stāstu tādā veidā, 
lai tas uzrunā prātus un sirdis. 
Un tas nebūtu tikai par trimdu, 
bet par emigrāciju lielākā un 
tālākā laika skatījumā – ieskaitot 
gan pašreizējos, gan arī Pirmā 
pasaules kaŗa izceļotājus, 19. gad-
s imta zemes meklētājus un dau-
dzus citus. Šajos vienpadsmit ga -
dos esam gājuši pie sabiedrības 
izstādēs, grāmatās, daudzās pre-
zentācijās un pat ar vienu filmu. 

Bet Stāstu segas projekts ir uz -
skatāms un savā ziņā arī unikāls 
veids, kā veidojam tiltu (ciešāku 
saikni) starp Latviju un ārzemju 
latviešiem.

Kāpēc izvēlējāties tieši segas 
formātu?

Savulaik Anglijā Daugavas Va -
nadzes pasniedza Daugavas Va -
na giem 50 gadu jubilejā brīniš-
ķīgu dāvanu – ļoti senā un arī 
mūsdienīgā mākslas technikā – 

tekstilmozaīkā (patchwork) – da -
ri nātu segu. Tas ir rokdarbs, kas 
plaši pazīstams anglosakšu ze -
mēs ‒  kopā tiek sašūti jaunradīti 
vai jau iepriekš lietoti tekstīliju 
gabaliņi, un arī mūsu sievietes 
trimdā to praktizēja. Lūk, tas ie -
spiedās atmiņā, un, manuprāt, 
sega ir lielisks izteiksmes veids, 
kā mēs savu diasporas pieredzi 
nesam atpakaļ uz Latviju. Māk-
slas darbs – ne tikai praktisks, bet 
arī skaists. Un tas var būt arī 
nepraktisks, bet tikai skaists. 

Stāstu segas šūšanas darbus 
vei ca prasmīgās “Linu mājas” šu -
vējas Lielvārdē. Sega piestipri nā-
ta saliekamiem statīviem, kuŗus 
izgatavoja metālmākslinieks Pē -
teris Kalniņš no Čikāgas (uz  ņe-
moties to kā brīvprātīgā darbu). 
Savukārt Marianna Auliciema – 
mūsu mūzeja kurātore un krā ju-
mu glabātāja šeit, Latvijā – nāca 
ar lielisku ideju, kuŗu arī īste no-

jām: izstādē ne tikai apskatāma 
Stāstu sega, bet ikviens intere-
sents stāstus var izlasīt interak - 
tī vā multimediālā prezentācijā. 
Uz  klikšķinot uz datora, iespē-
jams palielināt attēlus un labāk 
apskatīt katru segas kvadrātiņu, 
izlasīt autora stāstu un laba vēlē-
jumu Latvijai dzimšanas dienā. 
Tas šo stāstu segas projektu pa -
dara daudzdimensiālu un arī   
ļoti personīgu. Domāju, ka tādēļ 
tik daudz cilvēku tajā arī pie da-
lījās.

Segā skatāmi daudz bērnu 
darbi?

Ziemeļamerikā vairākās lat  vie-
šu papildskoliņās veidojās stā stu 
segu darbnīcas, piemēram, Bos-
tonas un Hamiltonas skolās, 
Gar  ezera Vasaras vidusskolā un 
citur. Stāstu segas projekta vadī-
tāja Aija Abene zinātu pateikt 
precīzāk par visām skolām, kuŗas 
piedalījās kvadrātiņu gatavoša-
nā. Manas pašas pieredze saistās 
ar Latviskā mantojuma vasaras 
nometni Katskiļos. Šī nometne   
ir viena no retajām nometnēm, 
kur bērni nerunā latviski, mācās 
latviešu dziesmas un tautas de - 
jas, iepazīst latviešu kultūru. Šā -
dās nometnēs izveidojas drau-

dzības, bet galvenais tiek ieau-
dzi nāta mī  lestība uz Latviju. Do -
mājot par šiem bērniem (un arī 
par savām četrām mazmeitām), 
man likās, ka viņiem būtu sva-
rīga konkrēta saikne ar Latviju, 
un Stāstu sega ir kaut kas ļoti 
konkrēts. Zinu, ka arī Latvijā cil-
vēkus interesē, kā šie bērni, ku   - 
ŗ iem nav latviešu valoda, izjūt 
Lat viju? Vai viņiem ir, ko teikt?

Katskiļu bērnu nometnes va  -
dī ba uzskatīja, ka stāstu segas vei-
došana ir brīnišķīga ideja, tā  dēļ 
pagājušajā vasarā ņēma to kā no -
metnes mākslas projektu: bēr ni 
vecumā no 6 līdz 14 gadiem strā-
dāja grupiņās, un mākslas ievir-
zes skolotājas viņiem ierā dīja et -
niskos simbolus, karogu, karti … 
Bērniem vajadzēja attē l ot, kā 
paši sevi un savu ģimeni redz 
attiecībā uz Latviju. 

Interesanti, kad manai maz-
meitai jautāja, kas viņai ir Latvija, 

viņas atbilde bija: “OMI”. Un arī 
kvadrātiņā 5x5 vidū ir liels vārds 
“OMI”, virs kuŗa Latvijas karoga 
krāsas un maza prievīte ar dažā-
diem rakstiem. Viņas saite ar Lat-
viju ir caur mani – vecmammu.

Pilnīgi spontāni jaukas darb-
nīcas sāka darboties Milvokos 
un Ņūdžersijā … Daudzās latvie-
šu kopienās Amerikā darbnīcās 
iesaistījās visi interesenti (ne -
ska toties uz vecumu). Ar laiku 
ļā  vām gatavot kvadrātiņus arī 
priekš saviem mīļajiem, kā arī 
or  ganizācijām, kas atspoguļotu 
saistību ar Latviju – skautu gru-
pas, Katskiļu nometne, 3x3 no -
metne. Atceros, uz 3x3 nometni 
atbrauca Stāstu segas māksli nie-
ciskā vadītāja no Latvijas – Janta 
Meža – un atveda līdzi ļoti daudz 
dizainā izmantojamos materiā lus, 
ieskaitot bērzu tāsis. Tās ma  ni 
uzrunāja, un es izveidoju piemi-
ņas kvadrātiņu maniem vec ve - 
c ākiem, kuŗus izveda 1949. gada 
25. martā. Viņi bija 79 un 80 ga -
dus veci – vecmamma ļoti lūgu-
sies, lai atļauj nomirt dzimtenē, bet 
nekā… viņi drīz nomira Amū ras 
apgabalā, pie Zejas upes. Tas ma -
nai māmiņai dziļi sāpēja, un man 
arī… Tāpēc, godinot viņu pie mi  -

ņu, man bija vēlēšanās ielikt vi  ņus 
Stāstu segā, jo viņi jau arī ir daļa no 
diasporas. Manā piemi ņas kva d-
rātiņā ir tās ar ieplē su mu – gri bēju 
parādīt, ka, neska toties uz noti-
kušo, saite vēl ir pa  likusi. 

Un kādu stāstu ielikāt pati 
savā kvadrātiņā? 

Manā pašas kvadrātiņā ietverts 
emocionāls pārdzīvojums saistī-
bā ar Jāņa Jaunsudrabiņa prozas 
poēmu “Piemini Latviju!”. Mazā 
grāmatiņa tika rakstīta un izdota 
dīpīšu (bēgļu) nometnē Vācijā. 
Kad sākām izklīst pa mītņu ze -
mēm, biju 10 gadus veca, un svēt -
dienas skolas skolotāja man uz -
dāvināja šo grāmatiņu ar novē-
lējumu – Lai kur tu būtu, paturi 
sirdī, ka tev ir Latvija un Latvija 
tevi gaida atpakaļ! Un man tas 
vienmēr ir bijis tik nozīmīgi. Pār-
kopēju titullapu ar vēlējumu un 
ieliku savā kvadrātiņā. Bet grā-
matiņu es nedošu nevienam.

Kādēļ Stāstu sega savu ceļo-
jumu pa Latviju uzsāka tieši no 
Alūksnes?

Alūksne bija tā, kas pirmā at -
saucās. Un tur arī bija personīga 
saite – jo vienai no aktīvām alūk-
snietēm māsa dzīvo Dienvid af-
rikā. Tālāk jau sega devās uz Ma -
donu, Jēkabpili, Lielvārdi, Lī  vā-
niem, Cēsīm, Rīgu, Bausku, Jel-
gavu, Saldu … oktobrī tā skatāma 
Liepājā, bet novembrī Ventspilī.

Pašā vasaras vidū (21. jūnijā) 
Mūzejs un pētniecības centrs 
“Latvieši pasaulē” Latvijas Na -
cionālajā bibliotēkā atklāja vien-
laikus divas izstādes – tekstil-
mozaīku Stāstu sega un izstādi 
“Es (arī) esmu latvietis”. Abas 
izstādes guva plašu atsaucību,  
un atklāšanā kultūras ministre 
Dace Melbārde tās augstu no -
vērtēja. Stāstu segu viņa nosau-
ca par mīlestības vēstuli. Kā jūs 
vērtējat šo notikumu Rīgā, 
Gaismas pilī?

Esmu ļoti pateicīga un priecīga, 
ka kultūras ministre mūs ļoti 
atbalsta un novērtēja padarīto 
darbu. Abas izstādes ir par lat-
visko identitāti, abām kopīgs arī 
centrs – cilvēku stāsti … un mani 
aizkustināja, ka Stāstu segu no -
sauca par mīlestības vēstuli.

“Es (arī) esmu latvietis”. Kas 
tika domāts, otras izstādes 
nosaukumā ieliekot šo (arī) ?

...manuprāt, tur ietverts vēstu-
riskais skatījums: Latvijai atgū s-
tot savu neatkarību, katru ār -
zemju latvieti tēvzemē sagaidīja 
ar sajūsmu, bet tad nāca tāds kā 
atslābums. Domāju, ka no ār -
zemju latviešiem gaidīja ļoti 
daudz – arī to, ka palīdzēs uzreiz 
kļūt par rietumniekiem. Bet tas 
nebija tik viegli, un arī no Rietu-
miem atbraukušie latvieši nereti 
nāca ar padomiem, pilnīgi ne -
zinot (neizprotot) kontekstu. Še -
jieniešiem tas radīja pretreak -
ciju – sak, jūs tur Rietumos nekā 
nezināt. Un tad radās atstum-
šanas izjūta – ka Latvijā ne visi 
tiek pieņemti, ne visi tiek gaidīti. 
Mēs tik labi nerunājam latviski, 
un tā ir viena no tām lietām, 
kuras dēļ arī ārpus Latvijas nejū-
tamies īpaši pieņemti latviešu 
sabiedrībā. Jo lielāka sabiedrība, 
jo vairāk tā šķiro, kas ir pareizais 
latvietis un kas nav. Tāpēc arī tas 
iestarpenis (arī) izstādes nosau-
kumā – ka nevajadzētu šķirot, ka 
latvietis var būt ļoti dažāds. Te 
ietverta šī pamatdoma, ko iztei -
ca Vaira Vīķe-Freiberga: “Ja tu 
jūties kā latvietis, tad tu esi lat-
vietis.” Lūk, to mēs šajā izstādē 
mēģinājām uzsvērt. Bet daļēji arī 
virsraksta izvēli noteica Anša 
Epnera filma “Es esmu latvie-
tis”… lai nekopētu filmas virsrak-
stu, izveidojām tuvu tam savu, 
bet tomēr ar niansi – Es (arī) 
esmu latvietis. 

Kāds ir Stāstu segas tālākais 
liktenis ?

Tas vēl ir atklāts jautājums. In -
terese par Stāstu segu ir liela, un 
domāts to arī papildināt, bet ne 
pagaidām. Būtu jauki, ja tā va -
rētu paceļot pa Eiropu, un brī-
nišķīgi, ja 2019. gadā Stāstu sega 
varētu iepriecināt latviešus (un 
ne tikai latviešus) XV Latviešu 
dziesmu un deju svētkos Kanadā, 
Toronto.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, LaPa mūzeja vadītāja Maija Hinkle un PBLA izpilddirektors 
Raits Eglītis pie 10 metru garās un 3 metru augstās Stāstu segas “sienas”.



LAIKS 132018. ga da 3. novembris – 9. novembris

Kā vērtējat 13. Saeimas vēlē-
šanas un to rezultātus?

Manuprāt, varēja būt vēl sliktāk, 
bet noteikti ir sliktāk, nekā bija.     
Ir milzīgs populistu īpatsvars, un 
jāsecina, ka laikam jau mums 
valstij  ir attiecīgs muļķu procents. 
Kādreiz krievu profesore par vē -
lēšanām Gruzijā, kad tika ievē lēts 
viens krievu oligarchs, sacīja, ka 
tieši tik daudz Gruzijā ir duraku. 
Vis lie lā kās bažas ir par to, ka šie 
cilvēki ir spējīgi sagraut visu to, ko 
esam sasnieguši. Mēs varam vēlē-
ties daudz ko – kā kādreiz teicām: 
ne  atkarību un paradīzi uz bro kast - 
 laiku, bet tas tā nenotiek. Latvija, 
ar klupieniem, ar grūtībām, bet 
galvenais – ar to cilvēku darbu, kas 
negaida debesmannu – tomēr ir 
kaut ko sasniegusi. Kaut kādu mu -
tes bajāru dēļ, kuŗi bļauj, ka viņi 
tūlīt visu lauzīs, mainīs un pār mai-
nīs, mēs varam pazaudēt to, ko 
esam ieguvuši. Laikam jau ne  es mu 
vienīgais, kuŗš tā domā. Braucu 
tramvajā, un tur bija liels pulciņš 
jauniešu, kuŗi arī līdzīgi pauda 
savu sašutumu. 

Pēdējā laikā,  manuprāt, aiz-
vien vairāk parādās autoritā ris-
ma iezīmes un ne tikai populistu 
runās vien. Tas biedē.

Jā, es visādā ziņā raudzīdamies 
ar simpātijām uz Jāni Bordānu un 
to, ko viņš izdarīja Tieslietu mi -
nist rijā, būdams ministrs, klausī-
damies pēdējās pēcvēlēšanu ru -
nās, sāku domāt, ka viņā ir iemā-
jojis Napoleona komplekss. Vis-
maz tāda sajūta rodas. Pārgalvība, 
zināma vīzdegunība, jo partija, 
lūk, ir sasniegusi... Ko partija ir sa -
sniegusi? Darbu taču nav bijis, ir 
bijuši tikai solījumi, Jaunajai kon-
servātīvajai partijai tāpat kā vi -
sām pārējām partijām, kuŗas sevi 
dēvē par jaunajām. Visu Eiropu ir 
pārņēmis zināmā mērā arī Krie-
vijas stimulētais fašisma, neona-
cisma vilnis. Tas, ka par Kaimiņu 
lielāko tiesu balsoja jaunā diaspo-
ra Rietumos, arī ir zīme par to, cik 
šīs populisma un autoritārisma 
idejas ir kļuvušas populāras ne -
domājošajā Rietumu publikā, ku -
ŗai liekas, ka tūlīt viss tiks atvests 
un iedots. Cilvēki maz zina vēsturi, 
viņi nezina, kur mēs atradāmies, 
un tiešām nezina, kas ir slikta dzī-
ve, briesmas, kas var atnākt jeb-
kuŗā brīdī. Tas, ko mēs pirms 28 
gadiem panācām un izcīnījām, 
nav nekas konstants un neatgrie-
zenisks. Katrai paaudzei ir jāmē-
ģina apliecināt, vai grib būt brīva. 
Diemžēl daudzas partijas šobrīd ir 
apliecinājušas, ka mēs negribam 
būt brīvi, mēs gribam dzīvot zem 
viena vadoņa, zem viena diktāta.

Visas partijas apgalvo, ka grib 
valdību bez Saskaņas, bet kom -
binācijas var būt dažādas. Vai 
val dība ar Kaimiņa partiju KPV 
LV ir daudz labāka par valdību 
ar Saskaņu? 

Protams, Kaimiņa partija ir lī -
dzīga kādreizējai Zīgerista parti -
jai – ar banāniem, apmuļķošanu 
un tukšvārdību. Izskatās, ka šī par-
tija ir gatava iet kopā ar Saskaņu 
un, ja mētājas ar neizpildāmiem 
solījumiem, tad meli arī ir jau tās 
pamatos. Domāju, ka viņiem ne -
bū tu lielas problēmas izveidot 
val dību kopā ar Saskaņu. Labā 
ziņa ir tā, ka viņiem tomēr balsu 
nepietiek, lai to izdarītu. Par Zaļo 

“Mums ir vajadzīga saprāta elite”
Atmodas laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdis (1988. – 1990.) Dainis Īvāns intervijā Sallijai Benfeldei

un Zemnieku savienību laikam 
nevar būt īpaši droši, jo viņi ko -
ķetēja ar Saskaņu un rīkoja aptau-
ju Kurzemē, lai noskaidrotu vē  lē-
tāju attieksmi pret šo partiju, bet 
viņiem pat trijatā balsu tomēr ne -
pietiek. Var gadīties, ka KPV LV 
nepiekritīs nekam – atcerieties, kā 
toreiz bija ar Zīgeristu! Populistiem 
nav nekā ļaunāka, kā likt uzņem-
ties atbildību par saviem solīju-
miem. Un to, ka šī partija ir saistī -
ta ar Krieviju, manuprāt, labi va -
rēja redzēt priekšvēlēšanu kam -
pa ņas laikā – caur masīvo atbalstu, 
kuŗu, visticamāk, avīzē Dienas 
Biz  ness nodrošināja vīri, kam ir ar 
Krieviju saistīts bizness. Tādēļ grū ti 
spriest, vai visa šī kompanija būs 
spējīga rīkoties. Publiskās disku -
sijas parādīja, ka viņiem nav ne 
savu domu, ne ideju, kā rīkoties, 
un tas, ka Gobzems pēc vēlēšanām 
mēdz neierasties uz norunātām 
intervijām, piemēram, televīzijā, 
liek domāt, ka viņam viss ar kādu 
iepriekš jāsaskaņo. To  reiz, kad Sa -
eimā ievēlēja Zīgeristu ar viņa par-
tijas biedriem, beigu beigās torei-
zējais Valsts prezidents Guntis Ul -
manis bija spiests meklēt cilvēku 
ārpus partijām, un par premjēru 
kļuva Andris Šķēle. Pēc 13. Saei-
mas vēlēšanām spēku un interešu 
samērs ir aptuveni tāds pats.

Ko darīt vēlētājiem, kuŗi ne -
bal  soja ne par Saskaņu, ne par 
Kaimiņa partiju un redz, ka am -
bīcijas ir vissvarīgākās? Veidot 
jaunu Tautas fronti?

Biju par to jau domājis. Zināju, 
ka konference, kas veltīta Tautas 
frontes 30 gadiem, notiks jau pēc 
vēlēšanām un teicu – ja notiks vis-
ļaunākais, sitīsim bungas un cilvē-
kus, kuŗi piedalīsies konferencē 
un kuŗi saglabājuši ticību Latvijai, 
aicināsim veidot jaunu kustību, 
iesim ielās. Varbūt tas arī būtu va -
jadzīgs. Cilvēki ir apmuļķoti, sa -
šķelti, reklāmu un polītisko šovu 
apmāti. Var jau būt, ka atkal jā  vei-
do kāds liels, apvienojošs spēks, 
kas vestu polītiķus pie prāta, liktu 
apzināties, ka ir vajadzīga saikne 
ar sabiedrību. Vēlēšanu rezultāts 
nav tik ļoti slikts, bet, kad dzirdi 
partiju vīzdegunīgo runāšanu, ir 
skaidrs, ka ievēlētie jūtas kā kungi, 
bet mēs esam tie plēbeji, kuŗus 
viņi tagad vadīs.

Varbūt tiešām ir vajadzīga 
kus tība, kas apvieno?

Šobrīd tas vairāk ir kā retorisks 
jautājums, mums vēl nav nazis pie 
rīkles, bet visi procesi un notiku -
mi Latvijā vedina domāt, jo pa -
stiprinoties tām tendencēm, kas 
pastiprinās. KPV LV ir vienīgā, kuŗa 
pat nav pie mi nējusi, ka valstij ir 
vajadzīga aiz sardzība... Starp citu, 
Tautas fron te bija ne tikai apvie-
nojoša, bet arī izglītojoša organi-
zācija, mums bija lektoru grupas, 
kas uzstājās vis da žādākajās audi-
to rijās, mums bija spēcīgs žurnā-
listu un mediju at  balsts. Cik daudz 
cilvēku polītis kajā izglītošanā to -
reiz izdarīja raidījums Labvakar, 
laikraksts Pa  domju Jaunatne! Un 
šie žurnālisti nebija ne no vienas 
partijas at  karīgi, bija brīvi un 
saprata, kas mums jādara. Šobrīd 
ir tikai žur nāls IR, bet to lasa tikai 
vissa prā tīgāk domājošo Latvijas 
iedzīvo tāju slānis, bet saprātī ga-
jiem vienam otru nav vajadzības 
pārlie cināt. Cilvēkiem nevar pār-

mest, ka viņi ir polītiski neizglītoti, 
ka viņi nezina un nesaprot dau-
dzas ar ekonomiku un financēm 
sai s tītas lietas. Nav vajadzīga pro-
paganda, tā paviršība, kas valda 
sociālajos tīklos, – cilvēki ir jāizglīto. 

Ja būtu cilvēki, kuŗi nāktu un 
dibinātu jaunu Tautas fronti, jūs 
piedalītos?

Varbūt, ja es justu, ka situācija ir 
drāmatiska. Labprāt bez tā iztiktu, 
jo man gribas darīt savu darbu. 
Un ir jānāk jauniem cilvēkiem. 
Kad no partijām nāk “precinieki”, 
es vienmēr domāju, ka jānāk jau-
niem cilvēkiem ar skaidru un gai-
šu domāšanu. Diemžēl tie cilvēki, 
kuŗiem ir skaidrs, ka viss nav tikai 
melns un balts un kuŗi saprot, kā 
valsts strādā, polītikā negrib ie -
saistīties. Mums ir vajadzīga sa -
prāta elite, kuŗā cilvēki varētu ie -
klausīties. Ir vajadzīga apgaismība, 
kuŗu nesaduļķo polītikas trokšņi 
un vispārējā komercializācija. Ir 
jātiek vaļā no tā smaceņa, kas 
mūsos iesēdies. Tā lopiņa – zelta 
teļa ‒ dēļ  mēs varam pazaudēt 
visu un beigās nebūs ne zelta teļa, 
ne labklājības. Un vēl – mums ir 
daudz nevalsts organizāciju, ir da -
žādas biedrības, kuŗās cilvēki var 
darboties. Pašlaik es drīzāk aici-
nātu iestāties jau esošajās organi-
zācijās vai tās dibināt. Nevalsts 
organizācijas var aicināt neatka rī-
gus ekspertus, var rīkot vieslek-
cijas Latvijā gan par ekonomis-

kiem, gan par polītiskiem jautā ju-
miem. Nav tā, ka vienīgie eksperti 
ir tie, kuri saistīti ar partijām. Un 
mums ir Delna, kas ir starptau-
tiskās pretkorupcijas organizā ci-
jas Transparency International (TI) 
nodaļa Latvijā. 

Tiek uzskatīts, ka tā dēvēto 
“čekas maisu” publicēšana sa -
bied rībā var tikai vairot sav star-
pējo neuzticēšanos, pat radīt 
dro šības draudus. Kā jūs vērtējat 
“čekas maisu” publicēšanu? 

Tautas frontes konferencē viesis 
bija arī bijušais Zviedrijas diplo-
māts Larss Fredēns, kuŗš tagad, 
vairs nebūdams diplomātiskajā 
die nestā, var runāt atklātāk. Viņš 
stāstīja, ka Zviedrijas specdienes-
tiem bija informācija, ka VDK 
dokumenti no Baltijas valstīm ti -
kuši izvesti jau 1989. gadā un at -
stāti mazsvarīgi dokumenti. Larss 
Fredēns pieminēja arī to, ka jau 
1990. gada maijā Maskava no Lat-
vijas izveda visus kodolieročus. 
Rietumvalstis līdz pēdējam brīdim 
uzskatīja, ka krievu armijas bazes 
paliks Latvijā, un Fredēns uzskata, 
ka tas ir viens no lielākajiem pa -
saules brīnumiem, ka trīs valstis, 
kuŗas 50 gadus bijušas okupētas, 
12 gadu laikā iestājas NATO, kam 
ir augsti kritēriji. Tam var tikai 
piekrist, jo NATO mūs tiešām ne -
gribēja, bet īsti nebija argumentu, 
kādēļ to nedarīt. Un tas notika arī 
zināmas polītiskas gudrības dēļ, 

ko bijām saglabājuši. Par “čekas 
maisiem” – var jau būt, ka “tam 
kat liņam vienreiz jāuzvārās un 
jāpāriet pāri” un pēc tam būs 
miers. Bet jēgas šodien no to pub-
licēšanas nav, to visu vajadzēja 
atstāt vēsturnieku ziņā.

Brīžiem izskatās, ka 28 neat-
karības gados mēs esam “veik-
smīgi” aizmirsuši to, kāda pa -
tiesībā bija dzīve okupācijas lai-
kā. Pat tie, kuŗi tolaik bija pie au-
guši cilvēki, šķiet, neatceras, ka 
ne tikai runāt, arī lasīt vai klau-
sīties “nepareizo” mūziku ne -
drīk stēja. Patiesībā vieglāk no -
saukt to, ko drīkstēja, jo aiz liegtā 
saraksts bija ļoti gaŗš. Šodienas 
sauklis, šķiet, ir brēkāšana: “Viss 
ir slikti!”

Jā, mēs esam aizmirsuši. Ja pa -
raugās, kur šodien ir Ukraina, Gru-
zija vai Moldova, tad mēs esam ļoti 
tālu priekšā, mēs tuvojamies Rie-
tumvalstu standartiem. Mēs brī - 
ž iem negribam saprast, ka Eiropas 
Savienība mums nāk par labu. 
Nekad Latvijas valstij nav bijusi 
tāda rīcībspēja globālā polītikā,   
kā esot Eiropas Savienībā. Mums 
nevajag saskaldītu Eiropu, kur ar 
mazajām valstīm nerēķinās, mēs 
nedrīkstam zaudēt šo izpratni par 
mums. Protams, tas nepatīk mūsu 
ienaidniekiem un dažādām faši s-
tiskām partijām Eiropā. 

Tā bļaustīšanās, ka viss ir slikti 
un jābrauc uz ārzemēm, un lielī-
šanās, ka visi bērni ir aizbraukuši... 
ja es to dzirdu, saku, lai mani ar 
tādiem tekstiem netraucē, jo man 
ir jāiet pelnīt jums pensija, ko jūsu 
bērni jums nepelna. Reiz mana 
meita stāstīja, ka bijusi pastā, viņai 
priekšā stāvējusi tantiņa, kuŗa iz -
ņēmusi savu pensiju un vaima-
nājusi, cik maza pensija, cik šau s-
mīga valsts un ka viņai visi bērni 
ārzemēs un ka viņi ir malači – 
visiem vajag braukt projām. Meita 
bija sacījusi – tad nestāviet te un 
nekavējiet mani, man ir jāiet pel-
nīt jums pensija, jo jūsu bērni ir 
prom un to nedara! Stāstu to tādēļ, 
ka mēs negribam redzēt to, ko 
esam paveikuši. Piekrītu latviešu 
disidentei, padomju gados polī tis-
ki represētajai Lidijai Lasmanei-
Doroņinai, kuŗa jau pārkāpusi de -
viņdesmit trīs gadu slieksni, ka 
Latvija nekad nav dzīvojusi tik labi 
kā tagad. Lielā mērā neap mie ri-
nātību ar visu izraisa arī polītiķu 
augstprātīgā, pat nicīgā izturēša-
nās un dzīvošana it kā pavisam 
citā pasaulē – tālu prom no reālās 
dzīves un problēmām. Daudzi nav 
kompetenti nevienā jautājumā un 
var tikai runāt skaļos saukļos.

Nākamgad beidzas pašreizējā 
Valsts prezidenta pilnvaru ter-
miņš. Vai ar šādu Saeimu varam 
sagaidīt, ka tiks ievēlēts inteli-
ģents un gudrs prezidents?

Laikam ne. Mums ir cilvēki, 
kuŗi varētu ar godu pildīt prezi-
denta pienākumus. Iepriekšējās 
pre zidenta vēlēšanās tāds bija 
Egils Levits, bet Saeima viņu neie-
vēlēja. Manuprāt, Egils Levits jo -
projām ir ideāls valsts preziden -  
ta amata kandidāts. Vai deputāti   
būs gatavi ievēlēt par sevi gudrā -
ku cilvēku, man ir šaubas.

Bet mēs dzīvosim – latvieši 
vien mēr ir to pratuši. Dzīve nav 
tikai melna un balta. Es ticu, ka 
mēs ar visu tiksim galā. 

Dainis Īvāns: “Cilvēki ir apmuļķoti, sa -
šķelti, reklāmu un polītisko šovu apmāti. 
Var jau būt, ka atkal jā  vei do kāds liels, 
apvienojošs spēks, kas vestu polītiķus pie 
prāta, liktu apzināties, ka ir vajadzīga 
saikne ar sabiedrību. Vēlēšanu rezultāts 
nav tik ļoti slikts, bet, kad dzirdi partiju 
vīzdegunīgo runāšanu, ir skaidrs, ka ie -
vēlētie jūtas kā kungi, bet mēs esam tie 
plēbeji, kuŗus viņi tagad vadīs.”
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Anglosakši Somijā – viss 
varēja būt pavisam citādi
Tika meklēti daudzi Somijas 

karaļa kandidāti. Apsvēra gan Dā -
nijas princi Aleksu, gan Zviedrijas 
prinčus Vilhelmu un Lenartu, gan 
kādu no 22 Vācijas karaliskajiem 
kandidātiem. Somijas parlaments 
1918. gada 9. oktobrī ar 64 par un 
41 pret balsi izvēlējās  Hesenes prin-
ci Frīdrihu Karlu Ludvigu Kon-
stan tīnu fon Hesen-Kaselu (Fried-
rich Karl Ludwig Konstantin von 
Hessen-Kassel) (1868-1940) , kura 
sieva bija Prūsijas princese Mar -
ga rēta – Anglijas karalienes Vikto-
rijas mazmeita un pēdējā Vācijas 
un Prūsijas imperatora Vilhelma 
II māsa.

Lai gan karalis netika kronēts, 
kronis bija. Tā dizainers ir Ēriks  
O. W. Ehrštroms (Eric o. w. Ehrströ) 
(1881-1934). Un viņš bija pare dzē-
jis izveidot vēl līdz šim nere dzē tu 
darbu, bez pārmērīgām dārg ak-
meņu dekorācijām, kronī iestrā-
dājot Lapzemes zeltu no Inari un 
dekorējot vien ar pērlēm no Karē-
lijas upēm. Kroņa apakšmalu do -
māja greznot ar emaljas gleznām, 
kas attēlo Somijas provinču vēs tu-
riskos ģerboņus un heraldiskās 
rozes. 

Bija paredzēts veidot arī egļu un 
lapu motīvus no zaļā zelta sakau-
sējumiem, kas  raksturotu Somijas 
lielo bagātību – mežus.

Universālveikalam “Stock mann” 
bija uzdevums sagādāt arī mēbe -
les un interjera priekšmetus kara -
ļa jaunajai pilij, kas nu ir preziden-
ta pils Helsinkos, un arī dzīvo ja-
ma  jai mājai villai Hjelt (Villa Hjelt).  
Ta  ču, tā kā monarhija pastāvēja 
vien divus mēnešus un karalis 
Frīdrihs tā arī nekad uz Somiju 
neatbrauca, Somija atteicās mak-
sāt un sagādātos priekšmetus sāka 
izpārdot. 

Jauns sākums vienmēr 
ir kā pārsteigums

Pēc Pirmā pasaules kara pilnīgi 
tika pārveidota Eiropas politiskā 
karte, tika noteiktas jauno valstu 
robežas. Un jau 1919. gada vasarā 
Somija kļuva par konstitucionālu 
republiku, ievēlot pirmo preziden-
tu Karlo Juho Stolbergu (Kaarlo 
Juho Ståhlberg) (1865-1952). Sa -
vu kārt Latvijas pirmais prezidents 
Jānis Čakste (1859-1927) pie varas 
nāk 1922. gada 14. novembrī.

Somijā prezidentu pilsoņi ievēl 
uz sešiem gadiem, kamēr Latvijā 
prezidentūras termiņš ir četri gadi 
un prezidentu ievēl parlaments. 
Neatkarības laikā Somijā bijuši 12 

Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdās

DĀRTA DINDUNE
prezidenti, Latvijā deviņi – līdz 
PSRS okupācijai četri un atjau no-
tās republikas laikā pieci. Somiem 
veicies visus savus bijušos, aizsaulē 
aizgājušos prezidentus pavadīt go -
dam un glabāt savā dzimtenē – 
Hietaniemi kapsētā Helsinkos 
(Hietaniemi hautausmaa) vai pašu 
dzimtas kapos. Interesanti, ka    
So  mijā kopš 1956. gada nepilnus 
25 gadus jeb piecus termiņus pēc 
kārtas prezidents ir Urho Keko-
nens (Urho Kekkonen), taču Tam-
peres universitātes vēstures profe-
sore Pirjo Markola (Pirjo Mark-
kola) atzīst, ka Kekonens prezi-
dents bijis pārāk ilgi: “Viņš bija ļoti 
labs attiecībās ar PSRS. Septiņdes-
mitajos viņš spēja radīt iespaidu, 
ka neviens cits nespēs sadarboties 
ar Padomju savienību tik labi kā to 
spēj viņš, nespēs nodrošināt poli-
tiskās attiecības.” 

53 gadus Latvijā prezidenta nav, 
jo Latvija bija Padomju Sociālis-
tiskā Republika jeb atradās PRSR 
sastāvā. 1991. gadā Latvija atgūst 
neatkarību, taču pirmais atjauno-
tās Latvijas Republikas prezidents 
Guntis Ulmanis par prezidentu 
ievēlēts vien 1993. gada 7. jūlijā. 
Zī  mīgi, ka gan Latvijā, gan Somi -
jā bijušas prezidentes sievietes – 
1999. gada 8. jūlijā par pirmo sie-
vieti prezidenti Latvijas valsts vēs-
turē kļūst Vaira Vīķe-Freiberga, bet 
nepilnus astoņus mēnešus vēlāk – 
2000. gada 1. martā –  somi ievēl 
Tarju Halonenu (Tarja Halonen). 
Abas pienākumus pildījušas divus 
prezidentūras termiņus, bet, tā kā 
Somijā šis laika posms ir seši, ne 
četri gadi kā Latvijā, tad kopumā 
Halonena prezidente bija 12, bet 
Vīķe-Freiberga –  astoņus gadus.

Jāpiemien, ka vispārēju valsts 
uz  plaukumu Latvija piedzīvoja  
30. gadu otrajā pusē, kad valsti 
vadīja Kārlis Ulmanis. Šajā laikā 
strauji attīstījās tautsaimniecība, 
dzīves kvalitāte, izglītība. Ulmanis 
centās veidot modernu, dinamis-
ku un nacionālu Latvijas valsti. 
Taču šis periods neturpinājās ilgi, 
jo sākās Otrais pasaules karš, PSRS 
okupēja Latviju un 1941. un 1949. 
gadā norisinās vardarbīga un ne -
žē  līga cilvēku deportācija. Latvijā 
palikušos zemniekus spieda apvie-
noties kolektīvajās saimniecībās – 
kolhozos –,  kur saražoto produk-
ciju PSRS iepirka par mākslīgi 
samazinātām cenām.

Katram mākonim 
ir zelta maliņa

Neskatoties uz daudzajos karos 
zaudētajām cilvēku dzīvībām un 
piedzīvotajiem grūtajiem brīžiem, 
vēsture Somijā un Latvijā saistās 
arī ar patīkamiem notikumiem. 
Piemēram, 1952. gadā Helsinkos 
rīko 15. vasaras Olimpiskās spēles, 
kad pirmo reizi šo spēļu vēsturē 
no Olimpa kalna Grieķijā līdz 
Helsinkiem nesa Olimpisko lāpu. 
Piedalās arī četri sportisti no Lat vi-
jas. Šajā pašā gadā astoņpad smit-
gadīgo somieti Armi Kūselu (Ar  mi 
Kuusela) kronē par visskaistāko sie-
vieti pasaulē pašā pirmajā Miss Uni -
verse skaistumkonkurā. 1966. ga      dā 
rodas pasaulslavenā korporā cija 
“NOKIA”, kas 1987. gadā izveido 
pirmo mobilo telefonu Mobira 
City man. Abu valstu pārstāvji ir 
uzvarējuši arī Starptautiskajā Ei -
ro vīzijas dziesmu konkursā – Lat-

vijas pārstāve Marija Naumova ar 
176 punktiem 2002. gadā ar dzies-
mu “I Wanna” uzvarēja Tallinā 
no  tiekošajā 47. Eirovīzijas dzies-
mu konkursā, bet Somijas grupa 
“Lordi” 2006. gadā,  izpildot dzies-
mu “Hard Rock Hallelujah”, 51. 
dziesmu konkursā Atēnās uzva-
rēja, iegūstot 292 punktus. 

Somu sasniegumi novērtēti, 
pie šķirot arī Nobela prēmiju. To 
lite ratūrā, ķīmijā, medicīnā, miera 
vei cināšanā un ekonomikā saņē-
muši pieci Somijas pārstāvji – 
1939. gadā Frans Emils Silanpā 
(Frans Emil Sillanpää), 1945. gadā 
Artūrs Ilmārs Virtanens (Artturi 
Ilmari Virtanen), 1967. gadā Rag-
nars Granits (Ragnar Granit), 
2008. gadā desmitais Somijas 
prezidents Marti Ahtisāri (Martti 
Ah  ti saari) un 2016. gadā Bengts 
Hol m štroms (Bengt Holmström). 
Zīmīgi, ka Nobela prēmiju jau 
1909. gadā saņēmis Latvijā dzimu-
šais un dzīvojošais vācbaltu ķīmi-
ķis Vilhelms Ostvalds (Wilhelm 
Ostwald).

Zelts, sudrabs, bronza
Ilgus gadus šķēpmešanas sek to-

rā gan daudzās Olimpiskajās spē-
lēs, gan Eiropas un Pasaules čem-
pionātos cīnījušies mūsu sportisti. 
Piemēram, pirmo Olimpisko zeltu 
somiem šķēpmešanā izcīna Joni 
Mjurā (Jonni Myyrä) 1920. gadā  
An   tverpenē. Kas interesanti, arī 
otro un trešo vietu šajās Olim pis-
kajās spēlēs izcīna somu šķēpme-
tēji. Arī nākamajās spēlēs 1924. ga   -
dā Parīzē laurus jau otro reizi plūc 
Joni Mjurā (Jonni Myyrä), bet vēl 
nākamajās, 1932. gadā Losandže-
losā atkārtojas Antverpenes spēļu 
scenārijs – zelts Mati Jarvinenam 
(Matti Järvinen),  bet sudrabs un 
bronza arī somu šķēpmetējiem. 
Londonas 1948. gada Olimpiskās 
spēles atkal iepriecina somus – 
pirmā vieta Tapio Rautavāram 
(Ta  pio Rautavaara), kurš bija ne 
vien šķēpmetējs, bet arī populārs 
mūziķis, bet otro vietu dāmu kon-
kurencē  izcīna somu šķēpmetēja 
Kaisa Parviainena (Kaisa Parviai-
nen).

1956. gada Melburnas spēles ir 
īpašas latviešiem – lai gan zem 
PSRS karoga, bet latviete Inese 
Jaunzeme kļūst par pirmo Olim-
pisko čempioni Latvijas sporta 
vēsturē. Īpašs ir arī 1960. Olim pis-
ko spēļu gads, jo otro reizi pēc kār-
tas mums zelts šķēpmešanā – šo -
reiz tas ir Elvīras Ozoliņas nopelns. 
Bet 1964. gada Tokijas spēles ir 
pir mās, kur vienu pjedestālu dala 
gan latvieši, gan somi – zelts Pauli 
Nevalam (Pauli Nevala), bet bron-
za Jānim Lūsim. Vēl pēc četriem 
gadiem Mehiko Jānis Lūsis kļūst 
jau par Olimpisko čempionu, aiz 
sevis atstājot somu Jormu Kinu ne-
nu (Jorma Kinnunen). Un 1980. ga dā 
Maskavā Lūša sasniegumus at   -
kār to Dainis Kūla.

1984. gada Losandželosas Olim-
piskās spēles ir jau otrās, kur me -
daļas ir gan somu šķēpmetējam, 
gan šķēpmetējai – zelts Arto Her-
konenam (Arto Härkönen), bet 
sudrabs Tīnai Lilakai (Tiina Lilak). 
Pēc četriem gadiem Seulā uzvar 
Tapio Korjus (Tapio Korjus), bet 
1996. gadā Atlantā pirmā zelta 
Olimpiskā medaļa Heli Ranta ne-
nai (Heli Rantanen). 

2004. gada Atēnu spēles ieprie-
cina latviešus, jo otro vietu izcīna 
Vadims Vasiļevskis, bet trešā reize, 
kad uz Olimpisko spēļu pjedestā -
la kāpj gan latvieši, gan somi, ir 
2008. gada Pekinas spēlēs – Ainā-
ram Kovalam sudrabs, bet Tero 
Pitkemeki (Tero Pitkämäki) bron-
za. Lai gan 2016. gada Riodeženeiro 
spēlēs medaļu nav ne Latvijas, ne 
Somijas šķēpmetējiem, otro vietu 
2012. gada Londonas spēlēs izcī-
nīja soms Anti Rūskanens (Antti 
Ruuskanen).

Saknes pagātnē
Somijas iedzīvotāji masveidīgi 

pievērsušies vēstures, it īpaši savas 
dzimtas pētniecībai. Piemēram, 
Hannu Nisi (Hannu Nissi) no Ur -
jalas ir apkopoti dati par savu 
dzimtu pat 20 paaudžu garumā. 
Somijā ir vairāk nekā 100 dzimtas 
pētīšanas biedrību, kuras veido-
jušās, lai palīdzētu un atbalstītu 
dzimtu pētīšanu. Te jau vairāk 
nekā pirms desmit gadiem sākta 
seno materiālu digitalizācija. Pie-
mēram, draudžu un baznīcu grā-
matās ir  informācija par katras 
draudzes dalībnieku – dzimšanas, 
miršanas, precību, kristību dati, 
dzī  vesvieta, dievkalpojumu ap -
meklē jums un citas ziņas. Bied-
rības rīko arī kursus, kur apmāca 
seno rokrakstu tulkošanu un citas 
īpatnības. Lai gan materiālu izpē -
te nav viegla, mūsdienās to ļoti 
atvieglo modernās tehnoloģijas, 
un dzimtas vēstures izpēte ir sva-
rīga, atzīst Marku Ūsitalo (Markku 
Uusitalo),Tamperes dzimtas koku 
pētīšanas biedrības dibinātājs un 
vadītājs, vairāku grāmatu autors: 
“Dzimtas pētīšana nav domāta 
nepacietīgajiem, tam ir jāvelta ilgs 
laiks. Nekad nevar zināt, kādu in -
formāciju atradīsi”. Turklāt bied-
rības rīko sanāksmes, uz kurām 

aicina dažādus profesionāļus, kas 
informē par jaunumiem jomā.

Somijā dzimtas pētīšanu at  vieg lo 
digitalizētā informācija gan no ar -
chīviem, gan baznīcu grā ma tām, 
turklāt pieejamas arī ļoti daudz 
dažādu grāmatu par šo tēmu. 
Latvijā, lai gan arī materiāli, tai 
skaitā arī baznīcu grāmatas, pie -
ejami digitalizētā veidā, ne viss ir 
viegli saprotams vai viegli atro-
dams, stāsta Leonards Pastars, 
kurš izveidojis deviņas paaudzes 
garu savas dzimtas koku un pētī-
šanu turpina: “Ir virtuālais arhīvs. 
Tur ir baznīcas grāmatas, dvēseļu 
revīzijas var atrast, tad ir kaut kādi 
ārpolitikas dokumenti – tur nekā 
nav. Mājas grāmatas – tur ir ļoti 
nesaprotami, kaut ko jau var lobīt, 
ja tu zini. Manuskripti ir kaut      
kas jauns. Melngalvju sabiedrības 
archīvs un Rīgas Politehniskā in -
stitūta arhīvs – tas ir labs. Un tau-
tas skaitīšana ir ļoti laba.” Taču 
Pastars atzīst, ka informācija va  rē-
tu būt sakārtota labāk un brī žiem 
arī rokrakstus saprast ir grūti. 
Turklāt materiāli ir gan vācu, gan 
poļu valodā, tomēr visvairāk sa    - 
s to pami dati krievu valodā. Infor-
māciju var meklēt arī periodikās, 
zemesgrāmatās.

Lai gan Latvijā īpašu dzimtu 
pētītāju asociāciju nav, sociālajā 
portālā draugiem.lv ir vairākas do -
mubiedru grupas. Lielākajā dalīb-
nieku skaits pārsniedz pat piecus 
tūkstošus, un tajās cilvēki cits 
citam cenšas palīdzēt atrasto in -
formāciju saprast. Ir arī iespēja 
no  līgt pētniekus, kas par attiecīgu 
samaksu tavu dzimtas koku iz  vei-
dos. Taču nu Somijā arvien bie žāk 
bibliotēku plauktos parādās jau-
nas, dzimtas koku pētītāju sarak-
stītās grāmatas par savu dzimtu 
vēsturi.

Somijas karalim paredzētā kroņa 
rekonstrukcija izstādē “Suomen 
Kuningas – King for two months” 
Tamperē 2018

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 40)
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Kopš mūsu pirmās tikšanās 
(sk. interviju BL 2017. gada 1. nu -
murā) ar Kristoferu Volšu aiz  - 
ri tējis vairāk nekā gads. Nu viņš 
ieguvis dubultuzvārdu – Volšs-Sin-
ka, jeb apprecējies ar Anglijas 
tau tieša, Brīvās Latvijas izdevēju 
ko  pas priekšsēža un Daugavas 
Vanagu fonda vadītāja Aivara 
Sinkas meitu Māru. Kristofers 
paskaidro, ka abi vēlējušies, lai 
būtu kopīgs uzvārds, taču arī 
Māra gribējusi nepazaudēt savu 
uzvārdu un latvisko identitāti – 
dzimušai un augušai Anglijā, 
trimdas latviešu ģimenē, viņai 
tas bijis ļoti svarīgi. Ģimene iz -
vēlējusies “zelta vidusceļu”, un nu 
abu kopīgais uzvārds ir Volšs-
Sinka. Un abi dzīvo Latvijā, un 
arī Kristofers runā nevainojamā 
latviešu valodā.

26. oktobrī Kristoferam bija 
no zīmīga diena – Rīgā mītoša-
jiem trimdas tautiešiem labi zi -
nāmajā Anglikāņu Sv. Pestītāja 
baznīcā un 28. oktobrī Baltezera 
baznīcā notika Kristofera dibi nā-
tā Rīgas projektu koŗa debijas 
programmas “Bacha atbalss” 
kon certi. Kāpēc “projektu koris” 
un kāpēc tieši Bachs? Par to Kris-
tofers stāsta laikraksta Diena mū -
zikas apskatniecei Inesei Lūsiņai.

“Iestājoties Valsts akadēmiska-
jā korī Latvija, es pavisam ne - 
sen, augustā, aizgāju no koŗa Ka -
mēr..., kur dziedāju trīs gadus. 
Cilvēki, kuŗi aiziet no Kamēr..., 
bieži saka, ka pēc tam viņi vairs 
nespēj dziedāt nekur citur, jo ir 
pieraduši pie visaugstākā  mūzi-
cē šanas līmeņa. Daudzi aiziet no 
Kamēr... tāpēc, ka dzīvē pienāk 
brīdis, kad pastāvīgo, intensīvo 
atdevi šajā dziedātāju kopā viņi 
vairs nevar apvienot ar ģimeni 
vai karjēru. To dzirdot, vienmēr 
padomāju, cik žēl, ka šeit, Latvijā, 
ir tik daudz cilvēku, kuŗi vairs 
neizmanto savu lielisko mūzikas 
izglītību un iegūtās prasmes. Tā -
pēc man radās doma izveidot 
kori, kas rīkos trīs projektus ga -
dā. Katram projektam ir sešu 
nedēļu mēģinājumu periods.

Visi ir amatieŗi tajā nozīmē,    
ka par dziedāšanu neviens ne -
saņem naudu, taču snieguma 
kva litāte tuvojas profesionālajam 
līmenim. Vairāki no mūsu koŗa 
dalībniekiem ir dziedājuši Valsts 
akadēmiskā koŗa un Latvijas Ra -
dio koŗa projektos tad, kad ir 
nepieciešams lielāks sastāvs. Pie-
mēram, kopā ar Latvijas Radio 
kori brauc uzstāties Monpeljē 
festivālā. Vairāki mūsu koristi 
dziedājuši korī Kamēr.., kuŗš tad, 
kad to vadīja Māris Sirmais, bija 
gandrīz profesionāļu līmenī. Arī 
es pats nesaņemu algu. Es vēlos 
piepildīt savu mīlestību un inte-
resi pret koŗu kultūru un varu 
at ļauties šajā jomā strādāt brīv-
prātīgi, jo man ir ikdienas darbs. 
Ja mūsu dziedātāji ziedo tik 
daudz laika, tad arī man nav žēl 
strādāt bez atlīdzības. 

Latvieši ļoti daudz dzied lat-
viešu mūziku. Tas, protams, ir 
labi. Bet, kad nāku ar amerikā -
ņu vai angļu mūsdienu mūzikas 
repertuāru, kas radies ārpus Lat-
vijas, sākums ir grūts. Šie ritmi 
maniem dziedātājiem ir izaici -
nā jums. Toties man ļoti patīk tas 
brīdis, kad mēs tiekam galā un 
visi saprot – OK, mēs varam to 
darīt! Tas nozīmē, ka viņi ir 

LATVIJU VIŅŠ SAUC PAR SAVU SAPŅU ZEMI

ieguvuši jaunas prasmes, kādu 
nebija pirms tam. Februārī pa  di-
riģēju vienā Kamēr... koncertā. 
Izstrādāju divdesmit minūšu ilgu 
amerikāņu un angļu mūzikas 
programmu. Korim tas viss bija 
jauns. Tā bija ļoti, ļoti forša pie-
redze sasniegt mazliet citādu ska-
ņu un idejas. Esmu ļoti lai mīgs, 
ka varu to turpināt ar savu kori. 
Februārī sāksim ar pilnīgi jau-
nām vēsmām: ar jaunu reper - 
tu āru, koncertiem un idejām. 
Pro blēmas es neredzu. Teikšu at -
klāti: tieši tāpēc es šeit esmu un 
palikšu. Situācija šeit ir diezgan 
izdevīga, nevaru sūdzēties. 

Es nāku no Klīvlendas, baka-
laura gradu (mūzikas pedago-
ģijā) ieguvu Ohaio Maiami uni-
versitātē, bet maģistra gradu (ko-
ŗu diriģēšanā) – Ziemeļrietumu 
universitātē Čikāgā. Dzimtenē  
es droši vien būtu mūzikas sko-
lotājs un vadītu kādas vidus -
skolas kori. Reiz vienā konferen-
cē Čikāgā dzirdēju kori Kamēr..., 
kuŗam tobrīd, vēl Māra Sirmā 
laikā, bija turneja ASV. Es pirmo 
reizi dzirdēju par Latviju, tās kora 
kultūru un mūziku. Dzirdētais 
mani ļoti aizrāva un saviļņoja. 
Tam bija sniega bumbas efekts: 

mana interese tikai auga un au ga 
arvien lielāka. Es gribēju daudz 
vairāk uzzināt, kas un kāpēc no -
tiek Latvijas koros. Drīz vien, 
2012. gadā, dabūju universitātes 
stipendiju, un pirmoreiz pats 
aizbraucu uz Latviju. Toreiz gāju 
uz Valsts akadēmiskā koŗa Lat-
vija un Kamēr… mēģinājumiem, 
tikos ar Latvijas lielajām perso-
nībām mūzikā – Māri Sirmo, 
Ēriku Ešenvaldu, Kasparu Put-
niņu, Richardu Dubru. Atgrie-
zies Amerikā un pabeidzis ma -
ģistra gradu, izlēmu, ka mēģinā-
šu dzīvot un strādāt Latvijā.

Cik jums bija gadu, kad iz -
šķīrāties par tik radikālām pār-
maiņām?

Divdesmit četri. Līdz tam, vēl 
studēdams Amerikā, vēlreiz aiz-
braucu uz Latviju. Pirmoreiz 
(2012. gadā) biju trīs nedēļas, 
otrajā reizē (2014. gadā) – tikai 
vienu nedēļu, taču tieši toreiz 
sa  tikos ar Māru, kuŗa tagad ir 
ma  na sieva. Viņa dzied korī Ka -
mēr… un tolaik arī strādāja iz -
devniecībā Musica Baltica, kuŗas 
veikaliņā, pagrabiņā Krišjāņa 
Barona ielā, biju ienācis nopirkt 
latviešu komponistu notis. Lat-
vijā paspējām satikties vien dažas 

reizes, bet pēc tam turpinājām 
sarunāties attālināti, tīmeklī. Tā 
pagāja mans pēdējais studiju 
gads Čikāgā. Es ar Māru appre-
cējos pagājušā gada augustā te - 
pat Anglikāņu baznīcā, kur strā-
dāju ar projektu kori. Anglikāņu 
baznīca ir manas otrās mājas. 
Pie dalos tās mūzikas dzīvē, katru 
svētdienu dziedu psalmus. Pro-
tams, Māra dzied manā korī ot -
rajos altos.

Mana mīļākā pilsēta pasaulē     
ir Čikāga, taču es ļoti mīlu arī 
Rīgu. Čikāga, Ņujorka un Ma  i a-
mi ir pilnīgi unikālas. Mazliet 
pie trūkst šī vēriena un dažādī-
bas, jo Latvija ir maza. Toties ta -
gad koncertbraucienos ar kori 
Latvija es apceļošu Eiropu un 
Krieviju. Mana gaume ir citāda 
nekā latviešu gaume, jo man ļoti 
garšo asi ēdieni, indiešu virtuve. 
Tāpēc mani mīļākie restorāni 
Latvijā ir tie, kuŗos prot labi ga -
tavot asu ēdienu. Arī paši mājās 
visu gatavojam ar kariju un čili. 
Gatavojam abi, bet ne kopā, jo 
mūsu virtuvīte ir ļoti maziņa. 
Pirms diviem gadiem nopirkām 
divistabu dzīvoklīti Āgenskalnā. 
Man ļoti patīk dzīvot Pārdauga-
vā. Tas ir ļoti skaists rajons. Esam 

netālu no Kalnciema kvartāla, 
un katru sestdienu eju uz Kaln-
ciema tirdziņu.

Latvijā izskatās diezgan līdzīgi 
kā manās mājās Ohaio – ainava 
ar mežiem, ezeriem un upēm. 
Mana dzimtā vieta ir maza pilsē-
tiņa Eivonleika tieši Ēri ezera 
krastā blakus Klīvlendai. Tas ir 
viens no pieciem lielākajiem eze-
riem ASV. Man ļoti patīk, kā lat-
vieši novērtē dabu un ainavu. 
Manuprāt, tas ir ļoti veselīgi. Tas 
man patīk arī latviešu koŗa mū -
zikā – tik daudz komponisti tajā 
apraksta latvisko dabu. Piemē - 
r am, Pēteris Vasks – Līdzenuma 
ainavas, putnu balsu atdarinā-
jums viņa darbos. Latvijas aina-
vas savās koŗa partitūrās bieži 
glezno arī Ēriks Ešenvalds. Ma -
nu prāt, tā ir jauna, būtiska vēsma 
mūsdienu mūzikā: ja neraksta 
par sakrālajām lietām, tad – par 
mūsu pasauli un  mūsu dabu. 
Man ir prieks, ka nākamajā pro-
jektā dziedāsim daudzus darbus, 
kuŗos ārzemju komponisti ap -
dzied dabu viņu zemēs, uz mūsu 
planētas .”

Materiālu sagatavojusi  
Ligita Kovtuna          
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 40) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Ķekava.    

7. Kalupe. 10. Ikebana. 11. 
Teksts. 12. Retums. 13. Ma -
estro. 14. Tālava. 15. To -
nēta. 16. Dikss. 19. Sakss. 

22. Nasta. 24. Zaimi. 25. Palete. 
26. Nereta. 27. Lai me. 28. Pasta.       
31. Alata. 34. Svari. 37. Manila. 
39. Or  kāns. 40. Barakas. 41. No -
teka .  42. Troses. 43. Ven tava. 44. 
Tereka. 45. Sveces.  

Stateniski. 2. Erevāna. 3. At -
skats. 4. “Aisma”. 5. Ķemeri. 6. 
Sartrs. 7. Karot. 8. Latenta. 9. Pa -
matot. 16. Dīzelis. 17. Kritika.  
18. Seineri. 20. Kvass. 21. Siena. 
22. Narva. 23. Sutka. 29. Ama-
zone. 30. Taizeme. 32. Laktoze. 
33. Tankete. 35. Varāni. 36. Rik-
šas. 38. Abava. 39. Ostas.

Latgales vēstniecībā GORS 10. novembrī plkst. 19 notiks dias-
poras latviešu iestudējums – dziesmu spēle “ESLINGENA”, ko 
veidojuši “Čikāgas piecīši” – solists Alberts Legzdiņš, Emmy balvas 
laureāte, komponiste Lolitas Ritmane un Andris Ritmanis. Galvenajās 
lomās: Sabīne Soida (Dānija), Raitis Grigalis (Šveice), Līga Lieds kal-
niņa (Italija). Tas ir aizkustinošs stāsts par latviešu likteni, kultūras 
un sabiedrisko dzīvi vienā no lielākajām bēgļu nometnēm pēckaŗa 
gados Eslingenā.

Valmierā 8. novembrī plkst. 14 norisināsies “Brīvības forums. 
Valmiera. Latvija. Šodien un rīt”. Vidzemes Augstskolas rektors 
Gatis Krūmiņš, uzņēmēja Baiba Rubesa, režisors un scenografs 
Reinis Suhanovs, komponists Ēriks Ešenvalds, dzejniece un skolotāja 
Daina Sirmā un vēl citi dalīsies pārdomās, kas viņiem ir brīvība un 
Latvija. 11. novembrī plkst. 16 Kultūras centrā izskanēs senioru vīru 
koŗa “Baltie bērzi” 25 gadu jubilejas koncerts. Diriģente Inga Zirne. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 6. līdz 16. novem-
brim norisināsies V Starptautiskais tekstilmākslas un šķiedru 
māk slas simpozijs, kur piedalīsies tekstilmākslinieki no ASV, Ja -
pānas, Francijas, Islandes, Polijas, Italijas, Dienvidkorejas, Taivānas 
un citām valstīm, lai, smeļoties iedvesmu Daugavpils cietokšņa ielās, 
pagalmiņos, architektūrā un cilvēkos, veidotu jaunus mākslas darbus. 

Preiļos 11. novembrī plkst. 18 Lāčplēša dienai veltīts aizlūgums 
“Dvēseļu mieram” Preiļu Romas katoļu baznīcā. Plkst.18.45 Lāpu 
gājiens uz laukumu pie Kultūras nama un “Gaismas rakstu” vei-
došana. Plkst. 19 Preiļu kultūras namā izstāde “Mana Latvija”, iz  glī-
tojošā programma “Stunda Latvijai” un Tēvzemei veltīto melodiju 
izdziedāšana kopā ar Antru, Māri un Daini Skuteļiem. 

Jūrmalas pilsētas mūzejā apskatāma izstāde “Jūrmalas Brīvības 
stāsti”, kas vēstīs par brīvības centieniem Jūrmalā 20. gs. Savus dzīves 
un brīvības stāstus, ģimenes relikvijas mūzejam uzticējuši Canderu, 
Mutjanko, Upmaču, Ūderu, Tampju, Jansonu, Amoliņu, Balču, Me  llen-
  bergu, Adisonu, Zurovsku, Pāvulu, Ķimeņu, Baumaņu, Rainu  un 
citu dzimtu pārstāvji, kā arī cilvēki, kuŗi ar tām saistīti. 

Valkas novadpētniecības mūzejā no 1. novembŗa līdz 31. de -
cembrim būs apskatāma fotoizstāde “Jaunsardzei – 25”, kas veido-
ta no Jaunsardzes un informācijas centra foto archīva, autori: Laila 
Bajāre, Gatis Dieziņš, Gatis Indrēvics, Anda Kukemilka un Normunds 
Mežiņš. Fotografijās dokumentēti spilgtākie notikumi no jaunsargu 
ikdienas un dalību patriotiskajos sarīkojumos. 

 Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” stipendiju 
programmā Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās nesen 
tās piešķīra 25 studentiem par kopējo summu – 37 000 eiro. Šogad 
stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi: “Light Guide Optics 
International”, “Līvānu kūdras fabrika” un “Hansahold”.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 7. Mechanikas no -
zare. 8. Valsts Austrumafrikā.   
10. Augsts rakstāmgalds ar slīpu 
virsmu. 11. Sastiprinājuma ele-
ments. 12. Ienākums no akcijas 
tās īpašniekam. 16. Liels dienas 
taurenis. 19. Nesošie būvkon-
struk cijas elementi. 20. Grieķu 
iz  celsmes amerikāņu dziedātāja 
(1923-1977). 21. Pliekani, banāli. 
22. Grafiskas zīmes mūzikas ska-
ņu pierakstam. 23. Zvejas rīks. 
24. Upe Latvijā un Lietuvā. 25. 
Pil sēta Bulgārijā, pie Melnās jū -
ras. 28. Gaujas pieteka. 30. Karpu 

dzimtas zivs. 31. Grezns monar-
cha sēdeklis. 32. Telpa lidaparātu 
novietošanai un remontam. 36. 
Venēcijas laivinieku dziesma.   
40. Tukšumi starp vielu daļiņām. 
41. Akas sienu nostiprinājums. 
42. Apmaiņa ar vēstulēm. 43. 
Lat viešu dārzkopis, selekcionārs 
(1877-1967).

Stateniski. 1. Tēls V. Lāča ro -
mānā “Zvejnieks dēls”. 2. Rožu 
dzimtas augļu koks. 3. Lieli dze -
ŗamie trauki. 4. Apdzīvota vieta 
Brocēnu novadā. 5. Pareizticīgo 
baznīcas padome. 6. Č. Čaplina 

mākslas filma. 7. Apdzī vo-
ta vieta Ķekavas novadā. 9. 
Kādas glez niecības tech-
nikas darbi. 13. Senlatvie -
šu likteņlē mēja dievība. 
14. Lat viešu kinorežisors 
(1936-2018). 15. Z. Skujiņa 
romāns. 17. Rožu dzimtas 
augļu koks. 18. A. Dimā 
romāns. 26. Lauk saim nie-
cības nozares speciālists. 
27. Pūšamais mūzikas in -
struments (iz  platīts Kau-
ka zā). 29. Jūras nimfas sen-
grieķu mītolo ģijā. 33. Pil-
sēta ASV dienvidos. 34. 
Cir ka māksli nieks. 35. Mā -
jas govju priekšteči. 37. 
Drēbju kai tēkļi. 38. Ap  dzī-
vota vieta Kuldīgas nov a-
dā. 39. Pa  ze mes kanālis 
gruntsūdens novadīšanai.
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Kā gariņam man vienmēr licies, 
ka valoda ir kaut kas garīgs. Pirms 
nepilniem 150 gadiem par to jau 
runāja Kronvalda Atis. Tautas gars 
un kultūra izpaužas valodā. Valo-
da ir kopjama, veidojama. Un kā 
viņš un viņa laikabiedri to kopa 
un veidoja! Valoda Kronvaldam 
bija darbarīks un ierocis pret visu 
ļaunu. Kas par kopšanu, par radī-
šanu, par valodas bagātības un 
tau tas garamantu celšanu gaismā! 
Latviešu valoda pusē 19. gadsimta 
kļuva pilnvērtīgs un citām valo-
dām līdzvērtīgs garīgs un prak-
tisks darbarīks. Mūsu darbarīks. 

Man arī liekas, ka tagad mūsu 
tauta vairs ne visai padomā par 

40. Ai, valoda, valodiņa!
savu valodu un tās gara dzīvi. Par 
valodu kā garīgo saiti ar senčiem. 
Kā modernu darbarīku. Kā ieroci 
pret svešiniekiem, kas  grib lat vie-
šu valodu noplicināt, samaitāt un 
izmantot, lai pakļautu tautu. Kā -
pēc?

Atbildi meklējot, ar lielu interesi 
pirms nedēļas ielaidos Mūzeja rī -
kotajā seminārā par valodniecību 
un kultūras polītiku okupētajā Lat -
vijā 1940. – 1964. gadā. Varbūt 
daudzi nezina, ka trimdā dzīvo-
jošās valodnieces Elvīras Bērziņas-
Baltiņas dēls Andris Baltiņš viņas 
vārdā pie Okupācijas mūzeja at -
balsta grupas ASV izveidojis dās-
nu fondu, lai Mūzejā atbalstītu 

pētniecību un publikas infor mē-
šanu par okupācijas atstātajām 
sekām latviešu valodā. Tagad Mū -
zejā strādā valodniece Vineta Po -
riņa, kuŗa sākusi gādāt gan par iz -
pēti, gan jaunās ekspozīcijas papil-
dināšanu ar stendu un datorizētu 
interaktīvu multimediju objektu, 
kas liecinās un stāstīs par to, kas 
notika ar mūsu valodu, kad to 
centās okupēt svešas varas.

Konferencē uzreiz kļuva skaidrs, 
ka svešās varas jau no pirmās die-
nas centās pakļaut sev latviešu va -
lodu un, pakļaujot valodu, pakļaut 
un apspiest tautu un tās garu. 
Kļuva skaidrs, kāda garīga cīņa 
bija jāizcīna tautai, lai turētos pre -
tī daudziem un dažādajiem vei-
diem, kas valodu centās izspiest 
no polītiskās, sabiedriskās un zi -
nātniskās dzīves. Kā dzejnieki, sa -
saucoties ar Kronvalda garu, atkal 
meklēja valodas saknes un tautas 
garu folklorā. Kā tauta saprata šo 
pretošanās garu un ar dziesmu 
beigās uzvarēja. Žēl tikai, ka mēs 
mūsdienās vairs neapzināmies vai 
nespējam apzināties, cik daudz 
piesārņojuma mūsu valodā no 
tiem laikiem un cik svarīgi no 
tiem atbrīvoties. Un gādāt, lai to 
nepiesārņo un nenoplicina mūs-
dienu globālie valodu procesi. 

Cik tas grūti, man liekas, un kā, 
nepadomājot, mēs ieraduma dēļ 
turamies pie piesārņojumiem, lie-

cina nesenās debates par komū-
nisma kollektīvisma ideoloģijas 
jēdziena “kollektīvs” lietošanu vie-
tā un nevietā. Man liekas, ka de -
bašu iesācējs negribēja nokaut 
lietvārdu “kollektīvu” kā kāds 
svētais Juris, vienīgi no tā kollek tī-
vās uzmācības atbrīvot tās bied rī-
bas, pulciņus, kopas, saimes, gru-
pas, tos koŗus, orķestrus, ansam  -
b ļus, kuŗi grib vienkārši būt, kas 

viņi ir. Ja kāda ļaužu kopa vai 
grupa grib saukties par kollektīvu, 
lūdzu! Bet vai korim automātiski 
jābūt kollektīvam un lauku saim-
niecības saimei – kollektīvam? 
Bija, izbija, bet kāpēc – palika? Ne -
saucam taču skudras pūznī vai 
bites stropā par kollektīviem. Vai 
tomēr? Ko gan teiktu Kronvalda 
Atis, Jānis Endzelīns un citi valo-
das mūsu kopēji? Ko sakām mēs?

Zēdelgemā ieslodzīto latviešu kaŗavīru piemiņai celto “Latvijas stāvstropu 
brīvībai” ar tās bišu kolektīva saimi vēl arvien var atbalstīt. Un vēl arvien 
ziedojumi virs EUR 150 vai ekvivalentā saņems vienu no pieminekļa bišu 
kolektīva saimes bitēm. 

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

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

KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi 
“Oku pā cijas 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 pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.
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(Turpinājums no 8. lpp.)

PĒRK
SIA Kalnkoks par augstām cenām pērk meža īpašumus un cirs-
mas. Tālr. 27800573.

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 4.no -
vembrī Mirušo piemiņas dienas 
Dievk. ar dievg. 18.novembrī 
13:00 Svētbrīdis un Latvijas 
Valsts svētku sarīkojums Prie-
dainē. 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).

4.novembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10.novembrī 14:00 Man ha-
tenā Seafarers bazn. Dievk.

11.novembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Lāčplēšu dienas Dievk. 
Seko sarīkojums ar Latvijas 
pastāvīgā pārstāvja ANO vēst-

Dievk. Svētku programma sa -
rīkojumu telpās. Pusdienas. 
Ieeja par ziedojumiem. 22.de -
cembrī Ziemsvētku Dievk. ar 
dievg. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc 
Dievk. 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.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 4.novembrī angļu 
val. Dievk. ar dievg. Bībeles 
stunda. 11.novembrī Lāčplēšu 
dienas Dievk. ar dievg. 11.no -
vembrī Latvijas Valsts svētku 
Dievk. Seko svētku akts Latviešu 
Nama zālē. 25.novembrī Mi -
rušo piemiņas dienas Dievk. ar 
dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 18.novembrī 14:00 Lat -
vijas Valsts dibināšanas svētki 
un Mirušo piemiņas Dievk. 
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 Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-

jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
11.novembrī Dievk. - Pateicība 
Dievam par Latvijas 100 
gadiem!

• Tērvete – Trīsvienības 
draudze: Dievk.notiek Centrā, 
tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.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: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: gri-
etins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 

Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 10:00. Kafijas 
galds. 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.: 860-644-
3268. 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!

nieka Andreja Pildegoviča uz -
runu. Pēc tam pīrāgu cepšana, 
gatavojoties Valsts svētkiem.

10:30 Salas bazn. Dievk. Seko 
pakavēšanās lejas zālē pie kafi-
jas un kliņģeŗa Latvijas 100 
gadu zīmē.

13:30 St. Andrew bazn. Valsts 
svētku Dievk. Seko 100 gadu 
svētku akts, kur runās Maija 
Hinkle. Dāmu komiteja pie -
dāvās siltas pusdienas un kafijas 
galdu.

18.novembrī 15:30 Valsts 
Simtgades svētki ’’Spārni un 
sak nes’’ Manhatenā, The Epis-
copal Church of the Hea venly 
Rest (1085 5th Ave).

25.novembrī 10:00 Jonkeru 
bazn. Mirušo piemiņas dienas 
Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. 

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 17.novembrī Latvijas 
Valsts Simtgades svētku Dievk. 
Sekos svētku koncerts, kafijas 
galds. 25.novembrī Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. ar 
dievg.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
17.novembrī Latvijas Valsts 
dibināšanas 100 gadu atceres 
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Mūžībā aizgājis
mūsu mīļotais vīrs, tēvs, dēls, brālis, onkulis, brālēns un dārgais draugs

AIVARS ROBERT TONE
Dzimis 1937. gada 11. maijā Rīgā,

miris 2018. gada 3. jūnijā Spartanburg, S.C.

Pēc ilgas un grūtas slimības Dieva mierā aizgājusi

ĪRA ASTRĪDE BOLŠAITIS
(atr. KUHN, dzim. AMERIKS)

Dzimusi 1937. gada 17. martā Rīgā,
mirusi 2018. gada 23. oktobrī Rīgā

Esam kopā ar redakcijas patieso draugu un labvēli Pēteri Bolšaiti,
dzīvesbiedri Īru Bolšaiti (1937-2018) Mūžības ceļā pavadot.

Mūsu līdzjutība visiem, kam viņas pietrūks…

Ligita Kovtuna, 
laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija

Redakcijas un izdevēju vārdā

(Turpināts 19. lpp.)

I N  M E M O R I A M

Tu mūžam paliksi mūsu sirdīs:
SIEVA MARY JO

MEITAS REBECCA UN DENISE (MIRUSI 1989)
MĀSA RANTA

MĀSA/ SVAINIS RITA UN DAVID
MĀSASMEITA LAURA AR VĪRU KRISTO

MĀSASDĒLS DAVIDS UN BĒRNI

Viņu mīļā atmiņā paturēs
VĪRS PĒTERIS, DĒLI BERNHARDS UN NICHOLAS AR ĢIMENĒM

UN RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV
Mīlestība nekad nebeigsies...

Ik gadu šis veļu laiks kāda 
cilvēka dzīvē turpmāk būs īpaši 
skumjš, jo reizē ar pēdējām 
rudens lapām no mums ir 
atvadījies gudrs, godīgs un šo 
dzīvi un savus tuvos mīlošs 
cilvēks – 23. oktobrī, tikai mazu 
brīdi, tikai stundu pirms trīs-
desmit viena gada kāzu jubi-
lejas mūžības ceļā viena, šoreiz 
pavisam viena, devās Īras Bol-
šaitis dvēsele. 

No 1962. līdz 1963. gadam Īra 
bija Full bright Fellowship sti -
pendiāte Tuebingenas univer-
sitātē Vā  ci jā, vēlāk trīsdesmit 
gadus viņa pasniedza franču 
valodu un vācu-franču salī-
dzinošo literā tūru Rodailendas 
(Rhode Island) universitātē. No 
pirmās laulības ar Brauna 
(Brown) universitātes profesoru 
Reinhardu Kuhn Īrai ir divi dēli 
– Bernhards (lite rātūras profe-

Atvadu vārdi
ĪRAI BOLŠAITIS

Tik bezgala skumja un sāpju 
pilna diena… Vārdu vairs nav. 
Teikumu nav. It kā nekā vairs 
nav. Ir tikai bezgalīgs tukšums, 
kuŗu nespēj piepildīt ne mieri-
nājuma vārdi, ar vislielāko sir-
snību teiktie, ne līdzāsbūšana, 
jo neatstāj sajūta, ka ir aizgājis 
ne tikai cilvēks, bet kopā ar viņu 
vēl kaut kas vairāk – mīlestība, 
īsta, patiesa, uz savstarpēju cie  ņu 
un gādību balstīta. Taču tā nav 
tiesa – mīlestība ir tā, kas paliek 
un dzīvo vēl pēc mums. Tad, 
kad sāpju smagums kaut ne -
daudz būs rimis – atmiņās, sa -
jūtās, skaistā mūzikā, pirmajā 
dzeltenajā lapā, pirmajā uz  plau-
kušajā ziedā, pirmajā snieg-
pārslā, kaut arī tā izkususi būs 
tik līdzīga šobrīd pār vaigu 
ritošajai asarai.

Īra Kuhn-Bolšaitis dzimusi 
1937. gadā mežziņa Jāņa Ame-
rika un skolotājas Irmas Ame-
rikas (dzimusi Buļnieks) ģi  me -
nē. Kopā ar vecākiem 1944. 
gadā Īra devās bēgļu gaitās. Pēc 
vairākiem gadiem Mērbekas 
bēgļu nometnē Vācijā kopā ar 
ģimeni emigrēja uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm, kur ap -
metās uz dzīvi Ņūdžersijas 
pa valstī. Īra studēja Rutgers 
universitātes Douglass kolledžā, 
1959. gadā ieguva bakalaura 
gradu vācu valodā un literātūrā. 
Tad viņa turpināja studijas 
Kansas uni versitātē ar National 
Defense Education stipendiju, 
kur 1962. gadā ieguva maģistra 
un 1971. gadā doktora (PhD) 
gradu salī dzi nošajā literātūrā. 

sors Union kolle džā Ņujorkas 
pavalstī) un Ni  cholas (dator-
sistēmu analī tiķis Amica apdro-
šināšanas firmā). 

Pēc Reinharda nāves sekoja 
skumju pilns laiks, līdz pavisam 
negaidīti, taču ļoti patiesa un 
īsta uzplauka jauna mīlestība 
–1987. gadā Īra salaulājās ar 
Pēteri Bolšaiti. Un sākās skaists 
laiks, jo divu cilvēku savienība, 
kuŗa balstīta uz savstarpēju 
cieņu un rūpēm, uz uzticību un 
gādību vienam par otru, allaž ir 
patiess dzīves svinēšanas laiks. 
1997. gadā ģimene pārcēlās uz 
Latviju, un sākās jauns posms – 
Pēteŗa daļa bija darbošanās 
Tēvzemes labā sabiedriskajā 
jomā, bet Īras – atbalsts visam, 
ko dzīvesbiedrs iecerējis un 
uzskatījis par svarīgu. Taču abu 
kopīgas bija daudzas Latvijas 
ziemas, rudeņi, pavasari un 
vasaras, kopīgi agri rīti un vēli 
vakari, kopīgi operas apmek-
lējumi, kopīgi prieki par pa -
veikto un rūpes par vēl darāmo 
– arī Vītolu fondā. 2004. gadā 
dibinātas divas stipendijas – 
“Lāčplēša centrs stipendija” un 
“Īras un Pēteŗa Bolšaiša sti-
pendija”. Kopā izskoloti 18 jau -
nieši. Īra un Pēteris vienmēr 
iesaistījušies stipendiātu dzīvēs, 
ar interesi sekoja līdzi ikvienam 
panākumam un lepojās ar vi -
ņiem. Tikšanās reizes ar ziedo-
tājiem vienmēr ir bijušas īpa-
šas, jo stipendiāti ir aicināti uz 
restorāniem, operu un cie  mo-
ties viņu mājoklī Rīgā.

Es ilgāk nepiedalos. Laiks novērsies.
Laiks man paiet malā
Un noskatīties, kā jūs turpināt
Un manu pavedienu tālāk tinat.
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Mīļo draudziņ, mazliet tikai pagaidi, jo mēs jau arī
esam tajā pašā iesaukšanas rindā, tuvu vien aiz Tevis

VLADISLAVS VISOCKIS
Dzimis 1933. gada 22. janvārī Viļānos, Latvijā,

miris 2018. gada 16. jūnijā Grand Rapids, Mičiganā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

FIL! BAIBA PORUKS, III C.,
dzim. FREIDENFELDS

Dzimusi 1927. gada 27. martā,
mirusi 2018. gada 12. oktobrī Oldenburgā, Vācijā

Mūsu mīļie ģimenes draugi aizsaukti Mūžībā

AIVARS OSIS
Dzimis 1929. gada 30. jūnijā Rāvā, Latvijā,

miris 2018. gada 17. maijā Lakewood Ranch, Floridā

DAIGA OSIS, dzim. AMATNIEKS
Dzimusi 1943. gada 24. jūlijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 14. septembrī Lakewood Ranch, Floridā

Apglabāti Brāļu kapos, Ņujorkā 2018. gada 7. oktobrī

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā, neaizmirstamā

LIJA TSANTES,
dzim. KUPLIS

Dzimusi 1941. gada 20. maijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 16. oktobrī Atēnās, Grieķijā

(Turpināts no 18. lpp.)

Ar skumjām piemin Tavi bijušie
ANSBACHAS (VĀCIJĀ) NOMETNES

DRAUGI AR ĢIMENĒM

Mīļā piemiņā
KORP. ZINTA

Dziļās skumjās un pateicībā par seno dienu draudzību piemin
RENĀTE, LIĀNA UN ILONA GRĀVERS

Par viņu sēro
MĀSA AIJA BJORNSON

VĪRS JOHN TSANTES
MEITA ALEXANDRA AR MARINOS, SOTIRIS UN ELENI
MEITA CHRISTINA AR PENDALIS UN KONSTANTINOS

DĒLS STAMATIS AR PATRICIA UN YIANNIS
MĀSAS DĒLS ANDRIS AR PRAIRIE UN CEDAR

BRĀLĒNS AIVARS KUPLIS
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, LATVIJĀ UN GRIEĶIJĀ

PAR VIŅU SĒRO
VARAVĪKSNES KONVENTS

Mūsu mīļā fi listre

ĪRA KUHN-BOLŠAITIS,
dzim. AMERIKS, 1955-II,

Dzimusi 1937. gada 17. martā, Rīgā,
mirusi 2018. gada 23. oktobrī, Rīgā

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Lielais miers nu klusi, klusi
Tavai sirdij pieskāries.

„Meitiņās, māsiņās,
Tāda jauka dzīvošan`…”
/III c. dziesma/

Katra diena ir kā puķe,
Kas vijas dzīves vainagā.
Puķes novīst, vainags izirst –
Mūžam paliek atmiņas.

Dziedot dzimu, dziedot augu,
dziedot mūžu nodzīvoju.

Atvadu vārdi
ĪRAI BOLŠAITIS

Abi braukuši uz Latgali pie 
stipendiātiem un piedalījušies 
viņiem svarīgos notikumos – 
kāzās, kristībās, izlaidumos. 

Īra aktīvi darbojās arī stu -
denšu korporācijā Varavīksne, 
tāpēc viena no stipendijām ir 
novēlēta korporācijas tautie-
tēm. 2006. gada jūlijā, pateico-
ties s!k! Varavīksne zelta filis-
tres Īras Bolšaitis un goda filis-
tra Pēteŗa Bolšaiša dāvi nā ju-
mam, s!k! Varavīksne ieguva 
savas mājas Rīgā – Baznīcas ielā 
39-2A.

 Diemžēl Liktenis ne vienmēr 
dāvā tikai prieka pilnus brīžus, 
laiks apstājās ar skarbu piesi-
tienu, jo nācās samierināties ar 
neizbēgamo – ar smagu slimību. 
Izturēt, abiem kopā izturēt – 
tāda jau sešus gadus ik diena 
bija Īras un Pētera dzīvē. Izturēt 
un saglabāt šai laikā pašu sva-
rīgāko – abu mīlestību.

Šobrīd Īras sirds vairs tikai ar 
debesīm sarunājas, ar to tālo, 
mums nezināmo vietu, kur 
sāpju vairs nav. Šī – sāpju daļa 

– ir atstāta Šaisaulē palikuša-
jiem, tiem, kas viņu pašaiz lie-
dzīgi mīlēja – dēliem, maz-
bērniem, bet jo īpaši dzīves-
draugam Pēterim, šim stipra-
jam, rūpīgajam un allaž uzti-
cīgajam cilvēkam, kam šobrīd 
vajadzēs ļoti, ļoti daudz spēka, 
lai izturētu.

Šobrīd sāp, tik ļoti, ļoti sāp, un 
velti mierinājuma vārdus mek-
lēt, velti cerēt šo tukšumu 
piepildīt. Ja nu vienīgi – ar 
mīlestību… Jo pirmā snieg-
pārslu sauja – tā būs mīlestība, 
no debesīm sūtītā, cīruļdziesma 
pavasarī – arī, un vēl varavīk-
snes daudzkrāsainais loks, kuŗš 
turp, augšup tiecas, un vēl un 
vēl.. Jo mīlestības – gan sa  ņem-
tās, gan citiem dāvātās – Īras 
Bolšaitis mūžā ir bijis tik daudz, 
ka tās starojums vēl ilgi, ilgi 
aplaimos viņas pašus tuvākos, 
pašus dārgākos.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Pēterim Bolšaitim un piede-
rīgajiem!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Tu aizgāji pa gaismas staru…

Izsakām visdziļāko līdzjutību draugam
Pēterim Bolšaitim sakarā
ar Īras aiziešanu Mūžībā.

Ilze un Valdis

Izsakām visdziļāko līdzjutību

dāsnā Latvijas Okupācijas mūzeja atbalstītāja

uzņēmēja Visvalža Dzeņa ģimenei,

viņam Mūžībā aizejot.

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un Mūzeja saime

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un

Mūzeja saime izsaka visdziļāko līdzjutību

Mūzeja biedrības biedram un kādreizējam 

priekšsēdim Pēterim Bolšaitim,

sievu Īru Kuhn-Bolšaiti Mūžībā aizvadot.
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Čikāga gaida
Mairi Briedi

Mairis Briedis ir  profesionālais  
bokseris no Latvijas. Viņš ir pir-
mais latvietis kuŗš ieguvis pa -
saules boksa titulu – no 2017. 
ga  da aprīļa līdz 2018. gada jan-
vārim pasaules čempions WBC 
un pašreizējais čempions IBA 
versijā. Briedis ir visu laiku titu-
lētākais Latvijas bokseris, kuŗš ir 
bijis Pasaules Boksa padomes 
(WBC) čempions, iegūstot vienu 
no planētas četrām prestižākajām 
boksa jostām. To gan viņš zau-
dēja aizvadītās Pasaules boksa 
superserijas pusfinālā, kur pie-
dzīvoja pirmo karjēras zaudē-
jumu pret ukraini Oleksandru 
Usiku.

Mairis Briedis dzimis Rīgā 
1985. gadā. Absolvējis Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmiju. 
Ar boksu sācis nodarboties 14 
gadu vecumā, no 2008. līdz 2011. 
gadam Latvijas čempions boksā. 
2009. gadā aizvadīja savu pirmo 
profesionālo cīņu. Kopumā aiz -
vadījis 200 cīņas, 188 no tām 
guvis uzvaru. Viņa profesionālā 
bokseŗa karjērā ir 25 cīņas, 24  
uzvarētas,  18 – ar nokautu.

Latvijas labākais bokseris 10. 
novembrī boksēsies ASV pilsētā 
Čikāgā Pasaules boksa superseri-
jas ceturtdaļfinālā pret armēņu 
izcelsmes Vācijas pārstāvi Noelu 
Gevoru, kuŗš boksa pasaulē 
pazīstams arī ar vārdu Norairs 
Mikaeljans. 27 gadus vecais Vā -
cijas bokseris karjēras laikā 24 
cīņās izcīnījis 23 uzvaras, desmit 
no tām gūstot ar nokautu.

Brieža un Gevora cīņa notiks 
Čikāgas universitātes aulā UIC 
Pavilion 525 S Racine av, Chicago 
Illionois. Biļetes var iegādāties 
Ticketmaster. 11. novembrī būs 
boksa fanu  tikšanās ar Mairi 
Briedi un viņa komandu Či -
kāgas Latviešu biedrības nama 
kluba telpās plkst. 12 pēcpus-
dienā (4146 N Elston av, Chi -
cago). Visi laipni aicināti! Ja ir 
jautājumi, lūdzu, zvaniet, – 
Andris 9202960863.

ARMANDS BIRKENS

Mairis Briedis 
„ceļo” cauri Rīgai

Nesenais Pasaules Boksa pa  do-
 mes (WBC) čempions pirmajā 
smagajā svarā Mairis Briedis 
jaunajā video aizved skatītāju 
interesantā ceļojumā cauri Rīgai, 
atklājot savas policista saknes un 
tās sava rakstura puses, kuŗas jūs 
no bokseŗa neesat cerējuši sa  gai-
dīt, informē LiveRiga pārstāvji. Šī 
reklāmas videofilma ceļotājiem 
reklamē Brieža dzimto pilsētu, 
sniedzot ieskatu tajā, kas viņu 
padarīja par nosvērtu, mierīgu 
un savaldīgu čempionu. 

Šajā jautrajā video, kas pamatā 

balstīts uz Maira policista darba 
reālo ikdienu, boksa zvaigzne 
nonāk vairākos visai neparastos 
apstākļos. Piemēram, kad viņam 
pakaļ dzenas simtiem bērnu. 
Mēs gan apsolām, ka šie apstākļi 
ir labvēlīgi. Šī reklāma ir daļa no 
reklāmas videofilmu serijas „Rīga 
rīdzinieka acīm“ jeb Insider’s Guide 
in Riga, ko Rīgas Tūrisma Attīs-
tības Birojam Live Rīga radījusi 
reklāmas aģentūra DDB Latvia 
un producents Jānis Nords.

Latvietis kļūst par 
pasaules čempionu 
lidošanā vēja tunelī
Latviešu lidotā js Toms Ī vā ns 

(26), kurš pārstāv Latviju un 
AERODIUM komandu, kļ uvis 
par pasaules č empionu lidošanā  
vē ja tunelī , iegū stot pirmo  vietu 
open freestyle klasē  FAI World 
Cup of Indoor Skydiving, infor-
mēja komandas pārstāvji.

Dāvis Bertāns cenšas atņemt bumbu Lebronam Džeimsam // 
Foto: AP/LETA

Pasaules kauss ir prestižā kā s 
lidošanas sacenī bas, kas notiek 
reizi divos gados. Sacensī bas 
notika no 25. līdz 28. oktobrim 
Bahreinā , Gravity Indoor Sky-
diving vē ja tunelī . Gan indivi-
duā lajā s, gan komandu discip-
lī nā s kopā  piedalī jā s vairā k nekā 
300 pasaules labā kie lidotā ji no 
Austrā lijas, Kanadas, Ķ ī nas, ASV, 
Krievijas, Singapū ras, Francijas, 
Spā nijas un citā m valstī m. Sa -
censī bu kopē jais naudas balvu 
fonds bija 200 000 ASV dolaru.

Bertāns sekmē 
Spurs uzvaru

Latvijas basketbolists Dāvis 
Bertāns Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) meistarsacīkšu 
kārtējā spēlē neguva punktus, 

tomēr viņš sekmēja Spurs vie-
nības uzvaru 

Spurs savā laukumā ar 110:106 
(29:36, 25:24, 33:28, 23:18) pār-
spēja Losandželosas Lakers vie-
nību. Bertāns spēli sāka pamat-
sastāvā, spēlējot 13 minūtes, kuŗu 
laikā viņš punktus neguva, ne -
reālizējot abus tālmetienus. Lat-
vietis sakrāja vienu atlēkušo 
bumbu un atdeva vienu rezul-
tātīvu piespēli, kā arī pārtvēra 
vienu bumbu aizsardzībā.

Rebeka Kocha 
triumfē ceturto reizi

Titulētā Latvijas svarcēlāja Re -
beka Kocha Polijā jau ceturto 
gadu pēc kārtas izcīnīja Eiropas 
junioru čempionāta zeltu. Šis ir 
pēdējais gads, kad Kocha varēja 
startēt junioru konkurencē.

Startējot sev mazāk ierastajā 
svara katēgorijā līdz 63 kilo gra-
miem, Kocha raušanā pacēla 100 
kilogramus, bet grūšanā tika galā 
ar 120 kilogramiem. Summā 
viņa līdz ar to pacēla 220 kilogra-
mus, tuvākās sekotājas apstei-
dzot par 13 kilogramiem. Zīmīgi, 
ka gan raušanā un grūšanā viņa 
atteicās izpildīt pēdējos – trešos 
– mēģinājumus. Abās disciplīnās 
Kocha izcīnīja arī mazās zelta 
medaļas.

Baltijas kauss 
Latvijas U-18 

volejbolistiem
Pērnavā risinājās Baltijas kausa 

izcīņa volejbolā. Lielais kauss par 
uzvaru turnīrā otro gadu pēc 
kārtas tika Gunta Atara vadītajai 
Latvijas junioru (U-18) izlasei.

U-18 grupā Latvijas vienība ar 
vienādu rezultātu 3:0 pārspēja 
Somijas un Lietuvas komandu. 
U-17 meiteņu izlase šoreiz bija 
spiesta samierināties ar 3. vietu. 
Pēdējā spēlē ar 3:1 tika pieveikta 
Lietuva. Grupā uzvarēja Somija, 
kas ar 3:0  pārspēja igaunietes. 
Trešie finišēja arī U-16 puiši, kas 
ar 3:2  pārspēja Lietuvu. Patei co-
ties šai uzvarai, latvieši ierin dojās 
augstāk par Lietuvu, kas visas trīs 

spēles zaudēja piecos setos. Savu-
kārt ar pēdējo vietu pirmās 
ugunskristības pabeidza meiteņu 
U-15 valstsvienība, kas pēdējā 
spēlē lietuvietēm piekāpās ar 1:3.

Armrestlings: 
mums ir pasaules 

čempioni
Ar kopumā piecām izcīnītām 

medaļām un trim pasaules čem-
pionu tituliem no Turcijas pilsētā 
Antālijā notikušā pasaules čem-
pionāta atgriezusies Latvijas arm-
restlinga (roku cīņas) izlase, in -
formē Latvijas Armrestlinga 
federācija (LAF).

Māris Kalējs – pasaules čem-
pions vingrinājumā ar labo roku

// Foto: LETA

Sacensībās piedalījās vairāk ne   kā 
50 dažādu valstu sportisti un 
kopumā savās vecuma, dzimuma 
un svara katēgorijās par čem-
piona titulu sacentās 1208 dalīb-
nieki. Latviju pārstāvēja 11 spor-
tisti. Atsevišķās svara katēgorijās 
un vecuma grupās par pasaules 
čempioniem kļuva Māris Kalējs, 
Raimonds Antonovičs un Mod-
ris Rubenis (viņam arī vēl bron-
za), sudraba godalgu izcīnīja 
Vladislavs Krasovskis.

Latvijas 3x3 basket-
bolisti zaudē finālā

Latvijas 3x3 basketbola ko -
manda Rīga Ghetto Basket, kuŗā 
spēlē Nauris Miezis, Edgars Krū-
 miņš, Kārlis Pauls Lasmanis un 
Agnis Čavars, piedzīvoja zau dē-
jumu Starptautiskās Basket bo la 
federācijas (FIBA) Pasaules tūres 
noslēdzošā posma finālā. Latvijas 
komanda, kas izlikta ar trešo 
numuru, finālspēlē ar 18:20 zau-
dēja ar otro numuru izliktajai 
Serbijas komandai Novi Sad. 
Pēdējā sekundē bumba neiekrita 
grozā... 

Iepriekš Latvijas vienība ar 
16:13 ceturtdaļfinālā apspēlēja 
Liman no Serbijas, kas bija 
saņēmusi pirmo numuru, bet 
pusfinālā ar 19:17 uzveica ar 
piekto numuru izlikto Amster-
dam no Nīderlandes. Grupu tur-
nīrā latvieši ar rezultātu 18:12 
pārspēja Krievijas vienību Ga -
garin, bet pēc tam ar 16:17 
papildlaikā piekāpās sesto nu -
muru saņēmušajai Serbijas ko -
mandai Zemun. Tieši Zemun 
pusfinālā piedzīvoja neveiksmi 
nākamajai turnīra uzvarētājai Novi 
Sad ar 13:21.Ar vienu uzvaru 
divās spēlēs Latvijas komanda C 
apakšgrupā ieņēma otro vietu un 

iekļuva izslēgšanas turnīrā.
Pasaules tūres finālposmā pie -

dalījās sezonas 12 labākās ko -
mandas. Latvijas 3x3 basketbo-
listi šosezon piedalījušies piecos 
Pasaules tūres posmos, divreiz 
izcīnot otro vietu un divreiz 
tiekot pie trešās vietas. Tāpat 
latvieši tikuši pie piecām uzvarām 
Challenger serijas turnīros.

3x3 basketbols ir iekļauts 2020. 
gada Tokijas Olimpisko spēļu 
programmā.

Rastorgujevs savā 
sniegumā redz

progresu 
Latvijas vadošais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs pēc treneŗu 
stāba nomaiņas savā sniegumā 
redz progresu gan šaušanas, gan 
slēpošanas elementos. Latvijas 
biatlonists vasarā nomainīja tre -
neŗus. Šobrīd viņu trenē kādrei-
zējais norvēģu biatlonists un 
tagadējais treneris Frūde Andre-
sēns, kuŗš savulaik izcīnījis trīs 
medaļas olimpiskajās spēlēs, bet 
tika pārtraukta sadarbība ar ie -
priekšējo treneri Intaru Ber kuli.

„Šobrīd sagatavošanās nori si-
nās labi un cītīgi strādājam,“ 
aģentūrai LETA sacīja Rastor gu-
jevs. „Treniņu procesā esam pa -
mainījuši diezgan daudz lietu. 
Gan sagatavošanās posmā esam 
pielikuši klāt nianses, gan arī 
šaušanā un technikā, kā arī 
lokācijās, kur aizvadām treniņus. 
Daudz strādājām pie slēpošanas 
technikas un šaušanas preci zī-
tātes uzlabošanas, līdzsvara un 
citām techniskajām niansēm.“ 
Rastorgujeva treneru korpusam   
piesaistīti vēl arī Frūda An  dre-
sēna tautieši Pērs Olavs Treterūds 
un Kristofers Skjelviks.

Pauls  Jonass 
turpmāk startēs 

MXGP klasē
Latvijas labākais motokrosa 

braucējs, šobrīd 21 gadu vecumu 
sasniegušais Pauls Jonass, nā  kam-
gad startēs Rockstar Energy 
Husqvarna Factory Racing ko -
mandā, savā Twitter kontā pa  zi-
ņojis pats sportists. Jonass startēs 
MXGP klasē, un paredzams, ka 
viņam būs jauns motocikls – 
Husquarna FC 450. Pauls  Jonass: 
„Tas man bija pārsteigums, kad 
puiši no Husqvarna un Anti 
Pirhonens uzrunāja mani. Man 
joprojām bija spēkā līgums ar 
KTM uz vienu gadu. Biju drošs, 
ka uz MXGP klasi pārcelšos kopā 
ar KTM. Viņiem tur jau startē 
Džefrijs Herlingss un Antonio 
Kairoli, bet cerēju, ka varēšu būt 
trešais braucējs. Es būtu kā trešais 
ritenis. Tikmēr Husqvarna mek-
lēja jaunus braucējus un, domāju, 
tāpēc arī vērsās pie manis ar 
piedāvājumu startēt pie viņiem.“

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


