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Amerikas latviešu apvienība izsludina fotokonkursu
par labāko, interesantāko Valsts svētku notikumu

atspoguļojumu ASV latviešu kopienās.
Lūdzam iesūtīt četras vai  piecas fotografijas (labā kvalitātē,

jpg formātā, pievienojot autora vārdu un īsu aprakstu
vai nosaukumu) uz e-pasta adresi alainfo@alausa.org līdz

2018. gada 20. novembrim.
Fotografijas publicēsim mūsu Infogrammā un ALA Facebook 

lapā. Labāko fotografiju autori saņems balvas un
tās tiks publicētas mūsu Gada pārskata izdevumā. 

Gaidām iemūžinātus fotomirkļus no
jūsu Latvijas Simtgades svinībām!

Uzmanību! Konkurss!

Rīgā, pie Latvijas Kaŗa mūzeja, 
5. novembrī iededza Brīvības cī  nī-
tājiem veltītu piemiņas uguns ku-
ru. Tas degs līdz pat Lāčplēšu die-
nas vakaram.

Turpat pie mūzeja atklāta Ze  mes -
sardzes 1. Rīgas brigādes mi  litārās 
technikas un ekipējuma izstāde.

Sarīkojumā  atklāja akciju “Uz -
dāvini lentīti”, kuŗas laikā ikviens 
ir aicināts salocīt sarkanbaltsarka-

Iededz Lāčplēšu dienas ugunskuru

novembris

E mail: LaiksDSR@aol.com

11. novembris – LĀČPLĒŠU DIENA!

ka klātienē salocītās lentītes sa -
ņems Rīgas Dzemdību nams, Pe -
stīšanas armija, pansionāts “Lie-
pa”, Rīgas psīchiatrijas un narko-
loģijas centrs, kā arī vairākas valsts 
sociālās aprūpes centra Rīga filiā-
les. Akcijā “Uzdāvini lentīti” ie  sai s-
tās ne tikai tūkstošiem skolēnu, bet 
arī sociālās aprūpes centru, pan-
sionātu, slimnīcu un bērnu na  mu 
iemītnieki, kuŗi gan saņem, gan 
dāvina lentītes. Svinīgajā sarī ko-
jumā  piedalījās aizsardzības mi  -
nistrs Raimonds Bergmanis (ZZS), 
Nacionālo bruņoto spēku ko -
mandieris ģenerālleitnants Leo-
nīds Kalniņš, Latvijas Kaŗa mūzeja 
dire ktore Aija Fleija, kā arī Nacio-
nālo bruņoto spēku un NATO 
paplašinātās klātbūtnes Latvijā 
kaujas grupas kaŗavīri.

Lāčplēšu dienu Rīgā un visā Lat-
vijā  svinēs ar vairākiem piemiņas 
sarīkojumiem – ar Latvijas Repub-
likas Nacionālo bruņoto spēku un 

Iekšlietu ministrijas vienību mili-
tāro parādi pie Brīvības piemi-
nekļa, lāpu gājienu, ziedu nolik ša-
nas ceremoniju Rīgas Brāļu ka  pos 
un pie pulkveža Oskara Kalpaka 
pieminekļa, kā arī ar piemiņas brī-
di pie pieminekļa Rīgas 6. kājnie-
ku pulka kareivjiem Sudrabkal-
niņā. Līdztekus tam notiks vairāki 
koncerti kultūras centros un kon-
certzālēs. Tieši pusnaktī no 10. uz 
11. novembri VEF Kultūras pilī 
sāksies grupas Skyforger nakts kon-
certs ar video un gaismu instalā-
cijām, bet Lāčplēšu dienas piemi-
ņas sarīkojumi sāksies no rīta 
plkst. 9 ar ekumēnisko dievkal -
po jumu Doma baznīcā. Pēc tam 
dienas laikā Brīvības laukumā 
notiks Latvijas Republikas Nacio-
nālo bruņoto spēku un Iekšlietu 
ministrijas vienību militārā parā-
de, kā arī ziedu nolikšanas cere-
mo nija pie pulkveža Oskara Kal-
paka pieminekļa.

Sveiksim Latviju, savus radus un draugus, 
darbabiedrus un domubiedrus, latviešus visur pasaulē 

Latvijas Simtgadē un Ziemsvētkos!

Apsveikumus lūdzam iesūtīt Rīgas redakcijai 
(redakcija@laiks.us) vai Rasmai Adams

(rasma@laiks.us) līdz š. g. 
12. novembrim (Simtgades sveicienus) vai 

10. decembrim (Ziemsvētku apsveikumus)!

Iespējams publicēt arī krāsās.

6. novembrī uz savu pirmo sēdi 
sanāca jaunievēlētā 13. Saeima. 
No 12. Saeimas deputātiem jau-
najā sasaukumā pārvēlēti 34 depu-
tāti, 66 parlamentārieši ir jauni. 
Uz Saeimas priekšsēdes amatu bija 
izvirzīta 12. Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) un 
Jaunās konservātīvās partijas de -
putāte Dagmāra Beitnere-Le Galla. 

Balsojumā par 13. Saeimas priekš-
 sēdi balsu vairākumu ieguva 

no lentīti, lai to kādam uzdāvinā-
tu. Aizsardzības ministrija aicina 
iemūžināt lentīšu locīšanu un dā -
vināšanu fotografijās vai video, lai 
dalītos ar tām sociālajos tīklos. 
Pir mās salocītās lentītes akcijas 
“Uzdāvini lentīti” atklāšanas sarī-
kojumā svinīgi pasniedza organi-
zācijām, kas atsaucās Aizsardzības 
ministrijas aicinājumam saņemt 
šādu simbolisku dāvanu. Plānots, 

13.  Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece 

Ināra Mūrniece. Balsu skaitīšanas 
komisijas vadītājs Richards Kols 
(VL-TB/LNNK) paziņoja, ka Mūr-
nieci atbalstīja 44 deputāti, bet 
Beitneri-Le Gallu – 32 parlamen-
tārieši. Kopumā balsojumā pie da -
lījās 77 deputāti, bet viena vēlē ša nu 
zīme tika atzīta par nederīgu.

Ināra Mūrniece pateicās par 
atbalstu un uzsvēra, ka savus 
pienākumus veiks pēc labākas 
sirdsapziņas.

// FOTO: LETA
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BIJA PRIEKS RUNĀT LATVISKI 
Vēl par Ananāsiņu Latvijā

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

IVARS GALIŅŠ

Latvijas kontūra
izskrieta arī Denverā!

Latvijas Simtās jubilejas gadā 
visā pasaulē, kur vien mīt lat-
vieši, norisinās akcija „Izskrien 
Latviju pasaulē!“. Šo akciju 
2018. gada pavasarī iedibināja 
Latvijas Institūts kopā ar bied-
rību VSK Noskrien, un nu Lat-
vijas kontūra izskrieta jau vai-
rākās valstīs un pilsētās. 

Šā gada 13. oktobrī saulainā 
rudens dienā Kolorādo latvieši 
Denverā piepulcējās aicinā ju-
mam un izskrēja Latvijas kon-
tūru 10 km vai apmēram 6,23 
jūdžu gaŗumā. Kopumā pie da-
lījās kādi 40 dalībnieki, kas 
skrēja, brauca ar riteņiem un 
gāja kājām jautrā pulciņā. Pati 
jaunākā dalībniece Marta, kuŗu 

Bija laiks, kad daudzi Laika 
avī zes lasītāji nezināja, ka Ana-
nāsiņš ir meitene vārdā Anas-

tāsija. Viņa pārstāv piekto pa -
audzi, kas Ame rikā vēl runā 
latviski. Tā nav gluži pašsa-

VINETA BERGA

mamma vizināja ratiņos, bija 
tikai mēnesi veca. Iezīmētā kar te 
rādīja, ka pie denveriešiem pa -
zīstamā Kolorādo bulvāra at -
rodas Rīga. Pie šīs pilsētas zīmes 
arī notika jautra fotografēša-
nās! Trases pēdējais posms gāja 
gar Cherry Creek, skrējēju celiņš 
gar rudenīgo Ķiršu strautu pa  tī-
kami atsvaidzināja un ļāva iz  tē lo -
ties, ka skrien gar Baltijas jūru... 

Pēc pasākuma daudzi sa  pul-
cējās kafejnīcā La Merise, kuŗas 
īpašniece latviete Baiba Cisco 
cienāja viesus ar omletēm, pan-
kūkām un mimosas dzērieniem. 
Denverieši ir sportiski ieskan-
dinājuši Latvijas jubileju un 
gatavi citiem izaicinājumiem!

protama lieta, jo viņas tēvs ir 
amerikānis. Viņa dzimusi un 
skolā gājusi Floridā, nav bijusi 
iz  devība iet latviešu skolā vai 
va  saras nometnē, bet jau no 
agras bērnības ar māti Anitu un 
ģimeni runājusi tikai latviski. 
Lasījusi un krājusi vectēva 
(Opīša) avīžrak stus, pa tālruni 
tos pārrunājot. Tagad, ciemojo-
ties Latvijā, bija pienācis brīdis 
atzīt, ka bija vērts mācīties. Viņa 
atzīst – lai arī cik skaista bija 
Latvija, pacilājošākais bijis, ka 
nebija tikai jāklausās, bet viņa 
varēja pati piedalīties saru nās. 
Un tā arī izjust, cik opīša radi 
un draugi viņai bija mīļi. No 
viņas vairāk nekā 200 foto gra-
fijām, kol lāžā skati no Lik teņ-
dārza, Kok neses pilsdrupām, 
pie Ventas Rum bas un alām 
Kuldīgā, skats uz Rīgas pano -
rāmu caur Nacionālās bib lio-
tēkas logiem, Māŗa pirtiņa Dau-
gavas krastā; Ventspilī kopā ar 
Krišjāni Valdemāru un Ri  har du, 
Taurenē ar Ineses ganāmpulku, 
ar Teikas dārza ābeles nobi ru ša-
jiem āboliem izlikto „90” ar 
sau les puķi no Puriņu laukiem 
Iecavā; no Bostonas atsūtītā 
Omītes dzim šanas dienas svi  nē-
šana ar Annelī, Astru, Omīti un 
Sandru, ar ma m  miņas krusttēvu 
Valdi. Bija skaisti būt Latvijā. 
Bija prieks runāt latviski!
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Pilns mēness un pilna zāle Detroitā

Ročesteras latvieši plaši svin 
Latvijas Simtgadi

Latgales ezera līcītī

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»

LĪGA NUTERE,
Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā priekšniece

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.

Septiņi Vilkači – braši jauni vīri 
– bungodami un dūdodami, 
ienāca Sv. Pāvila draudzes sa -
biedriskā zālē. Viņu tērpi un 
rotas darinātas pēc 10. – 12. gad-
simta Latvijas territorijas ar  cheo-
loģiskiem atradumiem. Tāpat arī 
senie instrumenti –   kokles, ģīga, 
dūdas, stabules un celmu bun-
gas, ar kuŗām tie pavadīja dzies-
mas. Balsis un instrumenti ska-
nēja vareni! Vilkaču vadītājs Ed -
gars Zilberts* pieteica dziesmas, 
mūs iepazīstināja ar dalībniekiem 
–  Tomu Grīvaldu, Andri Lej nie ku, 
Jumi Ločmeli, Juri Tomašūnu, 
Ingu un Eduardu Krūmiņu –  un 
vispār bagātināja koncertu ar 
saistošiem stāstiem par latviešu 
kaŗavīru varonīgām cīņām. Uzzi-
nājām, ka starp šiem staltajiem 
dziedātājiem ir arī īsti kaŗavīri –  
Latvijas zemessargi. 

Pēc koncerta Vilkači tūlīt ne  pār-
 veidojās par spalvainiem zvē riem, 
bet pavisam draudzīgi vie sojās 
pie publikas, kas ar lielu sajūsmu 
pirka arī T-kreklus un kompakt-
diskus. Attēlā uz grīdas nav vis no -
braukta kaza – tās ir no kazu ādas 
gatavotas dūdas, kuŗas Modris 

D’Aoust ir piespiedis pie krūts. 
Visā viņu gaŗajā, saspringtajā 

14 koncertu turnejā, Vilkači vis-
vairāk laika pavadīja tieši Det-
roitā. Viņiem izdevās apmeklēt 
The Henry Ford mūzeju un 
Assembly Plant, Red Wings hoke-
ja spēli, nofotografēties uz 8 Mile 
Road, izbraukt dažādus Detroitas 

Latvija, kur Tavi dēli?“, kas veltīts 
Latvijas Simtgadei, varam pateik-
ties turnejas atbalstītājiem – 
Latviešu Fondam, Rīgas Domes 
Izglītības, kultūras un sporta de -
partamentam un rīkotājiem Kul-
tūras biedrībai TILTS un Latviešu 
apvienībai Detroitā.

L.J.

Ročesterā šoruden notiek vai-
rāki pasākumi, lai atzīmētu 
Latvijas Simtgadi – katru mēnesi, 
sākot ar septembri, ir iespēja 
svinēt kopā ar vietējām orga-
nizācijām.

ska tīt Janinas Litvinas dzintara 
kollekciju, paturēt dažāda lieluma 
dzintara gabalus rokās, pielaikot 
rotaslietas, pat salīdzināt tās ar 
mākslīgi radītajiem dzintariem. 
Pasākums bija labi apmeklēts – 

vietu – pie Rīgas domes ēkas. 
Maršruts gāja pārsvarā pa ma -
ziem lauku ceļiem, kur tika sa -
stapti dažādi dzīvnieki – stirnas, 
zirgi, ēzelis, fazāns un citi. Vie-
tējie iedzīvotāji noteikti brīnījās, 

rajonus Mārča Jansona kom pā-
nijā, baudīt ābolu sulu un donuts 
pie Dexter Cider Mill un iepirk-
ties pie Costco.

Par šo skaisto koncertu „Ak, 

* Ja Zilberta vārds liekas pazīs-
tams, nav brīnums – Edgara tēvs, 
izcilais pianists Ventis Zilberts, ir 
koncertējis Detroitā piecas reizes 
kopā ar dažādiem māksliniekiem.

Pirmais pasākums septembrī 
bija Daugavas Vanagu apvienības 
Ročesterā organizētā Dzintara 
pēcpusdiena, ko financiāli at -
balstīja Amerikas latviešu apvie-
nība un Daugavas Vanagi ASV. 
Sarīkojums notika nesen Ro  čes-
terā atvērtā pasākumu zālē Arbor 
at the Port, Ontario ezera krastā. 
Pēcpusdienas organizātores bija 
Daugavas Vanagu apvienības 
Ro  česterā valdes locekles Maija 
McLean, Velta Huck un Skaidrīte 
Johson. Galvenā lektore bija lietu-
viete Janina Litvinas. Viņa stāstīja 
par dzintara vēsturi, baltu tautu – 
latviešu un lietuviešu – saistību 
ar dzintaru, par dzintara dzie di-
nošo spēku un kā to pareizi val-
kāt. Pēc lekcijas bija iespēja ap -

lekcija notika angliski, tā kā bija 
ieradušies ne vien latvieši, bet arī 
daudzi viņu draugi un radi, kā arī 
vairāki lietuvieši un ukraiņi. 
Daudzi latvieši bija ieradušies 
savos tautastērpos, lai parādītu 
tos nelatviešu publikai. 

Oktobrī Ročesteras latviešu sa -
biedrība piedalījās Daugavas Va -
nagu ASV rīkotajā akcijā “100+ 
jūdzes Latvijai”, ar Simtgades un 
Latvijas karogiem nobraucot vai-
 rāk nekā 100 jūdzes. Viena no 
Ročesteras piepilsētām ir Rīga. 
Tā radās ideja maršrutu izveidot 
Latvijas kontūras formā ar vietējo 
Rīgu pašā sirdī – maršruts iznāca 
gandrīz 100 jūdzes gaŗš, un pa -
pildu jūdzes, lai tiktu līdz 100+, 
tika nobrauktas uz satikšanās 

kas tā par latviešu karavānu, kas 
tur brauc! Vakars noslēdzās, vi -
siem kopā sanākot uz pikniku 
pie ugunskura.

Trešais Simtgades pasākums 
novembrī vēl tikai tuvojas – 
Ročesteras Krusta draudze šogad 
organizē lielas 18. novembŗa svi -
nības par godu Simtgadei. Tās 
notiks 2018. gada 17. novembrī 
baznīcā (1900 Westfall Rd, Ro -
chester, NY 14618). Pulksten 14 
būs svētku dievkalpojums, kam 
sekos īss starpbrīdis un 15:30 
sāksies svētku koncerts. Šoreiz 
tajā uzstāsies ne vien Ročesteras 
latviešu vokālais ansamblis Dau-
gava, kas priecē klausītājus katru 
gadu, bet arī profesionālie mūziķi 
no Ročesteras Filharmonijas or  ķes-
tŗa. Mūsu pilsētas orķestrī spēlē 3 
latviešu mūziķi, un šogad viņi pie-
 dalīsies Simtgades koncertā. Gai  dām 
visus, kam ir iespēja ierasties.

Lai arī Ročesterā ir salīdzinoši 
maza latviešu kopiena, mēs palē-
nam atkal augam lielāki un dar-
bojamies. Sevišķi liels prieks, ka 
mūsu latviešu skola paliek arvien 
lielāka – ir latviešu bērni, tātad 
būs nākotne. Vēlam visiem no 
sirds nosvinēt Latvijas Simtgadi 
un turpināt darboties latviešu 
sabiedrībā vēl ilgus gadus.
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13. Saeimas vēlēšanas 
Čikāgā

ĀVA BĒRZIŅA

DACE ĶEZBERE

I. Lazdas uzņēmumi

Universitātes gada svētki 
Šoruden 30. septembrī Mi -

nea polē atzīmējām Latvijas 
Universitātes 99. gada svētkus. 
Mācītājs Dāgs Demandts ie -
vadīja aktu ar lūgšanu, sekoja 
Ritas Daukas uzruna. No  dzie -
dājām „Dievs, svētī Latviju!” 
Baiba Olingere iepazīstināja ar 
akadēmiskās runas teicēju Dr. 
Diānu Paunu. Dr. Pauna iegu-
vusi augstāko izglītību Latvijas 
Universitātē. Divdesmit vienu 
gadu viņa nostrādājusi par lek-
tori angļu saziņas valodā Rīgas 
Stockholm School of Economics, 
būdama arī šīs programmas 
direktore. Dr. Pauna ir ieguvusi 
vairākas stipendijas studijām 
ārzemēs: Jeilas (Yale), Kentuki 
(Kentucky) un Mičigānas (Mi -
chigan) universitatēs. Atgrie žo-
ties no Amerikas, Diānai Paunai 
bija pilna galva ar plāniem, kā 
attīstīt augstskolu; viņa jutusi, 
ka gan augstkolai, gan viņai 
pašai nepieciešamas pārmaiņas. 
Dzīvojot un strādājot citā valstī, 
jaunas iepazīšanās bija devušas 
jaunu pieredzi: „Tu vairs neesi 
tik kategorisks savos spriedu-
mos, tu atbrīvojies no stereoti -
piem. Jo vairāk šādas pieredzes, 
jo labāk saproti pasauli!“

Kad Baiba Olingere ar savu 
vīru 1991. gada rudenī dzīvoja 
un strādāja Latvijā, viņi iepa zi-
nās un sadraudzējās ar Dr. Pau nu; 
šī pazīšanās viņiem bi  jusi kā 
saules stars toreizējās tumšajās 
un drūmajās rudens dienās.

No  Latvijas Universitātes  
caur  Rīgas Ekonomikas augst-
skolu  līdz  Centrālāzijas Uni-
versitātei – Dr. Diāna Pauna 

Dr. Pauna stāstīja par savu 
darbu, iespaidiem un piedzīvo-

jumiem, ko guvusi Kirgizstānas 
kalnu pilsētiņā Narinā dibinot 
un veidojot Centrālāzijas Uni-
ver sitāti. Ar bilžu palīdzību viņa 
aprakstīja un mūs iepazīstināja 
ar skaisto apkārtni augstajos 
Tjanšana kalnos. Narina tiek 
uzskatīta gan par augstāko, gan 
aukstāko Kirgizstānas apga-
balu. Mazajā pilsētiņā gandrīz 

na runātāja.
Lai gan viņa pašlaik dzīvo 

Kirgizstānā, Diāna Pauna sevi 
uzskata par absolūtu rīdzinieci, 
jo pirms pārcelšanās uz Cen-
trālāziju visu mūžu nodzīvojusi 
vectēva mājā Āgenskalnā. Viņa 
saista Āgenskalnu ar brīvības 
sajūtu, kas veicina radošas iz -
pausmes. Pauna uzskata, ka cil-

Profesors Lazda pastāstīja par 
Dr. Ainas Galējas-Dravnieces 
stipendiju fondu, kas dod ie -
spēju Latvijas studentiem mācī-
ties Viskonsinas Universitātē. 
Kad Latvija atguva brīvību, Dr. 
Galēja nolēma piedalīties atjau-
notās Latvijas veidošanā, at -
balstot Latvijas studentu ie  spē-
jas mācīties un iegūt pieredzi 

ASV. Viņa ir pabeigusi Rīgas 
Technisko universitāti un kā 
apmaiņas studente studējusi arī 
Spānijā. Parallēli darbam un 
mācībām Latvijā viņa pieda lī-
jusies nometnē UPE (nometne 
bērniem ar īpašām vajadzībām). 
Kristīne vienmēr saka „jā“ pie-
dzīvojumiem. Anna Pētersone 
studē Starpkultūru sakarus. 
Viņa m īl skaistumu, bet vēl 
vairāk sirdī skaistus cilvēkus.

Jurģis Kalniņš dzimis un 
audzis Siguldā, beidzis polītisko 
zinātņu studijas Latvijas Uni-
versitātē. Viņa dzīves moto ir 
„pastāvēs, kas neapsēdīsies“. 
Nīls Moseņoks ir uzaudzis Aiz-
krauklē, ieguvis vēstures baka-
laura gradu Latvijas Univer-
sitātē. Studiju gados dziedājis 
korī, vietējā draudzē spēlējis 
klavieres un ērģeles, strādājis 
Latvijas Okupācijas mūzejā par 
gīdu. Vēlāk, pēc studijām, kā 
izglītības programmas „Iesp-
jamā misija“ dalībnieks, divus 
gadus strādājis par vēstures 
skolotāju Valmierā, kur izjutis 
vēlmi turpināt izglītoties, kā arī 
iegūt plašāku skatījumu uz pa -
sauli. Viņš studē vēsturi un 
polītiskās zinātnes.

Aktam beidzoties, nodzie dā-
jām Gaudeamus. Sekoja kon-
certs: Tīna Josta spēlēja vijoli 
sava vīra Dzintara klavieŗpa-
vadījumā. Viņi mūs iepriecināja 
ar Jēkaba Mediņa „Romanci”, 
Emīla Dārziņa „Melancholisko 
valsi” un vēl citiem mūzikāliem 
priekšnesumiem. Noslēdzām pēc-
 pusdienu, pakavēdamies pie 
glāzes vīna, pīrāgiem un klin-
ģeŗa. Svētku sarīkojumu rīkoja 
stundenšu korporācijas Dzintra 
Mineapoles kopa.

Pirmā balsotāja Čikāgā ieme-
ta urnā savu aploksni 7:05 – 5 
minūtes pēc iecirkņa atvēršanas! 
Vēlēšanas iekrita trīs dienu ne -
dēļas nogalē, jo ASV daudzās 
vietās atzīmēja Kolumbusa die-
nu, dodot strādniekiem pirm-
dienu brīvu. Tas atļāva dažiem 
balsot iecirkņos, kur tie parasti 
nebalsotu. Daži tautieši ieradās 

ciemiņi no Latvijas, ieskaitot 
divus no Smiltenes, viesojās 
Čikāgā un balsoja šeit. Vēlēšanu 
gaita gāja raiti un bez starp-
gadījumiem. Pēdējais balsotājs 
ieradās tikai dažas minūtes 
pirms iecirkņa slēgšanas 8:00 
vakarā. Viņš bija 276. balsotājs, 
tā dodot Čikāgai vienu balsi 
vairāk nekā 12. Saeimas vēlē-
šanās 2014. gadā.

Pēc balsošanas visi tika aici-
nāti pakavēties blakus telpā pie 
skaisti klātiem, izpušķotiem 
galdiem. Čikāgas Latviešu Or -
ga nizāciju Apvienības organi-
zā cijas visai dienai bija sagā-
dājušas kafiju un dažādas uz -
kodas. Zālē bija ekrāns, kur 
cauru dienu rādīja video ierak-
stus no visdažādākiem dziesmu 
un deju svētkiem. Cilvēki prie-
cājās par patīkamo vietiņu, kur 
tie varēja jaukā gaisotnē pa  ka-
vēties un parunāties ar drau-
giem.

Čikāgas vēlēšanu komisijā 
darbojās: Dace Ķezbere (priekš-
sēde), Ruta Priedkalne-Zirne 
(sekretāre), Jānis Vilciņš, Laima 
Magone un Eva Buholte. Palīgi: 
Gundega Puidza, Silvija Barshney, 
Guntis Dāboliņš un Gunta Vilciņa.

No kreisās: Dace Ķezbere, Eva 
Buholte, Ruta Priedkalne-Zirne, 
Jānis Vilciņš, Gundega Puidza, 
Laima Magone

No kreisās Pirmā rindā: Kathleen Mecs, Brigita Balaram, Lauris Kukainis, Vilis Kukainis, Sarmīte 
Robinson, Silvija Robinson, Mikus Kukainis, Roberts Kukainis. Otrā rindā: Aivars Mecs, Jānis Bērziņš, 
Māra McLaughlin-Taylor, Liene Kukaine ar Simtgades karogu, Dallas Taylor, Anda Kuzmina, Camilla Kilinc

vienmēr spīd saule, kas rada 
labu noskaņojumu un enerģiju. 
„Saules šeit it ļoti daudz, jo 
dzīvojam virs mākoņiem, esam 
augstāk, tuvāk debesīm!“ saka 
Narinas iedzīvotāji.

Dr. Pauna aizrāvusies ar Uni-
versitātes misiju: veidot starp-
reģionālu sadarbību, sniegt kva-
litātīvu izglītību jauniešiem no 
mazajām kalnu pisētiņām, vei-
cināt izpratni par daudzvei-
dību, kā arī par iespēju kaut ko 
celt no jauna. Vēsturiski kirgīzi 
un kazaki ir bijuši klejotāji, 
tadžiki piederējuši pie persiešu 
kultūras, tapēc studentiem par 
daudz ko ir atšķirīgi priekšstati. 
„Izteikt savu viedokli ir labi, jo 
tā mācās ieklausīties otrā,“ seci-

vēkam ir visu laiku jāturpina 
darboties. Katru dienu viņa sev 
atgādinot: „Darbs dara darītāju! 
Ja ar gudrību neko nedara, neko 
nesasniedz!“

Pēc diviem gadiem, kad būs 
paveikti pirmie bakalaura pro-
grammas darbi un varēs nodot 
tos citu rokās, Dr. Pauna gribētu 
atgriezties Latvijā.

Pēc akadēmiskās runas Rita 
Dauka ziņoja, ka akadēmiskus 
gradus pēdējā gadā ieguvušas 
minesotietes Emilija Kurme –  
Master of Counseling Minesotas 
universtātē, Māra Plifka – 
Doctor of Pharmacy – Aiovas 
(Iowa) universitātē, Tīja Rudzīte 
–  Master of Arts in Leadership 
Augsburgas universitātē.

ārzemēs. Dr. Ainas Galējas sti-
pendiju fonds kopš tā izveides 
1992. gadā ir atbalstījis vairāk 
nekā 50 Latvijas studentu mā -
cības ASV. Kopējais līdz šim 
piešķirto stipendiju apjoms, ko 
no saviem personīgiem iekrā-
jumiem nodrošinājusi Dr. Aina 
Galēja, ir lēšams vairāk nekā 
pusmiljona ASV dolaru apmērā. 
Dr. Galēja sacījusi:  “Es gribu 
Latvijai palīdzēt. Spējīgus cil-
vēkus labi sagatavot ir milzīga 
palīdzība.”

Dr. Lazda iepazīstināja ar šī 
gada stipendiju saņēmējiem: 
Kristīni Mauriņu, Annu Pēter-
soni, Jurģi Kalniņu un Nīlu 
Moseņoku. Kristine Mauriņa 
ļoti priecājas par iespēju studēt 

Dienvidkarolīnas latvieši jau 
vairāk nekā 10 gadus uzstāda 
Latvijas telti, lai gadskārtējā 
Spartanburgas (SC) pilsētas in -
ternacionālā festivāla 15000 ap -
meklētājiem stāstītu par Latviju. 

Šogad uz festivālu 6. oktobrī bija 
ieradies īpašs viesis – Latvijas 
Simtgades karogs. Latviešu telti 
rotāja arī no Ņūdžersijas-at  ce-
ļojusi latviešu cimdu (Latvian 
Mittens) izstāde. Pēc festivāla 

Latvijas ceļojošais Simtgades 
karogs Dienvidkarolīnā

Čikāgā no Milvokiem, ceļā uz 
savām vasaras mājām Gaŗezerā. 
Cits čikāgietis toties aizbrauca 
uz Kalamazū balsot, jo jau sest-
dien bija Gaŗezerā. Vairāki 

karogs tika rūpīgi iepakots tā 
drošajā koka kastē, iesaiņots un 
pa pastu nosūtīts tālākā ceļā uz 
Bostonu. 

Roberts Kukainis
(Greenville, SC)
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Latvijas komponists Tobago
Komponists Māris Lasmanis intervijā Lāsmai GaitnieceiLĀSMA 

GAITNIECE
Lūdzu, pastāsti par braucienu 

uz Tobago! Kāds bija sākums?
Sākums bija skaists. 1987. gada 

15.janvārī, kad Benjamiņu namā 
notika Eduarda Rozenštrauha 
koncerts, bija mana dzimšanas 
diena. Brīdī, kad pēc koncerta aiz 
kulisēm atvēru šampanieša pu -
deli, pie mums pienāca profesors 
Edgars Andersons. Līdz ar to 
pirmā glāze tika viņam. Pēc sa -
skandināšanas Andersona kungs 
domīgi uz mums paskatījās, maz -
liet paklusēja un tad piepeši jau -
tāja: “Zēni, vai jūs gribat re  dzēt 
pasauli?” Mēs, kautrīgi pa  domju 
puiši, pat neuzdro ši nā jāmies uz -
reiz atbildēt. Kuŗš gan nevēlas 
redzēt pasauli? Pēc ilgāka klusuma 
brīža profesors noteica: “Labi, 
vasarā jūs brauksiet uz Tobago!” 
Tas bija kā zibens spēriens no 
skaidrām debesīm, turklāt – un 
tas ir pats neticamākais, šis plāns 
patiešām īstenojās! Viss notika 
tā, kā profesors Andersons bija 
apsolījis, kaut arī  ne paša Edgara 
Andersona, ne arī ansambļa me -
nedžeres Drosmas Jurjevas brau-
 ciena brīdī vairs nebija dzīvo 
vidū. 1989. gada 5. jūlijā profe-
sors ar mūsu ansambļa mene-
džeri gāja bojā autokatastrofā 
Amerikā, taču šī drausmīgā ne -
laime neizmainīja plānus. 1989. 
gadā mēs, ansamblis Mantojums, 
divi dejotāju pāri no deju an -
sambļa Rotaļa un administrātīvā 
komanda, kā delegācija aizbrau-
cām uz Tobago. Pirmā pietur-
vieta bija Šanonā, kur vēl pēdējo 
nakti nakšņojām Eiropā. Lido-
jām, protams, caur Maskavu un 
nosēdāmies Ņujorkas lidostā. Jau 
pats lidojums vien bija varena 
pieredze, jo vēl nekad nebiju tik 
ilgas stundas lidojis.

Kas notika Ņujorkā? 
Ņujorkā mūs laipni sagaidīja 

un sadalīja pa ģimenēm. Iepazi-
nāmies ar lieliskiem tautiešiem 
un mūzicējām Ņujorkas Salas 
baznīcā Longailendā. Pēc tam no 
Ņujorkas kādas astoņas vai de  vi-
ņas stundas lidojām uz Trinidadu 
un Tobago, kur pavadījām sep-
tiņas dienas. 

Vai, pirmo reizi mūžā aiz -
braucot tik tālu no Latvijas un 
dzīvojot viesģimenē, bija kādi 
pārsteigumi? Pieļauju, ka tolaik 
Tev, cilvēkam no Padomju sa -
vienības, tas varētu būt pār-
steigumiem bagāts laiks. 

Jāsaka atklāti, ka lielu pārstei-
gumu nebija. Cilvēki itin visur ir 
cilvēki; priecājāmies par šo pri-
vāto iniciātīvu, ka mūs sadalīja pa 
ģimenēm, kuŗās varējām apmes-
ties. Protams, skatījāmies, kādas 
ir viņu prioritātes. Vismaz man 
laimējās nokļūt pie ļaudīm, kuŗi 
kultūru un mākslu vērtēja aug-
stāk par materiālajām lietām. 
Liels bija mans izbrīns, ka istabā 
atrodas jauns, moderns televi-
zors, bet saimniece saka: “Mēs to 
neskatāmies.” Biju pārsteigts, taču 
novēroju, ka mūzicēšana viņu 
mājās visiem sagādāja lielu prieku, 
aizkustinājumu. Un ja vēl uzrak-
sta veltījumu vai notis – to pie -
ņēma ar īpašu pateicību. 

Vai, tev atgriežoties Latvijā, 
šīs jaunās attiecības turpinājās?

Jā, pēc brauciena mūsu drau-
dzība ar Bērziņu ģimeni turpi-
nājās. Kad bijām atgriezušies, 

Inga Bērziņa izdarīja ļoti skaistu 
darbu Latvijas mūzikas labā. 
Viņa bija Latvijas Nacionālās 
operas ģildes Amerikā viceprezi-
dente un savāca lielus finanču 
līdzekļus LNO atbalstam. Piemē-
ram, ziedojumu vākšana operas 
krēsliem. Tagad opernamā atro-
dams spogulis ar piemiņas uz -
rakstu, ko Ingas Bērziņas pie -
miņas saglabāšanai dāvinājusi šī 
Operas ģilde. Kad manas meitas 
vēl bija mazas, vedot viņas uz 
Operu, vienmēr pie tā spoguļa 
apstājāmies. Ingas piemiņai oper-
namā tika rīkots arī brīnišķīgs 
piemiņas koncerts. Turklāt, iz  man-
tojot iespēju, vēlos pateikt vēl 
kaut ko: kad Inga bija atbraukusi 
uz Latviju un vēroja, kā padomju 
epopejas pēdējos gados šeit viss 
notiek, viņa man teica: “Jūs, māk-
slinieki, tagad dzīvojat labi, taču 
kapitālismā būs grūtāk. Sociā-
lismā mākslinieks ir izredzētais, 
bet Amerikā mūziķim vajadzīgi 
vairāki darbi, viņam jāraujas 
strādāt pat vairākās vietās, lai 
savāktu līdzekļus un profesionāli 
spētu nodarboties ar savu pamat-
profesiju.” Viņa toreiz brīdināja, 
un es šo brīdinājumu ņēmu vērā 
un, kad bija iespēja, pievērsos 
biznesam, ko ne mirkli neno-
žēloju. Savādi, bet izveidojās kas 
līdzīgs šķērēm: Inga Bērziņa 
nodarbojās ar labdarību kultūras 
jomā, bet es – ar reklāmas bizne-
su. Rakstīju reklāmas džinglus, 
kas, protams, netraucēja mums 
satikties un saprasties. 

Tagad atgriezīsimies pie brau-
ciena uz Tobago. Vai, nokļūstot 
galamērķī, sekoja aktīva kon-
certēšana?

Ne gluži. Koncerti bija, bet 
netrūka arī vietējo latviešu aktī-
vitāšu, kuŗās ar prieku pieda lī-
jāmies. Profesors Andersons bija 
Tobago prezidenta padomnieks 
vēstures jautājumos, kas viņam 
sniedza iespēju organizēt brīvo 
latviešu no visas pasaules tik-
šanās. Padomju Latvijā tas nebija 
iespējams. Acīm redzot, nostal-
ģisku motīvu vadīti, latvieši un 
viņu pēcteči satikās tur, kur 
kādreiz ir bijusi Latvija. 

Tur atrodas Kurzemes līcis.
Tieši tā, tur ir Kurzemes līcis. 

Tā piekrastē notika krāšņs sarī-
kojums – kūrlanderu ierašanās. 
Tie bija tādi teatrālizēti svētki – 
mūs, ieceļotājus ar laivām, uz 
vietējo kamiešiem nesa, mēģinot 
izspēlēt, kā tas noticis kādreiz, 
kad Tobago pirmoreiz ieradās 
kūrlanderi. Šoreiz tie kūrlanderi 
bijām mēs. Tas izvērtās ļoti aiz-
kustinoši. Arī pirmā tikšanās, 
kad no Trinidadas salas uz To -
bago salu lidojām ar nelielu 
lidmašīnu. Tas viss bija tik nepa-
rasti! Man jāatzīstas „grēkā”, ka es 
pamanījos pirmais nokāpt no 
trapa un kļuvu par pirmo pa -
domju latvieti, kurš ierodas To -
bago. Pienāca klāt kāds tum š-
ādains cilvēks, paspieda roku un 
skaidrā latviešu valodā teica: 
“Sveiks, latvieti!” Mūsdienu To -
bago iedzīvotāju attieksme par 
latviešiem izveidojusies pozitīva. 
Nezinu, vai „pie vainas” bija An -
dersona kunga vēsturiskas ievir-
zes stāstījums par latviešiem, vai 
vietējās tautas labās atmiņas par 
ieceļotāju veikumu salas attīstībā, 

bet attieksme patiesi bija jauka. 
Viena no neaizmirstamākajām 
epi zodēm bija naksnīgā pelde 
lāpu un sveču gaismā baseinā pie 
mūsu viesnīcas. Peldēšanās laikā 
mums mellīši uz muciņām spē-
lēja Volfganga Amadeja Mocarta 

jās kādi interesanti piedzī vo-
jumi ārpus koncertēšanas? 

Kā nu bez tā? Biju izdomājis 
izmēģināt savus spēkus kā nirējs. 
Profesionāls nirējs ir mans tēvs 
Valdis Lasmanis, viņš beidzis gan 
kursus, gan strādājis uz kuģiem, 

dams, aizgāju uz līci, kur ūdens 
bija pietiekami dziļš. Tā kā peldēt 
protu labi, es ar lielu prieku dau-
dzas reizes ieniru, bet tad ienāca 
prātā, ka to klinti vajadzētu 
appeldēt. Kas tur liels, izpeldēšu 
un viss kārtībā! Protams, klintij 
apkārt appeldēju, bet tur sākās 
straumes, par kuŗām iepriekš 
neko nezināju. Straumes mani 
milzīgā ātrumā sāka nest pāri 
rifiem, kas ikvienam peldētājam 
neglābjami uzšķērž vēderu. Kā 
par nelaimi, tieši tajā brīdī vēl 
atcerējos, ka te taču ir arī haizivis! 
Beigu beigās ar ļoti lielu piepūli 
es, tāds asiņains, izkārpījos ārā. 
Taču, kā zināms, Karību jūra ir 
ļoti sāļa, turklāt saldūdens re -
zervju tajā vietā nebija – nebija 
dušu, kur noskaloties! Pamanīju, 
ar kādiem skatieniem mani ap -
veltīja vietējās tumšās daiļavas, 
kad es asiņains gar jūras malu 
slāju atpakaļ uz viesnīcu. Viss 
beidzās labi: ķirurga palīdzība 
vajadzīga nebija, un rētas sadzija, 
taču, kad to uzzināja ekonomi-
kas profesors Nikolajs Balabkins, 
viņš teica: “Ja es, Māri, būtu tava 
tēva vietā, tad gan tu dabūtu 
kārtīgu pērienu!” 

Saprotu, ka brauciens uz To -
bago ir viens no laimīgākajiem 
tavas dzīves posmiem. Vai, at -
griežoties mājās, bija iedvesma 
radīt jaunus skaņdarbus?

Tobago bija mans eksotiskākais 
ceļojums! Jāatzīst, ka iedvesmu 
gan ieguvu es, bet īstenoja kom-
ponists Uldis Marhilēvičs kopā 
ar Māru Zālīti, uzrakstot traģi-
komisko dziesmuspēli “Tobāgo!”. 
Viņš šajā braucienā nepiedalījās, 
taču tas netraucēja uzrakstīt lie -
lisku darbu, kuŗu es, vairākkārt 
atskaņojot, nokļuvu slimnīcā. 
Spēlēju ar milzu atdevi, tas darbs 
man tik ļoti patika, ka pēc tā 
atskaņošanas es vārda tiešā 
nozīmē vairs nespēju piecelties 
no klavierēm. 

Kā pēc tam atguvies?
M.L.: Kā parasti – ar mūziku. 

Dabūjis legālu iespēju atpūsties 
no maizes darbiem, slimnīcā sa -
tiku senu skolas biedru, dzejnieku 
Normundu Beļski, ar kuŗu iz  vei-
dojās auglīga radošā sadarbība, 
kas turpinās līdz pat šai dienai.

Intervijas autore Lāsma Gait-
niece sirsnīgi pateicas Latvijas 
Rakstnieku savienībai un Jūr ma-
las pilsētas domei par sniegto 
iespēju radoši strādāt Dubultu 
Rakstnieku namā.

VIZĪTKARTE:
• Māris Lasmanis (1961):
• komponists, pianists, starp-

tautiskā Doma skolas kon-
kursa obligātā skaņdarba “Ave 
Maria” autors;

• bērnu operas “Iedomīgais sie-
nāzis” un bērnu baleta “Snieg-
baltīte un septiņi rūķīši” 
mūzikas autors;

• klavieŗkoncerta, vokālās un 
instrumentālās kamer mūzi-
kas autors;

• vokāli instrumentālu kantāšu 
ar Ojāra Vācieša, Pēteŗa Brū-
vera un Normunda Beļska 
vārdiem autors;

• vairāku dziesmu grāmatu 
bēr niem un mūzikas albumu 
autors.

Ansamblis Mantojums koncertā Tobago (Māris Lasmanis vidū pie 
sintezātora) // FOTO no Māra Lasmaņa personīgā archīva

Māris Lasmanis 2018. gadā // FOTO: Lāsma Gaitniece

Latvijas delegācija Tobago 1989. gadā (Māris Lasmanis – otrais no 
kreisās puses, uzvalkā) // FOTO no Māra Lasmaņa personīgā archīva

skaņdarbu “Mazā nakts mūzika”. 
Tu peldies, mūzika skan, un 
netālu šalc Karību jūra... 

Vai, viesojoties Tobago, ga  dī-

savukārt es sevi uzskatīju par 
sava tēva cienīgu dēlu. Tāpēc 
domāju: jāpamēģina, ko spēju. 
Nevienam iepriekš to neteik-
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IRĒNE LAZDA, 
OMFA priekšsēde

GUNDEGA VILEMSONE

Latvijas Simtgades Svētki Ņujorkā

Ņ ujorka ir vieta, kur daudzā m 
latviešu iebraucē ju paaudzē m 
sā kušā s dzī ves gaitas Amerikā . 
Tieši tā pēc Latvijas Simtgades 
svē tki notiks katedrā lē Ņ ujorkas 
pilsē tas centrā . Sirsnī gi aicinā m 
visu paaudžu latviešus 18. no -
vembrī  sasaukties, lai kopī gi un 
pacilātā  noskaņ ojumā svinētu 
Latvijas Simtgadi!

Valsts Svē tku programmas kop-
saucē js pamatā  ir viens: mē s, 
visi Ņ ujorkā dzī vojošie latvieši, 
esam ar saknē m Latvijā , un kat-
ram latviskais pamats ir iepī ts 
devumā , ar kuŗ u izejam pasaulē . 
Svē tku programmā  izcelsim šī s 
mū su kopī gā s saknes un no  -
klausī simies vārdos un skaņ-

darbos, ko izjū t mū su Ņ ujorkā 
dzī vojošie kultū ras un sabied-
rī bas pā rstā vji no vairā kā m ve -
cuma un ieceļ ošanas paaudzē m. 
Piedalīsies mūziķi, dzejnieki, 
dejotāja, Ņujorkas latviešu ko -
ris, skolnieki no Jonkeru un 
Ņudžersijas latviešus skolas, Lat-
vijas vēstnieks ANO, Latvijas 
Goda konsuls Ņujorkā, latviski 
un nelatviski runājošie tautieši 
un latviešu draugi. Pē c pro-
grammas sekos pieņ emšana ar 
tostu un tad kopī gs gā jiens uz 
Centrā lparku, kur dziesmu pa -
vadī jumā izveidosim gaismas 
apli Latvijai.

Valsts Svētku programma no -
tiks katedrālē iepretī Cen trāl-
parkam: The Episcopal Church 
of the Heavenly Rest, 1085 5th 
avēnijā, Manhatenā pie 90. ielas. 
Programma sāksies 15:30. 
Biļetes pie ieejas  var iegādāties 
par $30, bet aicinām atbalstīt šo 
vēsturisko momentu un Ņu -
jorkas latviešu organizāciju pa -
domes (ŅLOP) turpmāko dar-
bību, iegādājoties labvēļa biļeti 
($100) vai Simtgades labvēļa 
biļeti par $200. Labvēļu biļetes 
lūdzu kārtot, nosūtot čeku 
ŅLOP kasierim Imantam Kal-
ni ņam līdz 10. novembrim: 42 
Hackensack St, Woodridge, NJ 

07075.
Simtgades Svētku nedēļa Ņu  -

jorkā sāksies ar vairākiem Lāč-
plēša dienas sarīkojumiem, kā 
arī ar pirmo Valsts Svētku sarī-
kojumu. Svētdien, 11. novembrī, 
Ņujorkas draudzes Jonkeru tel-
pās pēc dievkalpojuma mūs uz -
runās Latvijas pastāvīgās pār-
stāvniecības ANO vēstnieks An -
drejs Pildegovičs. Pēcpus dienā 
pēc sarīkojuma notiks kopīga 
pīrāgu cepšana; pīrāgus pa -
sniegsim Valsts Svētku sarī ko-
juma apmeklētājiem Man ha tenā.

Parallēli risināsies arī Ņujor-
kas Daugavas Vanagu Lāčplēšu 
dienas sarīkojums, godinot 
mūsu tautas varoņus. Sākums 
pulksten 15:00 Ņujorkas Dau-
gavas Vanagu namā: 115 W 183 
rd St, Bronx.

Un vēl Lāčplēša dienā – Ņu -
džersijas novada Valsts Svētku 
dievkalpojums un akts, kas 
notiks 11. novembrī, pulksten 
13:30, St. Andrews baznīcā, 355 
Reynolds Ave, Parsippany, NJ. 
Pēc dievkalpojuma, siltām pus-
dienām un kafijas galda, runu 
teiks Maija Hinkle, mūzeja un 
pētniecības centra Latvieši Pa -
saulē valdes priekšsēde.

Aicinām visus Ņujorkas ap -
kaimes tautiešus! Aicinām pa -

rū pēties arī par sava latviešu 
kaimiņa ņemšanu līdzi uz Valsts 
svētkiem, kā arī pieaicināt ilgi 

„Spārni un saknes“ temai veido-
tais Austras koks

Okupācijas mūzeja atbalsta 
grupas (OMFA) gadskartējā sēda 
notika 1. septembrī pie Ilzes 
Schwartz Gaŗezerā. Sēdi atklāja 
pieminot Richardu Schwartz, ilg-
 gadējo viesmīlīgo mājastēvu 
OMFA sanāksmēs mūzeja atbal-
stītāju. 

Atzīmējot Mūzeja divdesmit 
piecu gadu jubileju klātesošie 
atskatījās uz OMFA darbību, tā 
nozīmi šobrīd, domājot par nā -

Turpinām atbalstīt 
Okupācijas mūzeju

Rudens balle
Sv. Pētersburgā

“Kluso varoņu” fondā izdotās 
grāmatas atklāj mums aizmirstus 
cīnītājus par mūsu tautu, taisnību 
un cilvēcību. Pieņēmām mērķa 
ziedojumus filmas “Bille” finan-
cēšanai. Pateicoties Valērijas Bēr-
ziņas-Baltiņas fondam, Mūzejs 
veic svarīgus pētījumus par lat-
viešu valodas statusu okupācijas 
gados. OMFA palīdz Mūzejam 
iesaistīt līdzekļus latviešu leģio-
nāru piemiņai Zedelgemā. Cēsīs 

ar okupācijas un tās sekām sai-
stītus projektus, ir daļa no OMFA 
misijas, kā OMFA statūti to 
skaidri paredz. Aktuāls projekts ir 
Juŗa Jankoviča, “Skorpiona slazdā” 
tulkojuma izplatīšana an  gļu va -
lodā, kuŗu atbalsta A. Grava.

Kāpēc ir dubultnieki 25 gadu 
jubilejas apkārtrakstam? Kas 
par tiem maksās?

Vairāki Okupācijas mūzeja at -
balstītāji saņēma vairāk nekā 
vienu 45. apkārtrakstu un izteica 
rūpes par nevajadzīgiem izde-
vumiem. Dublikāti būs bez mak-
sas un dubultsūtijumi neatkār-
tosies. Noskaidrojās, ka, apvie-
nojot pagājušā gada un šīgada 
datu bazi, L&M Mail firmas 
adreses standartizēšanas procesā 
tika pielaista kļūda. Firma uz -
ņēmās atbildību par savu kļūdu 
un sedz liekos izdevumus. Lielais 
apkārtraksta skaits iznāk “dā  va na” 
no firmas un rada iespēju daudz 
plašāk dalīties ar Okupācijas mū -
zeja 25 gadu jubilejas izdevumu. 

Jāuzsveŗ, ka OMFA ļoti apzinīgi 
rīkojas ar ziedojumiem. Visi OMFA 
locekļi strādā brivprātīgi un 
OMFAi nav nekādu adminis trā-
tīvu izdevumu ārpus pasta un 
oficiālo dokumentu nokārto ša-
nas. Ilze Resnis veic milzīgo ka -
sieres darbu bez financiālas atlī-
dzības, saņemot OMFA sirsnīgu 
atzinību un pateicību. Pierēķinot 
augļus, kuŗus ziedojumi pelna, 
Okupācijas mūzejam no OMFA 
tiek sniegts vairāk nekā 100% no 
ziedotām summām.

Paldies par atbalstu Okupācijas 
mūzejam. Tas nodrošinās svarīgo 
darbu, ko drīz izvedīs jaunās, 
plašākās telpās.

Latviešu biedrības namā ik 
rudeni tika rīkotas balles – vai nu 
tās bija saistītas ar Mārtiņiem, vai 
vienkārši rudens masku balles. 
Reiz bija rudens cepuŗu balle, 
taču šogad, 20. oktobrī, bija 
Pēdējā rudens balle mūsu vecajā 
labajā Biedrības namā. Jā, ir 
pienācis laiks, kad nav vairs 
pietiekami daudz spēku, lai 
namu uzturētu, no tā jāšķiŗas. 

Šoreiz nebija lūgtu vies māk-
slinieku, lai sniegtu koncertu, 
pašu spēki ir sadiluši, tādēļ šoreiz 
uzsvars tika likts uz to, kas bijis. 
Vakara viesiem bija iespēja no -
skatīties senu videoierakstu frag-
mentus no Biedrībā notikušiem 
sarīkojumiem, kuŗus papildināja 
Gundegas Vilem so nes stāstījums 
par aizgājušiem ziedu laikiem. 

Rita Blumentāle un Oļģerts Ba  -
lodis lasīja sirsnīgus dzejas pantus. 

Ar humoru tika sniegts kād-
reizējā tautasdeju ansambļa Sau-
līte četru bijušo dancotāju priekš-
nesums “Tūdaliņ, tāgadiņ” ve  cu-
mam atbilstošā tempā. Pavisam 
sarucis koris, Vladimira Hohlova 
vadībā tas pēdējo reizi dziedāja 

godam pelnījuši, daudzi izrādīja 
pārsteigumu par atzinības izrā-
dīšanu. Gandrīz visi vakara viesi 
saņēma simbolisku piemiņas 
dāvaniņu – mazu gabaliņu no 
skatuves priekškara. Priekškars 
skatuvei bija kalpojis kopš nama 
uzcelšanas.

Savukārt namam tika dāvāta 
rudens lapu un ziedu sirsniņa, ko 
veidoja klātesošie, katrs izsakot 
arī savas izjūtas par to, ko Bied-
rības nams viņam ir nozīmējis, 
un simboliski dāvājot tam savu 
mīlestību.

Vakara gaitā varēja aplūkot uz 
sienas izvietotu Apolonijas Con-
stables veidoto foto izstādi par 
aizvadītiem notikumiem.

Biedrības dāmu komitejas priekš  -
niece Mārīte Rubīns uz atvadām 
bija klājusi brīnišķīgu pēdējo 
auksto galdu. Mielojoties ar gar-
dumiem no tā un kavējoties sa -
ru nās, laiks paskrēja ātri. Visi 
vairāk vai mazāk ir nobažījušies, 
kas un kā būs tālāk, kad vairs ne -
būs Biedrības nama, kas dau dziem 
bija kā otrās mājas. Tika prātots, ko 
nākotne nesīs, un izteikta cerība, 

Pirmā rindā no kreisās: Ilze Schwarts, Arturs Grava, Irēne Lazda. 
Otrā rindā Ilze Resnis, Juris Kīns, Silvija Rūtenberga, Paulis Lazda

kotnes uzdevumiem. Pateicoties 
ziedotājiem un Pēteŗa Bolšaiša 
izveicīgai ieguldījuma stratēģijai, 
kases stāvoklis turpina būt labs. 

OMFA ir gandarīta, ka, veicot 
galveno pienākumu piesaistīt un 
pārskatīt līdzekļus Okupācijas 
mūzejam, tā spējusi atbalstīt ci -
tus vērtīgus projektus ar mērķa 
ziedojumiem. Jau 1996. gadā tika 
izdota grāmata “Ar bērnu acīm.” 

represēto biedrības projektu “Sirds-
apziņas ugunskurs” atklāja, kā 
paredzēts, 24. augustā ar Pēteŗa 
Bolšaiša un Valtera Nollendorfa 
piedalīšanos. Ceram uz sabied-
rības atbalstu jaunam Cēsu pro-
jektam, lai tas turpina atgādināt 
par pretestību okupācijas varai 
Cēsu aprinķī. Klātesošie bija 
vienisprātis, ka saņemt mērķa 
ziedojumus, lai atbalstītu šādus 

neredzētu draugu vai paziņu, lai 
visi kopā varam nosvinēt šo 
vēsturisko momentu!

Pēdējo reizi Vladimira Hohlova vadībā izskan U. Stabulnieka „Tik un tā“

Mūsu koklētājs, nošu meistars un dziedātājs Ilmārs Vilmanis tiek 
apbalvots par nopelniem Biedrības labā

U. Stabulnieka dziesmu “Tik un tā”. 
Un priekšnesumu daļas no  slē-
gumā visi kopā vienojās dziesmā 
“Pūt, vējiņi”, kas lika viena otra 
acīs sariesties pa asarai. Viss, kas 
notiek pēdējo reizi, ir skumjš.

 Priecīgāki brīži bija tajā vakara 
daļā, kad Biedrības valde pasnie-
dza pateicības un piemiņas veltes 
darbīgākajiem biedriem. Kaut 
gan visi apbalvotie ziedus bija 

lai arī turpmāk vietējie latvieši 
spētu būt vienoti, izjustu vēlē ša-
nos pulcēties un uzturēt lat vis ko 
garu. Pazīmes tam, ka vienotība 
un kopības sajūta turpināsies, ir. 
Decembrī tiek plānots Ziem svēt ku 
eglītes sarīkojums īrētās telpās.

Kaut gan vakara izskaņa bija uz 
pozitīvas nots, mēs visi zinām – 
nekas vairs nebūs tā kā bijis...
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Ceļā uz Gruzijas un Krievijas robežu

Grandiozie Kaukāza kalni

Kaukāza odiseja. Brauciens uz Krieviju 
un neparasta pratināšana pie robežas

Bija pienācis laiks atstāt Tbilisi 
laipno un viesmīlīgo gaisotni un 
doties uz nedrošo, bīstamo Krie-
viju. Tur šoreiz cerēju apciemot 
Krievijas republikas Ziemeļ ose-
tiju, Čečeniju, Ingušiju un Da -
gestānu. Madara Siliņa no Lat-
vijas vēstniecības kopā ar kolēģi 
aizved mani uz Didubes staciju 
sarunāt vedēju. Tur atrodas īsts 
transporta tirgus. Vairāki desmi-
ti privātu mašīnu šofeŗi piedāvā 
braucienus vienalga kur, vismaz 
pa sauszemi, cena tiek salīgta uz 
vietas.   Droši vien var aizbraukt 
pat uz Maskavu pie Putina, ja 
vari samaksāt. Arī man tas brau-
ciens ir komplicētāks un dārgāks, 
jo taču jāšķērso robeža ar Krie-
viju. Sākam diņģēties. Man jau 
diņģēšanās patīk, bet diņģēties ar 
gruzīniem man nav pieredzes. 
Beidzot sarunājam, ka būs divi 
vedēji, viens līdz robežas pilsētai 
Stepantsmindai un otrs tālāk 
pāri robežai uz Vladikaukāzu, 
Krievijas Ziemeļosetijas repub-
likas galvaspilsētu. Nakts man 
būs jāpavada robežas rajonā Kaz-
beki. Tad mani savāks cits šoferis 
un ar viņu šķērsošu robežu. 
Madaras kolēģis rūpīgi nofo to-
grafē mana šofeŗa braukšanas 
atļauju un automašīnas reģis trā-
cijas numuru. Pie sevis nodo-
māju, nez vai tas palīdzēs, ja kāds 
gribēs mani nomušīt. 

Ārpus Tbilisi tūdaļ iebraucam 
Kaukāza kalnu grēdā, kas stiep-
jas cauri Krievijas dienvidiem, 
Gruzijai, Azerbaidžānai un Ar -
mē nijai. Augstākais kalns Kau-
kāzā ir Elbruss (5642 metri), un 
Kaukāzs ir augstākā kalnu grēda 
Eiropā. Kaukāzu apdzīvo dau-
dzas etniskas grupas, katra ar 
savu valodu un savām tradicijām. 
Sniega pārklāto kalnu greznās 
ainavas, nošķirtība un vientulība 
dominē. Tāpēc priecājos, ka labi 
redzēšu šos greznos kalnus, bet 
diemžēl to nepiedzīvoju, jo radās 
nopietna problēma ar auto ma-
šīnas izvēli un šoferi. Proti, Gru-
zijā mašīnas brauc pa labo pusi 
tāpat kā ASV. Tāpēc stūrei derētu 
būt kreisā pusē. Vai varēju iedo-
māties, ka stūre būs labajā pusē? 
Tas nozīmē, ka šoferim jālūr pa 
labi, tad jāliecas pa kreisi, lai kaut 
cik redzētu, kur brauc. Turklāt 
mans šoferis brauca kā traks, cik 
ātri vien spēja un visiem gaŗām. 
Un, ticiet man, pa stāviem kal-
niem un milzīgi līkumainiem, pa 
šauriem ceļiem tā braukt ir ār -
kārtīgi bīstami. Izmisis, vairs 
nedomāju par nolaupīšanu, bija 
jādomā daudz konkrētāk – par 
miršanu. Es visas divarpus brau-
ciena stundas nosēdēju vienās 
bailēs un no vareniem kalniem 
neredzēju ne nieka. Varu bez šau-
bām teikt, ka tas bija bailī gā kais, 
šausmīgākais brauciens manā 
astoņdesmit divu gadu dzīvē.

Netālu no galapunkta šoferis 
pēkšņi nobrauc ceļa malā. Kas 
nu vēl būs? Tā kā mums nav 
kopēja valoda, nesaprotu, kādā 
ellē esmu tagad iekļuvis. Pēc 
kādām 15 minūtēm piebrauc au -
to mašīna un apstājas otrā pusē. 
Vīrs liels kā lācis izkāpj, atnāk pie 
mums un sāk runāt ar manu 
šoferi. Vai šie domā mani aplaupīt 
un likvidēt? Visa mana dzīve 

JĀNIS 
BOLIS,

ceļotājs, rakstnieks, advokāts

man pagāja gaŗām kā filma un 
sāku domāt par atvadīšanās 
vārdiem. Tanī brīdī iedomājos, 
cik labi būtu mierīgi kavēt laiku 
paša Rodailandes mājiņā, skato-
ties kā aug mūsu zaļais mauriņš. 

Pēc laika šie sarunu beidz, mis-
tiskais braucējs pienāk pie manis 
un bāž roku kabatā. Vai tiešām 
izvilks pistoli? Man vēl aizvien 
bailes. Vispirms trakais brau-
ciens, tagad aplaupīšana, varbūt 
kas vairāk? Laimīgā kārtā viņš 
izvelk tikai mobilo telefonu un 

vakar bijis uz kādu ballīti. Tomēr 
izskatās braukt spējīgs un tiešām 
brauc daudz lēnāk un prātīgāk 
nekā pirmais. Ar laiku tiekam pie 
robežas. 

Gruzīni mani laipni izlaiž ārā 
bez problēmām un braucam tā -
lāk uz Krievijas robežpunktu. 
Man Tbilisi teica, ka būšot gaŗas 
rindas, un es biju sagatavojies 
ilgai gaidīšanai, pat paņēmis pie 
rokas grāmatu, bet rindu nav. 
Tūdaļ tieku klāt. Izkāpju no ma  -
šīnas un pētu kontroles lodziņus. 

nesapratnē raustu plecus. Tad 
viņa sašutusi, dusmīgi vicina 
manu pasi, un nojaušu, ka viņa 
jautā, vai es runāju krieviski. Es 
kratu galvu: ne. Tas viņai šoks. 
Viņa kaut ko nosauc kolēģei, kas 
sēž blakus, iznāk pie manis, māj 
ar roku un nikni uzbrēc: „Davai!”. 
Tagad zinu, ka esmu salaidis dēlī 
un izvēlējies nepareizo kontro-
lieri. Vajadzēja iet pie blakus 
lodziņa, kur sēž smaidīga vec-
māmiņa ar spilgti sarkaniem ma -
tiem, kas cietuši no pārmērīgas 

Atkal Spreken russky? Es: nē.
Warum? Lai gan man nav skaidrs, 

kuŗā valodā šī saruna notiek, tos 
vāciski un krieviski domātos 
vārdus es saprotu. Un tagad es arī 
saprotu viņu problēmu. Šis jam-
padracis ir sācies tādēļ, ka meite-
nei par mani ir radušās šaubas, 
ka ar mani kaut kas nav kārtībā 
un es neatbilstu par mani pasē 
rakstītam. Kā var vandīties pa 
pasauli viens 82 gadus vecs cil-
vēks, kam it kā ir Latvijas pilso-
nība, dzīves vieta Latvijā, dzimis 
Rīgā 1936. gadā, bet nerunā krie-
viski. Jāsaka, lai gan viņa kļuva 
arvien nesimpātiskāka, meitenei 
galviņa strādāja. Viņas analīze bija 
acīga, un, manuprāt, no viņas ska-
tupunkta tas bija vērīgs jautā jums. 

Nu tad man šie apšaubītāji bija 
jāapgaismo. Sāku angliski un 
vāciski stāstīt gaŗi un plaši savu 
dzīvesstāstu: par dzimšanu La  t-
vijā, par izbraukšanu no Latvijas, 
par Vāciju, par Ameriku. Lai 
mana prezentācija skanētu īsti 
internacionāli, pa laikam iepinu 
arī šo to latviski.

Kad savu stāstu beidzu ģene-
rālis prasa: Amerika dokument? 
Man Amerikas pase bija gan 
līdzi, bet to es viņiem nerādīju. Ja 
nu atņems un varēšu baudīt viņu 
viesmīlīgo lokālo cietumu? Ame-
rikāņi krieviem patlaban nepatīk. 
Cerēju, ka viņi taču mani ne -
kratīs. Spēlēju muļķi, kā to 
kādreiz jaunībā darīju Viliman-
tikas jauniešu teātrī. Varbūt vecās 
teatrālās iemaņas vēl strādās.

Tad abi ved spraigas sarunas 
krieviski. Cerēju, ka saprata ko 
teicu, visu pareizi nospēlēju un 
biju pārliecinošs. Tad ģenerālis 
pieceļas kājās saka: „Davai” (tas 
vārds tiešām viņiem patīk) un 
sniedz man roku. Es, protams, 
sniedzu arī savu, un mēs kļūstam 
draugi, lai gan uz vaiga pa krievu 
modei nesabučojamies. 

Šķiroties viņš vēl jautā: „Trump 
gut?” Es, protams, viņam izstāstu, 
ko es par Trampu domāju. Ģe  ne-
rālis tikai smejas un saka: „Putin 
gut!” Es arī smejos un izstāstu 
viņam, ka arī Trampam patīk 
Putins. 

Es izvelku no kabatas kameru 
un rādu, ka gribu uzņemt bildi, 
lai iemūžinātu šo slaveno tik ša-
nos. „No, no, no”, ģenerālis noteic 
un es laimīgs dodos pa durvīm 
ārā. Lielā, plašā Krievija taču 
mani gaida. 

Jūtos kā būtu uzkāpis debesīs 
vai kaut kur augstāk. Pēc visa 
pārdzīvotā vēl esmu dzīvs un 
brīvs. Tagad varēsim mierīgi 
iebraukt Krievijā. Bet tā gluži 
nebija, jo mans šoferis šķendējas 
par nokavēto laiku. Viņš lika man 
saprast, ka viņam taču jābrauc arī 
atpakaļ. Iebraucām Krievijā un 
redzēju, ka šoferim taisnība. 
Pretējā virzienā braucēju rinda 
uz Gruziju ir vismaz divus kilo-
metrus gaŗa. Šoferis tikai skatījās 
uz rindu un lamājās. Man nav 
skaidrs, vai viņš lamā mani vai 
robežsargus, vai pats sevi, vai 
rindu, vai visus četrus. Bet la -
māties viņš turpina visu ceļu līdz 
pat Vladikaukāzam. Bet no viņa 
lamāšanās mazs labums tomēr 
radās. Tagad arī es māku lamāties 
gruzīnu valodā. 

nospiež „9”. Tagad saprotu. Tas 
taču mans otrais šoferis, kuŗš 
mani no rīta vedīs uz Krieviju, 
man rāda, cikos mani savāks. 
Atvieglināts nopūšos un ceru, ka 
šis brauciens drīz būs galā. 

Pārnakšņoju Stepantsmindas 
viesnīcā, kas agrāk darbojās kā 
padomju tūristu kopmītne. Šo -
dien ēka ir rūpīgi renovēta un 
modernizēta ar lieliem skatlo-
giem un plašu pagalmu, no kuŗa 
paveŗas vareni skati uz Kaukāzu. 
Beidzot varu šos grandiozos kal-
nus labi un bez bailēm apskatīt.

No rīta gaidu savu otro šoferi. 
Šis novēlojies. Labi, ka salīgu sa  -
maksāt tikai Krievijā brauciena 
galapunktā. Pārdomāju visas va -
kar  dienas bailes un ķibeles un 
ceru, ka tagad klāsies mierīgāk. 
Beidzot šoferis atbrauc un iz  ska-
tās pavisam paģirains. Laikam 

Tādi ir trīs, un divi ir brīvi. Es 
protams izvēlos lodziņu, kur sēž 
glīta, pajauna, uniformā uzcirtu-
sies dežurante. Iedodu viņai savu 
Latvijas pasi ar Krievijas vīzu 
kopā ar obligāto veselības apdro-
šināšanas polisi. Viņa sāk ie  snieg-
to rūpīgi pētīt, šķirsta pasi uz 
priekšu un atpakaļ vismaz pāris 
minūšu. Liekas, ka ierasties laikā, 
kad nav jāgaida, nav laba ideja. 
Tad robežsargiem nav jāsteidzas. 
Pabeigusi ar dokumentiem, mei-
tene ilgi un nopietni skatās man 
acīs, uz mata tāpat kā to darīja 
robežsargi Tallinā, kad, braucot 
uz Latviju 1980. gados, nokāpu 
no prāmja Georg Ots. Laikam to 
iebiedēšanas metodi viņiem vēl 
arvien māca robežsargu skolā.

Kad mūsu abpusējā apbrīno-
šanas sesija beidzas, meitene 
prasa man kaut ko krieviski. Es 

sarkanās krāsas lietošanas. 
Meitene aizved mani uz div-

stāvu bloka mājiņas istabu, kur 
garlaikoti sēž krieviski patvarīgs 
vīrs ap 50 iespaidīgā uniformā ar 
glauniem uzplečiem, nu īsts ro -
bežas ģenerālis. Aizdomīgā mei-
tene iedod viņam manus doku-
mentus un kaut ko nopietni 
stāsta. Man atkal bailes. Kur es 
dzīvē tā esmu nogrēkojies, ka pēc 
vakardienas braukšanas traumas 
manas ķibeles turpinās? Pēc kāda 
laika ģenerālis laikam saprot, kas 
kolēģei padomā, jo viņš griežas 
pie manis, vicina manu Latvijas 
pasi, un jautā:

Spreken russky? Es: nē.
Nemetsky, anglisky spreken? Es: jā.
Latyshskiy? Viņš prasa, vai es 

runāju latviski, un rāda manā 
Latvijas pasē, kur rakstīts, ka 
esmu dzimis Rīgā. Es: jā.
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Skats uz Lejasciema baznīcu 1907. gadā

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.41)

Ir zināmi daži instru mentāli 
ieskaņojumi: Melodijas LP – 
koklētāju ansamblis Austriņa 
(Pavasara vakarā, 1990), Kanadā 
dzīvojošo mūziķu Induļa un 
Ilgas Sūnas ieraksti (CD). At -
modas gados un arī vēlāk Latvijā 
parādās virkne drukātu izdevu-
mu – grāmatiņas ar senu dzies-
mu vai ziņģu tekstiem un notīm, 
kuŗās atrodams arī Tirzmalietes 
dzejolis.

gu vīru koris Kanadā (1979),  
T. Kalniņa koris (1989)

Vēl viens, jau vēlāks Tautas 
mākslas centra izdevums Lat-
vieša dziesmu klade, Rīgā, 2008, 
50. lpp., kur Tirzmalietes dzejolis 
jau pieskaitīts ziņģēm ar nedaudz 
izmainītu tekstu un notīm

(Turpinājums sekos)

Latviešu dziesmu pase, sastā-
dītājs mag. hist. Dzintars Gilba, 
Lauku Avīzes izdevniecība, 2008, 
13. lpp.

Tirzmaliete 1890. gados

Latvju dziesmas tēvijai. Iz -
devusi Latvju Mūzikas biedrība 
(Limbažu Jaunatnes centra Salac-
grīvas nodaļa), Rīgā, 1990, 14. lpp

E. Melngaiļa Tautas mākslas 
centra izdevums Skani, senā 
dziesma, Rīgā, 1989, 7. lpp. 
Teksts no Plūdoņa sastādītās 
antoloģijas Dzīve un dzeja, Val-
mierā, – Cēsīs, 1923

Vinila skaņuplates, kurās Tirz-
malietes dziesmu dzied:

Dagnija un Andris (1984), An -
dris Daņiļenko (1991), Jānis 
Sproģis (1988), Daugavas Va  na-

Mārtiņa dziesmu grāmata 2, 
Rīgā, 1992, 10.- 11.lpp (1972. g. 
pārspied.)
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(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Rīgas vēstures un 
kuģniecības mūzejā – 

Simtgadei veltīta izstāde
No 8. novembŗa Rīgas vēstures 

un kuģniecības mūzejā skatāma 
Latvijas valsts Simtgadei veltīta iz -
stāde “Kur gūšu Latvijas spēku?” 
Četru cilvēku likteņstāsti izstādē 
atklāj jaunās Latvijas valsts veido-
ša nā un stiprināšanā būtiskās fi -
nanču, kultūras, polītikas, veselī-
bas un sociālās aprūpes jomas. 

Personības, kuŗu dzīves pēdas 
ved cauri izstādei, ir: Ivande Kaija 
(1876-1942)  – rakstniece, žurnā-
liste un sabiedriska darbiniece, 
Mērija Grīnberga (1881-1973) – 
lat viešu tautas daiļamatniecības 
pētniece un populārizētāja, Klāra 
Kalniņa (1874-1964) – polītiķe un 
sieviešu tiesību aizstāve, Marta 
Celmiņa (1880-1937) – žēlsirdīgā 
māsa un sabiedriskā darbiniece. 
Izstādē eksponētie dokumentālie 
mūzeju, archīva un privāto kollek-
ciju materiāli, kinochroniku kad-
ri, audioieraksti, fotografijas un 
au  tentiski priekšmeti sniedz ie -
spēju izzināt, sajust, vizualizēt, sa -
prast Latvijas valsts veidošanas 
lai ka ritmu un reālitāti.

***
Diriģents Andris Nelsons 
saņēmis Britu imperijas 

virsnieka ordeni
Diriģentam Andrim Nelsonam, 

viesojoties Londonā kopā ar Leip-
cigas Gewandhaus orķestri, pie-
šķirts Britu imperijas virsnieka or -
denis, liecina paziņojums diri ģen-
ta mājaslapā. 

Šo ordeni Lielbritanijas karaļ-
nams piešķir par izcilu darbu sa -
biedrības labā. Nelsona gadījumā 
tas piešķirts par viņa kalpošanu 
mūzikai Lielbritanijā. Apbalvo-
jumu diriģentam svinīgā ceremo-
nijā pasniedza Lielbritanijas parla-
mentārais valsts sekretārs Maikls 
Eliss.Virsnieka ordenis ir Britu 
imperijas ordeņa ceturtās klases 
apbalvojums.

***
Igaunijā atklāj Latvijas 

Simtgades mēnesi
31. oktobrī Veru pilsētā ar lite rā-

ru un mūzikas vakaru tika at  klāts 
Latvijas valsts Simtgades svēt ku 
mēnesis Igaunijā. Vakara gaitā uz -
stājās koklētāja Laima Jansone, kā 
arī norisinājās dzejnieku Guntara 
Godiņa un Contra (Margus Kon-
nula) lasījumi. Pasākums ir daļa 
no Latvijas valsts Simtgades Lat vi-

jas Ārlietu ministrijas koordinē -
tās Publiskās diplomātijas pro-
grammas norisēm.

***
17. novembrī izgaismos 
Niagāras ūdenskritumu 

Sabiedrībā plaši pazīstami cil-
vēki ASV un Kanadā jau vasarā 
bija nākuši ar iniciātīvu slaveno 
Niagāras ūdenskritumu par godu 
Latvijas Simtgadei izgaismot Lat-
vijas karoga krāsās. Nu pienācis 
laiks to īstenot. Pateicoties Latvijas 
vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa, 
Latvijas vēstnieka Kanadā Kārļa 
Eichenbauma, Latvijas goda kon-
sula Ņujorkas pavalstī Ahmeta 
Orena, Amerikas latvietes Sandijas 
Bajotas un citu aktīvistu pūlēm, 
Niagāras ūdenskrituma izgaismo-
šana uz 15 minūtēm notiks svētku 
priekšvakarā, 17. novembrī plkst. 
21 pēc ASV un Kanadas vietējā 
laika, kad Latvijā jau būs sākusies 
valsts svētku diena. Tas tāpēc, lai 
pēc iespējas plašāks skaits cilvēku 
varētu piedalīties šajā nozīmīgajā 
Latvijas Simtgadei veltītajā noti-
kumā.          

***
Pieņem Diasporas likumu

Saeima 1. novembrī galīgajā la -
sījumā atbalstīja jaunu Diasporas 
likumu, kuŗa mērķis ir stiprināt 
diasporas kā neatņemamas Lat vi-
jas sabiedrības daļas latvisko iden-
titāti un piederību Latvijai, nodro-
šināt diasporai iespējas brīvi vei -
d ot, uzturēt un stiprināt saikni ar 
Latviju, kā arī sekmēt latviešu va -
lodas un kultūras saglabāšanu dia s-
porā. Tāpat likums paredz no -
drošināt labvēlīgus apstākļus 
remigrācijai.

 Likums noteic, ka diaspora ir 
ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvo-
jošie Latvijas pilsoņi, latvieši un 
citi, kam ir saikne ar Latviju, kā 
arī viņu ģimenes locekļi. Tāpat 
tajā definēti diasporas organizā-
cijas un remigrācijas jēdzieni. Sta-
tistika liecina, ka no visiem lat-
viešiem un Latvijas valstspiederī-
gajiem 15 procenti šobrīd dzīvo 
ārpus Latvijas. Ņemot vērā to, kā 
arī sabiedrības novecošanos, pie-
augošo demografisko slodzi un 
prognozes par darbaspēka trū ku-
mu nākotnē, konsekventas dias-
poras polītikas īstenošana ir ār -
kār tīgi būtiska, norādīts anotācijā. 
(Vairāk lasiet S. Benfeldes rakstā    
11. un 13. lpp.)

***
Reemigrācijas projekta gaitā 

Latgalē atgriezušās 30 ģimenes
Reemigrācijas projekta īste no-

ša nas gaitā Latgalē atgriezušās       
30 ģimenes, aģentūru LETA in  for-
mēja Latgales plānošanas reģio nā 
(LPR). Pašlaik Latgalē ir atgrie zu-
šās 30 ģimenes jeb 67 cilvēki. Lai 
palīdzētu reemigrantiem atgriez-

ties mājās, LPR reemigrācijas ko -
ordinātore Astrīda Leščinska sa -
darbojas ar valsts institūcijām, uz -
ņēmējiem, piedalās kustībās un 
iniciātīvās, ir izveidojusi tīkloša-
nos ar dažādu jomu speciālistiem, 
skaidroja LPR.

Leščinska norādīja, ka galvenie 
latgaliešu atgriešanās iemesli esot 
skumjas pēc radiem un draugiem, 
patriotisms, vēlme skolot bērnus 
Latvijā, veidot ģimeni, īstenot biz-
nesa ideju. No atgriešanās reemig-
rantus attur šaubas par nodarbi-
nā tības iespējām, atalgojuma lī -
me nis, mājokļa jautājums, kā arī 
nevēlēšanās bērniem radīt stresu, 
tos izraujot no ierastās vides. Sa -
vu kārt LPR administrācijas vadī-
tāja Iveta Maļina-Tabūne uzsvēra, 
ka, pateicoties Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri -
jas (VARAM) reemigrācijas pilot-
projektam “Reģionālais koordinā-
tors reemigrācijas veicināšanai”, ir 
sākts mērķtiecīgs darbs reemigrā-
cijas veicināšanai.

***
Rundāles pils mūzeja direktora 

amatā – Laura Lūse
Atklātā konkursā uz Rundāles 

pils mūzeja direktora amatu 16 
kan didātu konkurencē Kultūras 
ministrijas (KM) izveidotā nomi-
nācijas komisija par piemērotāko 
atzinusi Dr. art. Lauru Lūsi. Jaunā 
mūzeja direktore amata pienā ku-
mus Rundāles pilī uzsāks pildīt 
2019. gada 2. janvārī, informēja 
Kultūras ministrija.

Laura Lūse

“Komisija atzinīgi novērtēja Lau-
ras Lūses profesionālās zinā šanas 
un iegūto pieredzi, tostarp darbā 
Latvijas Restaurātoru biedrības 
valdē, Latvijas Mākslas akadēmijā, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijā, pieredzi starp-
tautisku projektu vadībā un, pro-
tams, arī līdzšinējo pieredzi darbā 
Rundāles pils mūzejā,” uzsvēra 
nominācijas komisijas priekšsēde, 
KM valsts sekretāre Dace Vilsone. 
“Vadot mūzeju, lieti noderēs gan 
zināšanas restaurātora darbā, gan 
starptautiskajā darbībā gūtās at -
ziņas un kontakti, arī izpratne par 
Rundāles pils ikdienas darbu,” 
sacīja Vilsone. Jaunās mūzeja di -
rektores līdzšinējā darba pieredze 
iegūta, vadot Rundāles pils mūze -
ja Mākslas pētniecības nodaļu, 
Latvijas Restauratoru biedrības 
valdes locekles amatā, pasnie dzē-
jas darbā Latvijas Mākslas akadē-
mijā (LMA), Igaunijas Mākslas 

akadēmijā un Rīgas Celtniecības 
kolledžā, kā arī darbā Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības in -
spekcijā un SIA “Architektoniskās 
izpētes grupa.” L. Lūse piedalījusies 
vairākos starptautiskos pētnie cī-
bas projektos, ar priekšlasījumiem 
uzstājusies starptautiskās konfe-
ren cēs, ir pētniecisko publikāciju, 
publisko lekciju kursu un izstāžu 
autore, sastādījusi 10. Baltijas val-
stu restaurātoru triennāles kon-
ferences rakstu krājumu.

***
Rīgas Choreografijas skolas 

audzēknes panākums

Starptautiskajā baleta konkursā 
Francijā XXXI Concours Interna-
tio nal de danse classique de Grasse 
nozīmīgu apbalvojumu baleta 
mākslā – iegūtu pirmo vietu un 
zel ta medaļu saņēmusi Rīgas Cho-
reografijas skolas II kursa audzēk-
ne Laura Grieta Grīnberga.

Konkurss ir viens no senāka-
jiem baleta konkursiem pasaulē 
un šogad norisinājās jau 31. reizi. 
Konkursā piedalījās talantīgākie 
dalībnieki no Francijas, ASV, Beļ-
ģijas, Vācijas, Zviedrijas, Japānas, 
Meksikas un citām valstīm. Ie -
spēju piedalīties šī gada konkursā 
Laura Grieta Grīnberga saņēma 
pēc uzvaras starptautiskajā baleta 
konkursā Zviedrijā Stora Daldan-
sen 2018 šī gada martā. Concours 
International de danse classique   
de Grasse norisinājās no 26. līdz 
28. oktobrim. Konkursā mūsu 
val sts pārstāve piedalījās ar divām 
klasiskās dejas variācijām un 
laikmetīgo deju. Dalībai konkursā 
Lauru Grietu Grīnbergu sagata-
voja un atbalstu sniedza Grietas 
skolotāja, Rīgas Choreografijas 
skolas klasisko deju pasniedzēja 
un Latvijas Nacionālās operas re -
pe titore Zane Lieldidža–Kolbina.

***
Sākas vērienīgas 

Latvijas dienas Lībekā

30. oktobrī ar Ziemeļvalstu fil-
mu festivāla atklāšanu sākās vēr ie-
nīgas Latvijas dienas Lībekā, kuŗu 
ietvaros pilsētas kinoteātros tiek 
demonstrētas atzinību guvušas 
Lat vijas filmas, vietējos veikalos 
pieejams plašs Latvijas produktu 
klāsts un 360 gradu Fulldome ki -
no pilsētas centrā demonstrē ie -
spaidīgus šī gada Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un Deju svētku vi -
deo. Latvijas dienas Lībekā sadar-
bībā ar vairākiem vietējiem par t-
neriem rīko Latvijas vēstniecība 

Vācijā un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) pār-
stā vība Vācijā. Festivāla filmu at -
lasē un nodrošināšanā aktīvi ie -
saistīts Nacionālais Kino centrs, 
savukārt iespaidīgos Dziesmu un 
Deju svētku videomateriālus no -
drošina LMT Straume.

Festivāla ietvaros tiek izrādītas 
tādas filmas kā “Paradīze 89”, “Tur-
pinājums”, “Mūris”, animācijas fil-
mas “Bize un Neguļa”, “Nakts pa -
staigas”, filmu klasika “Ābols upē”, 
“Kapteinis Nulle” un vairākas citas 
latviešu filmas un kopražojumi. 
Lībekas iedzīvotājiem un viesiem 
ir iespēja pašā pilsētas centrā no -
baudīt latviešu Streetfood, bet 
pilsētas daudzajos veikalos iegā-
dā ties Latvijas porcelānu, galda 
spēles, vilnas izstrādājumus, lat-
visku dūraiņu adīšanas komplek-
tus, rotaslietas, juvelierizstrādā ju-
mus, saldumus, latviešu craft beer 
jeb amatalu, dzirkstošo vīnu un 
citus produktus.

Lībekā pārstāvēti Latvijas uzņē-
mumi – “Alus darbnīca Labie -   
tis”, “Abavas vīna darītava”, “Mald - 
u guns”, “BURSH alus darītava”, 
“Pumpurs – alus darbnīca un tir-
gotava”, “Nurme Brewery”, “Barda 
alus”, “Brain Games LV”, “Taste 
CAPS”, “The Beginnings”, “Piebal-
gas porcelāns”, “Vaidava Cera-
mics”, “Hobbywooll”, “Verba”, “Clau-
dias paper dolls”.

***
Seminārs “Uzbrukums 

Ceturtajai varai: žurnālistu 
slepkavības un apcietināšanas”

Vārda brīvība mūsu Rietumu 
demokratijās tiek pieņemta kā 
pašsaprotama, tomēr brutāli uz -
brukumi žurnālistiem kļūst aiz -
vien biežāki visā pasaulē. Diemžēl 
sabiedrība ne vienmēr apzinās, ka 
kvalitātīva žurnālistika ir arī in -
stru ments polītiskās atbildības un 
patiesas demokratijas nodrošinā-
šanai – secināja diskusijas dalīb-
nieki pārpildītajā Londonas Front-
line Club zālē. Tur ar Latvijas vēst -
niecības AK atbalstu 26. oktobrī 
notika saruna “Uzbrukums Cet ur -
tajai varai: žurnālistu slepkavības 
un apcietināšanas”. Diskusijās iz -
skanēja arī Latvijas pieredze un 
sniegums vārda brīvības no  dro-
šināšanas jomā, tika pieminētas 
tādas Latvijas likumdošanas ini-
cia  tīvas cilvēktiesību nodroši nā-
šanas jomā kā, piemēram, t.s. 
Magņitska likuma pieņemšana.

Diskusijā, kuŗu vadīja pieredzē-
jušais kaŗa korespondents Vons 
Smits (Vaughan Smith), savās pār-
domās dalījās arī latviešu izcel - 
s mes žurnālists un korespondents 
Pēteris Greste, kuŗš pats ir piere-
dzējis vairāk nekā gadu ilgu ap -
cietinājumu Ēģiptē. Sarunā pie-
dalījās arī  “Reportieri bez robe-
žām” AK biroja direktore Rebe -   
ka Vinsenta (Rebecca Vincent) un 
starp tautiski godalgotie žurnālisti 
Safa Al Ahmada  un Lorens 
Ričards.
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sulātu pārstāvjiem Ļevašovas me -
moriālajā kapsētā piedalījās polī-
tisko represiju upuŗu piemiņas 
sēru ceremonijā un nolika ziedus 
pie pieminekļa sarkanā terrora 
upuriem.

Ļevašovas memoriālā kapsēta    
ir piemiņas vieta polītisko represi-
ju upuriem, kuŗi tika nogalināti 
Sanktpēterburgā un tās apkaimē 
laika posmā no 1937. gada līdz 
1954. gadam. Pēc oficiālās infor-
mācijas memoriālajā kapsētā ir 
apbedīti vairāk nekā 47 tūkstoši 
dažādu tautību upuru, tajā skaitā 
arī daudzi latvieši.

***
Šveicē izskan Latvijas Simtgadei 
veltīts koncerts Terra Choralis
Šveicē, Cīrichē, izskanēja Šveicē 

dzīvojošo latviešu rīkots Latvijas 
valsts Simtgadei veltīts koncerts 
Terra Choralis. Arī Šveice šogad  
svin savu – 170 gadu jubileju. Du -
bultsvētkos lielākais akcents, pro-
tams, likts uz latviešu kultūras 
stūŗakmeni – koŗmūziku. No as -
to  ņiem dalībnieku koŗiem lielākā 
daļa ir ārvalstīs dzīvojošo tautiešu 
kopas, bet no Latvijas uz Šveici 
bija devies Latvijas Kultūras aka-
dēmijas koris Sōla un grupa “Tau-
tumeitas”.

***
Latvijas gaismas mākslinieku 

darbs festivālā Zviedrijā
Zviedrijas pilsētā Eskilstūnā 

no tika gaismas mākslas festivāls 
Nattljus, kuŗā viens no centrā la-
jiem objektiem bija Latvijas gais-
mas mākslinieku interaktīvā gais-
mas instalācija Action Paint, kas 
katram festivāla apmeklētājam dā -
vāja iespēju iejusties māksli nieka 
lomā un izkrāsot lielizmēra nama 
fasādi.

Gaismas festivālā Nattljus pa -
visam bija aplūkojami 19 gaismas 
mākslas objekti, bet Latvijas auto-
ru darbs trīs dienas bija vērojams 
uz vienas no pilsētas centrālajām 
ēkām – Klostera apkaimes baznī-
cas fasādes.

***
“Lielā Kristapa” 

mūža balvas ieguvēji –
Ābrams Kleckins un Miks Savisko

Šogad Nacionālā kino balvu 
“Lielais Kristaps” par mūža iegul-
dījumu filmu mākslā saņem pa -
zīstamie un pieredzes bagātie kino 
kritiķi un teorētiķi Ābrams Klec-
kins un Miks Savisko.

Miks Savisko (pa labi) un Ro -
lands Kalniņš // FOTO: No Rīgas 
kino mūzeja krājuma

dzimtas saknes Latvijā un iegūst 
praktiskas zināšanas par jauniešu 
organizācijām un to darbības vei-
diem.

Tāpat netiek aizmirsta Latvijas 
valsts Simtgade – par godu Tēvze-
mes dzimšanas dienai nometnē 
top lomu spēle. Lai ieguldītais 
darbs un jauno aktieŗu talants 
neietu zu  du mā, uzvedums “Izspē-
lēsim Latvijas 100 gadus” noslē gu-
ma sarīkojumā tiks parādīts ve  cā-
kiem, kā arī sarīkojumā “Sirdī 
Latvija: vakar, šodien un rīt”, kas 
17. novembrī notiks Dublinā.

***
Pasaules diktātu latviešu valodā 
šogad rakstījuši 1648 interesenti

Šogad pasaules diktātu latvie -   
šu valodā tiešsaistē un klātienē 
kopu mā rakstījuši 1648 intere-
senti, aģentūru LETA informēja 
pasākuma pārstāvji. Šogad šī ini-
ciātīva notikusi jau ceturto reizi. 
Pērn diktātu visā pasaulē rakstīja 
935 dalībnieki, 2016. gadā – 789, 
bet 2015. gadā – 920 dalībnieki. 
Klātienē deviņās Latvijas pilsētās 
šoreiz diktātu rakstīja 615 cilvēki, 
no tiem visvairāk Rīgā – 322 da -
līb nieki. Tomēr diktātu klātienē 
rakstīja arī Liepājā, Rēzeknē, Dau-
gavpilī, Ventspilī, Cēsīs, Jelgavā, 
Jēkabpilī un Valmierā. Savukārt 
tiešsaistē tika iesniegti 1033 darbi 
no 26 valstīm. Vairākums jeb 935 
cilvēki to rakstīja tiešsaistē Latvijā. 
Vēl 25 rakstītāji bija no Lielbri ta-
nijas, 18 no Vācijas, pa sešiem no 
Spānijas un Zviedrijas un pa 
četriem no Igaunijas un Īrijas.

Savukārt pa trim rakstītājiem 
bija no Lietuvas, Luksemburgas, 
Nīderlandes, Grieķijas, Italijas, pa 
diviem no Beļģijas, Čechijas, Nor-
vēģijas, Dānijas, Somijas, Chorvā-
tijas un pa vienam no ASV, Karību 
salām, ASV Aizjūras salām, Tur-
cijas, Islandes, Izraēlas, Ķīnas un 
Kipras. Tā kā Liepājā darbi tiek 
laboti uzreiz pēc diktāta, jau ta - 
gad ir zināms, ka divi ir uzrakstīti 
bez kļūdām, informēja pasākuma 
rīkotāji.

***
Sanktpēterburgā piemin 

komūnistisko represiju upurus
30. oktobrī Sanktpēterburgā no -

tika vairāki sarīkojumi komūnis-
tisko represiju upuŗu piemiņai, 
kuŗos piedalījās arī Latvijas ģene-
rāl konsuls Sanktpēterburgā Kris-
taps Brusbārdis. Dienas pirmajā 
pusē notika ziedu nolikšana bied-
rības Memoriāls rīkotajā piemiņas 
brīdī pie Soloveckas akmens, kas 
uz Sanktpēterburgu atvests no lie-
lākās PSRS laikā izveidotās darba 
nometnes. Vēlāk Latvijas ģenerāl-
konsuls kopā ar Sanktpēterburgas 
administrācijas un citu Sanktpē-
terburgā akreditēto ģenerālkon-

Krista Valteris – 
Latvijas lepnums Īrijā

Dublinā 21 cilvēks saņēma Na -
tional Bravery Award – apbalvoju-
mus par drošsirdību, glābjot cita 
cilvēka dzīvību, ziņo portāls Bal-
tic-Ireland. Sešpadsmit drošsirži 
saņēma goda rakstus par varonī-
bu, bet pieci tika apbalvoti ar īpa-
šām medaļām, tostarp 12 gadus 
veca latviešu meitene. Krista Val-
teris kopā ar draudzeni Keišu Mo -
loneju pagājušā gada 30. augustā 
Talas pilsētā izglāba kāda zēna 
dzīvību. Sešus gadus vecais puika 
kopā ar vēl diviem zēniem bija de -
vies peldēties karjeras dīķī un sācis 
slīkt. Kad meitenes to pa  ma nīja, 
viņām nebija šaubu par to, ka jā -
dodas palīgā.

Krista, kurai notikuma brīdī  
bija 11 gadu, atceras, ka viņa bri-
dusi staignajā dīķī. Tad, kad mei-
tene nonākusi līdz zēnam, viņš jau 
bijis pilnībā zem ūdens. Krista sa -
ķērusi viņu aiz rokas un ar Kei šas 
palīdzību izvilkusi no dīķa. Tā kā 
zēns bija sarijies dubļaino ūdeni, 
meitenes viņam veica mākslīgo 
elpināšanu, ko bija iemācījušās ai -
rēšanas treniņos. Krista Valteris 
un Keiša Moloneja tika godinātas 
par izcilu drosmi National Bravery 
Award apbalvošanas ceremonijā 
un saņēma medaļas.

Krista Valteris ar draudzeni 
Keišu Moloneju

Drosmīgā rīcība, izglābjot slīk-
stošu zēnu, Kristu padarīja tik sla-
venu, ka pērn viņa tika uzai cināta 
Īrijas prezidenta Maikla Higinsa 
Ziemsvētku ballē. Šogad Krista 
sa ņēma nacionālās drosmes bal-
vu, viņa arī nominēta  Īrijas latvie-
šu organizētajai balvai Latvijas 
lep nums Īrijā.  Krista mācās Tu -
lovas vidusskolā.    

***
Baltic-Ireland.ie: 

Ar saknēm Latvijā

Šā gada skolas rudens brīvlaikā 
notiek kārtējā, pēc skaita jau piek-
tā, vidusskolas vecuma jauniešu 
nometne, ko rīko Īrijas latviešu 
nacionālā padome (ĪLNP). Šogad 
20 jaunieši sešas dienas pavada ne -
tālu no Droghedas un, atšķirībā 
no iepriekšējiem gadiem, kad gal-
venais akcents tika likts uz latvie -
šu valodas mācīšanos, pētī savas 

ASV. Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Latvijas mili tā-
rais atašejs ASV pulkvedis Dzintars Roga, Daugavas Vanagu ap  vie-
nība un Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā aicina piedalīties Lāč -
plēša dienas svinēšanā svētdien, 2018. gada 11. novembrī, plkst. 11 
Rokkrīkas kapos (Rock Creek Cemetery) latviešu nodalījumā ar 
Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu un Latvijas diplomātu pieminēšanu. 
Lāčplēša diena ir piemiņas diena, kas saistīta ar neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas uzvaru pār tā saukto Bermonta kaŗaspēku, kuŗš mē  ģi-
nāja iebrukt Rīgā 1919. gada 11. novembrī. Tā ir visu Latvijas brī vī-
bas cīņās kritušo varoņu piemiņas diena. Kapos Vašingtonā atdusas 
pieci Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗi. Iebrauktuve kapos ir iepretī 
Harewood Rd, NW, uz Rock Creek Church Rd un Webster Rd savieno-
juma. Pēcāk dalībnieki aicināti uz tikšanos un nelielu pieņemšanu 
Latvijas vēstniecībā (2306 Massachusetts Ave, NW).

KANADA.  1. novembrī vēstnieks Kārlis Eichenbaums vēst-
nie cībā Otavā tikās ar jauno Latvijas Republikas goda konsulu Zie-
meļontario Andreju Biti.  Tikšanās laikā vēstnieks goda konsulam 
nodeva goda konsula patentu un dokumentāciju darba uzsākšanai. 
A. Bite ir Kanadas latvietis un darbosies Sadberijā, Ontario provinces 
ziemeļos.Vēstnieks aicināja goda konsulu A. Biti aktīvi strādāt, vei-
dojot biznesa kontaktus, lai ekonomiskā sadarbība starp Latviju un 
Kanadu daudzveidotos. Atzīmējot Latvijas valsts Simtgadi, vēstnieks 
aicināja A. Biti meklēt iespējas iestādīt Latvijas Simtgades koku Sad-
berijas pilsētā, tādējādi turpinot vēstniecības 2018. gadā aizsākto Lat-
vijas valsts Simtgades piemiņas koku stādīšanas kustību.

POLIJA. Vairākiem Latvijas kultūras nozares pārstāvjiem pie-
šķirs Polijas apbalvojumus, aģentūru LETA informēja Polijas vēst-
niecība Latvijā. Vēstniecībā notiks svinīga pieņemšana saistībā ar 
Po  lijas neatkarības atgūšanas Simtgadi un Polijas armijas svētkiem. 
Sarīkojumā notiks arī Latvijas pilsoņu apbalvošana. Ar Polijas Re -
pub likas Komandora krustu apbalvos Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktoru Andri Vilku, Polijas Republikas Nopelnu ordeņa oficieŗa 
krustu saņems Rundāles pils mūzeja direktors Imants Lancmanis. 
Polijas Republikas Nopelnu ordeņa kavaliera krustu saņems mākslas 
zinātniece Rūta Kaminska, Nopelnu ordeņa sudraba krustu saņems 
mūziķis Georgijs Osokins un latviešu dzejniece un tulkotāja Ingmāra 
Balode.

IGAUNIJA. 1. novembrī vēstnieks Raimonds Jansons Pērna-
vā atklāja Latvijas Simtgadei veltītu Igaunijas Dārzkopju asociācijas 
vīzijas konferenci “Igaunija kā pirmā spēlētāja ES dārzkopībā – kā 
sasniegt šo mērķi? Latvijas pieredze”. Konferencē Igaunijas un Latvi-
jas dārzkopības nozares speciālisti apmainījās ar pieredzi un dalījās 
ar labās prakses piemēriem. No Latvijas konferencē piedalījās Zem-
kopības ministrijas, Stādu audzētāju biedrības, kooperātīvās sabied-
rības “Mūsmāju dārzeņi”, augļkopības saimniecību kooperatīva 
“Aug ļu nams” un biedrības “Latvijas dārznieks” pārstāvji.

DĀNIJA. 23. oktobrī Latvijas vēstniecībā notika vēstnieces Al -
das Vanagas tikšanās ar Dānijas-Latvijas biedrības (Foreningen Dan-
mark-Letland) enerģiskajiem un aktīvajiem dalībniekiem. Biedrība, 
kuru 1992. gadā izveidoja dāņi, kuŗiem bija patiesa interese par Lat-
vijas attīstību un kuŗi vēlējās stiprināt draudzību un sadarbību starp 
Latvijas un Dānijas iedzīvotājiem, joprojām apvieno patiesus Latvi jas 
draugus un atbalstītājus. Tikšanās dalībnieki iepazīstināja vēst nie ci 
ar biedrības darbu un aktīvitātēm, kā arī pārrunāja Latvijas šī  brīža 
aktuālitātes un interesējās par ekonomiskās sadarbības iespē jām.

 
Balva piešķirta par Latvijas do -

kumentālā kino teorētiskās bazes 
veidošanu un ilgstošu izglītojošu 
darbu filmu mākslā. Viņi bija tie, 
kuŗi 1977. gadā noformulēja Rīgas 
dokumentālā kino skolas jēdzie -
nu, ar ko Latvija ir pazīstama visā 
pasaulē. 7. novembrī Splendid 
Palace Lielajā zālē festivālu par 
godu abiem mūža balvas laureā-
tiem atklāja ar īpašu retrospekcijas 
seansu.

***
Iznākusi grāmata 

“Latvija 1918–2018. 
Valstiskuma gadsimts”

Krājums ir vācu un latviešu 
autoru kopdarbs par svarīgāka-
jiem atskaites punktiem Latvijas 
valsts tapšanā un attīstībā, to sastā-
dījuši Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilg-
vars Misāns un Ervīns Oberlen-
ders. Tas ir pirmais populārzināt-
niskais izdevums valsts jubilejas 
gadā, kas cenšas aptvert visu gad-
simtu kopš Latvijas valsts dibinā-

šanas tā dažādībā un pretru nī-
gumā, tostarp arī attīstību pēc 
neatkarības atjaunošanas, aplū ko-
jot gan vēsturiskos un polītiskos 
aspektus, gan ekonomiku, izgl ī-
tību un kultūru no valsts dibi-
nāšanas līdz mūsdienām.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Varenā Rio Grande (Lielā upe) 
atdala ASV no Meksikas. Upes 
ziemeļkrastā atrodas EL Paso – 
pilsēta Teksasas pavalstī. Pretim 
tai ‒ upes dienvidkrastā – Meksi-
kas karogs plīvo pār pilsētu ar 
daiļskanīgu nosaukumu – Siu-
dad-Huares. Te satiekas, var teikt, 
divas pasaules: no El Paso līdz 
pat Arktikai – ASV un Kanada ir 
valstis – īpaši pirmā – ar saviem 
trūkumiem, bet abas, jāteic, sa -
kārtotas: darbojas tiesas, parla-
menti ir būtisks atsvars (balance) 
izpildvarai, valda preses brīvība, 
ir kam sūdzēties, problēmas tiek 
kārtotas saskaņā ar likumu. Vai 
nu te nopelns ir t.s. protestantis-
kai darba ētikai, kas raksturīga 
Ziemeļamerikai un Eiropas zie-
meļvalstīm, nezinu. Varbūt…

Bet upes dienvidkrastā Siudad-
Huares sirgst ar klaju varmācī -

bu, noziedzības rekordu, narko-
 tirgoņu bandu savstarpējām ap -
šaudēm. Elle! Un tamlīdzīgas ne  -
gātīvas parādības diemžēl rak -
sturo visu Latīņameriku – no 
Mek sikas līdz pat Ugunszemei, 
kur Arģentīna un Čīle “raugās” 
uz tuvo Antarktidu.

No mazās Hondurasas, kur 
valda nežēlīgs režīms, kur plosās 
bads un siro kriminālas bandas, 
dažu cilvēktiesību aizstāvju gru-
pu ierosmē kādi 5000 izmisuši 
vīrieši, sievietes un bērni kājām 
(!) devās gājienā – trekā uz zie-
me ļiem ar mērķi sasniegt Savie-
noto Valstu robežu un nevis lūgt, 
bet prasīt patvērumu, “lai mūsu 
bērniem  būtu nākotnē”. Sasnie-
guši Meksiku, šie 5000 noraidīja 
vietējo varas iestāžu piedāvāju-
mu – provizoriski apmesties kā dā 
provinces pilsētā, kur būs mitekļi 

un darbs. “Nē, tikai uz Ameriku 
(ASV), skanēja atbilde. Un ASV 
prezidents Donalds Tramps, kas 
burtiski apsēsts ar bailēm no 
migrantiem, steidza nosūtīt 5000 
kaŗavīrus, robežsargus un kārtīb-
niekus uz to robežas posmu, 
ku ŗu vēlas sasniegt šis treks. Šaut 
uz migrantiem likums neļauj,   
bet iebiedēt un uz visiem laikiem 
atirdināt no “infiltrācijas” – tas ir 
reāli.

Brazīlijā ir Latīņamerikas lie-
lākā un potenciāli bagātākā valsts 
ar kolosāliem dabas resursiem 
un izredzēm uz augšupeju vis-
maz līdzīgi Indijai.. Bet arī te jū -
tams Latīņamerikas lāsts – brie  s-
mīgi sociāli kontrasti, neizskau-
žama korupcija, rūdītu un arī ne -
pilngadīgu noziedznieku ban -
das. “Strādnieku šķiras lolojums” – 
prezidents Lula par korupciju 

sēž, ja nemaldos, cietumā, prezi-
dente Russefa arī izgāzās, un ta -
gad prezidenta vēlēšanās pārstei-
dzoši uzvarēja līdz tam maz pa -
zīstamais Žairs Bolsonaru – po -
pulists, labējs radikālis, kas sola 
apklusināt visādus kreisos jau-
cējus un ar “dzelzs dūri” ieviest 
kārtību. Vērotāji spriež, ka poli-
cijas specvienības, kuŗas Bolso-
naru metīs kaujā pret noziedzību, 
ar savu nežēlību prasīs vēl vairāk 
upuru. Zīmīgi, ka jaunais prezi-
dents ir Trampa fans un jūt rak -
stura tuvumu.

Latīņamerikā laiku pa laik-
am uz   rodas vīri, kuŗi solās glābt 
pazemoto tautu kaut kāda so -
ciālisma vārdā, piesaucot leģen-
dāro Simonu Bolivaru un Mark-
su ar Ļeņinu. Venecuēlā par tādu 
darba laužu glābēju uzmetās 
Hugo Čavess, pēc viņa nāves se -

koja Maduro, un tagad tur plosās 
bads un slimības, jo veselības ap -
rūpe sabruka. Izmisušu bēgļu 
ma  sas laužas uz Venecuēlas kai-
miņvalstīm, kuŗas ar šo pieplū-
dumu netiek galā. Nikaragvā par 
cīnītāju pret diktatūru savulaik 
uzmetas merksists Daniels Orte-
ga, un viņa “tautas vara” vilināja 
kreisus polittūristus no rietum-
valstīm. Pēc raibām peripetijām 
Nikaragvā jau nosirmojušais Or -
tega atkal ir prezidents un kopā 
ar sievu iedibinājis despotiju, kur 
no kreisuma  nav ne smakas.

Peru, Arģentīnā, Kolumbijā ap -
 vērsumi mijas ar  soda ekspe dī-
cijām, cilvēki “pazūd bez vēsts” – 
skumji. Tas ir Latīņamerikas 
lāsts – vai vēsturiski determinēts? 
Zīmīgi, ka negātīvie jēdzieni 
“hunta” un “banānu republika” 
nāk no turienes…

Latīņamerika: bezgala vardarbība un 
pieviltas cerības

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Diasporas likums ir pieņemts, 
tas stāsies spēkā ar nākamā gada 
1. janvāri bet, protams, tas vēl jā -
apstiprina Valsts prezidentam. 
Pamata šaubām, ka Prezidents 
kaut kādu iemeslu dēļ to varētu 
atdot atpakaļ Saeimai pārskatī-
šanai, nav. Tomēr joprojām gan 
Latvijā, gan ārpus tās ieskanas pa 
bažīgai balsij vai pat skan apgal-
vojumi, ka tāds likums nav 
vajadzīgs, ka tas neko nemainīs 
un tamlīdzīgi. Vai tiešām tā ir?

Pirms spriest par likumu, vis-
pirms jāiepazīstas ar tajā definē-
tajiem jēdzieniem, un pats pir-
mais, par kuŗu vēl pirms likuma 
pieņemšanas bija daudz diskusi-
ju, ir diasporas jēdziens. Vieni uz  -
skatīja, ka diaspora ir tikai ārpus 
Latvijas dzīvojošie pilsoņi, otri 
bija pārliecināti, ka diasporai 
var piederēt tikai latvieši, jo 
viens no likuma mērķiem, kā tas 
ir ierakstīts arī likumā, ir “stip ri-
nāt diasporas kā neatņemamas 
Latvijas sabiedrības daļas latvis-
ko identitāti un piederību Latvi-
jai”, turklāt vēl viens no likuma 
pieciem mērķiem ir “sekmēt lat-
viešu valodas un kultūras sagla-
bāšanu diasporā”. Pēc gaŗām dis-
kusijām un konsultācijām ar ju -
ristiem un ekspertiem, tomēr iz -
devās panākt jēdziena “diaspora” 
definīciju.

Pieņemtajā likumā rakstīts: 
diaspora – ārpus Latvijas pastā-
vīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, 
latvieši un citi, kam ir saikne ar 
Latviju, kā arī viņu ģimenes lo -
cekļi. Šo definīciju skaidro Elīna 
Pinto, Eiropas Latviešu apvie nī-
bas (ELA) vicepriekšsēde: “Sākot 
virzīt šo likumu, mūsu virsmēr  -
ķis bija – ja šādam likumam jā -
būt, tam jābūt saliedējošam. Ko 
tas nozīmē mūsu diasporas or -
ganizāciju praksē? Tas nozīmē 

Diasporas likums – saliedējošs un iekļaujošs
Likuma mērķi uz darbības fona

to, ka mums ir būtiski, lai no Lat-
vijas netiktu atgrūsti tie cilvēki, 
kuŗi gan ar savu attieksmi, gan ar 
saviem darbiem apliecina lojali-
tāti pret Latviju, ir gatavi līdz dar-
boties gan latviešu valodas, gan 
kultūras uzturēšanā. Ne vien mēr 
šiem cilvēkiem ir Latvijas pase 
dažādu mūsu vēstures līkloču 
dēļ. Ne vienmēr mēs varam arī ar 
dokumentiem apliecināt, ka šis 
cilvēks ir latvietis vai līvs. Ir bū -
tiski tas, lai pēc šiem formālajiem 
kritērijiem netiktu atgrūsti cilvē-
ki, kuŗi ir gatavi darboties Lat vi-
jas labā. Viens no diasporas kri-
tērijiem ir tas, ka cilvēkam ir no -
turīga sociālā saikne. Jēdziens no -
turīga saikne ar Latviju ir mūsu 
pamatprincips. Noturīga tiesiskā 
saikne ir pilsoņiem. Diasporai, 
kuŗā var ietilpt arī trimdas pēc-
teči, bet kuŗiem nav Latvijas pil-
sonības vai arī tie ir pilsoņi, cit-
tautiešu pēcteči, kuŗi nav latvieši, 
ir šī noturīgā sociālā saikne. Šis 
likums, kurā diasporas definīcija 
ir plaša, nostiprina arī Satver - 
s mes principu, ka latviešu tautai 
nav ģeografisku robežu, bet tā  
arī paplašina Pilsonības likumu, 
to nekādā veidā neapdraudot. 
Svarīgs ir virsmērķis: saliedēt un 
arī ļaut diasporas organizācijām 
ikdienā strādāt ar cilvēkiem, ne -
atkarīgi no tā, vai pie durvīm 
viņiem ir pārbaudīta pase, vai 
viņam ir izsniegts “latviešu ģe  nē-
tiskais tests”. Mūsdienās šie jē - 
  dz ieni mainās, tie maina robežas. 
Mums ir svarīgi, ka ir cilvēks, 
kuŗam ir Latvijas izcelsme, kuŗš 
ar savu aktīvo attieksmi parāda 
lojālitāti pret Latviju, kurš ir ga -
tavs ieguldīt tās ekonomikā vai 
kultūras uzturēšanā. Šo lojālo 
cilvēku atbalstītāju loks Latviju 
tikai stiprina un nekādā veidā 
neapdraud.”

Tātad likumam ir jāsaliedē 
ārpus Latvijas dzīvojošā diaspo-
ra, jāiekļauj Latvijas valsts uzma-
nības un rūpju lokā. Protams, 
diaspora nav biedrība, kuŗā kā -
dam obligāti jāiestājas vai no 
kuŗas nāksies izstāties. Tas ir cil-
vēku kopums, uz kuŗu attiecas šī 
definīcija. Ja cilvēks negrib sevi 
uzskatīt par diasporas daļu un 
uzskata, ka viņu neinteresē tas, 
kas valstī un ar valsti notiek, tā ir 
viņa brīvā izvēle – viņš nepiedalās 
un neinteresējas, viņš pasīvā dia-
sporas daļa.

Likuma mērķi un 
darbības joma

Jau pieminēju (skat. 13. lpp.) 
divus no pie ciem likuma mēr-
ķiem, un skaid rības la  bad te ir 
visi likumā mi nētie mērķi:

1) stiprināt diasporas kā neat-
ņemamas Latvijas sabiedrības 
daļas latvisko identitāti un pie-
derību Latvijai;

2) nodrošināt diasporai iespē-
jas brīvi veidot, uzturēt un stip-
rināt saikni ar Latviju;

3) sekmēt latviešu valodas 
un kultūras saglabāšanu dia-
sporā;

4) izstrādāt un īstenot sistē  -
mis ku un pastāvīgu diasporas 
atbalsta polītiku un pasākumus, 
kuŗi veicina diasporas latvisko 
iden titāti un saikni ar Latvijas 
kultūru, ekonomiku, tautsaim-
niecību un zinātni, latviešu valo-
das, kultūras un tradīciju pie-
ejamību diasporai un no  drošina 
labvēlīgus apstākļus re  migrācijai 
(turpmāk – diasporas polītika);

5) atbalstīt un veicināt diasporas 
pilsonisko un polītisko līdz dalību.

Tikpat svarīgi ir zināt, kāda ir 
likuma darbības joma. Likuma   
3. pants nosaka:

1) diasporas lomu Latvijas 
valstī un tiesību sistēmā, Latvijas 
un diasporas sadarbības pamat-
principus, diasporas polītikas uz  -
devumus un diasporas atbalsta 
virzienus, veidus, kādos nodro-
šināma diasporas līdzdalība lē -
mumu pieņemšanā un sabied ris-
kajā dzīvē, kā arī diasporas po  -
lītikas īstenošanā iesaistītās per-
sonas un to kompetenci konkrētā 
diasporas polītikas nozarē;

2) pamatprincipus financēju-
ma piešķiršanai diasporas un 
remig rācijas iniciatīvām, līdz da-
lībai lē  mumu pieņemšanā un 
sabiedris kajā dzīvē;

3) diasporas un remigrācijas 
atbalsta pasākumus.

(Turpinājums 13. lpp.)
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Dziedātājtauta – latvieši – izse-
nis var būt lepni par saviem tau-
tiešiem, spožu balsu īpašnie - 
k iem, kuŗi mūsu valsts vārdu un 
apliecinājumu par tās talantī ga-
jiem pavalstniekiem aiznesuši tā  lu 
plašajā pasaulē. Diemžēl da ži no 
viņiem nepelnīti piemirsti, to -
starp izcilais tenors Jānis Vītiņš, 
kuŗa personā apvienojās mūzi-
kālās dāvanas un nesalaužams 
patriotisms. Kad mūsu Tēvzemē 
1940. gadā iesoļoja padomju oku-
panti, dziedonis pievienojās kus-
tī bai Tēvijas sargi, pirms tam 
sa  vu varonību apliecinot Latvijas 
brīvības cīņās. Komūnisti Vītiņu 
notiesāja par “dzimtenes” node-
vību, ieslodzīja un nošāva. Pirms 
nāves viņš izlūdzies iespēju no -
dziedāt Andrē Šenjē āriju no Um -
berto Džordano slavenās ope ras – 
franču revolūcijas laika dzejnie-
ka skumjais dzīves noslēgums 
sakrita ar Jāņa Vītiņa likteni…

Pēc priekšnesuma Helsinku 
operā 1933. gadā recenzijā Jānis 
Vītiņš nosaukts par vienu no 
Viduseiropas labākajiem dziedo-
ņiem – toreiz viņš Somijas mū -
zikas mīļotājiem dziedāja Her ma-
ni Pēteŗa Čaikovska operā Pī  ķa 
dāma un turpināja Helsinkos 
uzstāties līdz 30. gadu beigām. 
“Vītiņa vienkāršā, bet izteiksmī-
gā spēle pelna sevišķu ievērību. 
Viņa balss ir ļoti daiļskanīga. 
Hermaņa lomas tēlojumā, īpaši 
pēdējā ainā, viņš panāca satrie-
cošu iespaidu. Kavaradosi lomā 
(Toska) Vītiņa balss skanēja lie-
liski. Simpātisks Radamesa (Aī da) 
tēlojums un dziedājums,” toreiz 
rakstīts recenzijā. Savas neilgās 
dzīves laikā tenors paguvis iestu-
dēt gandrīz 40 galvenās lomas 
pazīstamākajās operās, kuŗu vi   dū 
bija kā Pučīni un Verdi lieldarbi, 
tā krievu komponistu klasika. 
Zīmīgi, ka sevišķi spožs Vītiņš 
bijis Vāgnera operu iestudē ju-
mos, šādā ampluā būdams ļoti 
pieprasīts Vācijas teātros, kas ār -
zemniekam bija liela atzinība. 
Līdzīga veiksme piemeklēja Vīti-
ņa laikabiedrus, tenorus Marisu 
Vētru un Artūru Priednieku-Ka-
 varu, kas ar savām balsīm pie-
skan dināja visus lielākos Vakar-
eiropas operu namus, dzimtenē 
palikdami samērā reti viesi. Tas 
skaidrojams ar toreizējo Rīgas 
Baltā nama vadības juceklīgo po -
lītiku personāla jautājumos un 
ne  spēju maksāt pietiekami aug -
stus honorārus populāru māk-
slinieku piesaistei. Taču, kad 
1938. gadā Latvijas Nacionālajā 
operā atkārtoti tika iestudēta 
ope ra Andrē Šenjē, Jānis Vītiņš 
piekrita atkal dziedāt titullomu. 
Tieši ar šo Džordano operu sā  -
kās viņa uzvaras gājiens – kad 
1928. gadā opera Andrē Šenjē 
Rīgā tika iestudēta pirmoreiz, 
Vītiņš debitēja titullomā, acu-
mirklī savaldzinot publiku ar 
savu skaisto balsi. Skatītāji tūdaļ 
novērtēja viņa daudzsološo ta -
lan tu, jūsmoja par jaunā dzie-
doņa pievilcīgo izskatu, arī kriti-
ķi uzteica tenoru, kurš “spīdoši 
izturēja grūto pārbaudījumu, pa -
rādīdams savas balss izcilās īpa-
šības” un “īsā laikā izveidojies 
par ievērojamu spēku”. Torei zē-
jais opernama diriģents Emīls 

ATDOT DZĪVĪBU PAR TĒVZEMI!
Kupers, sajūsmināts par Vītiņa 
sniegumu, skubināja jauno ska-
tuves mākslinieku doties studēt 
dziedāšanu uz Italiju un ieteica 
profesoru Džuzepi Anselmi Ne  a-
polē. Iepriekš pie viņa meistarī -
bu bija slīpējis arī Mariss Vētra. 
Vītiņš ar Anselmi ļoti sadrau-
dzējās, un, pats galvenais, italiešu 
vokālā skola jūtami bagātināja 
lat viešu dziedoņa balsi – jau ga  du 
pēc 1929. gadā uzsāktajām stu-
dijām Jānis Vītiņš nodziedāja 
Rū  dolfa lomu Pučīni operā Bo -
hēma visu tenoru ilgotajā pilsē - 
tā Milānā!

Šautene un opera
Ceļš uz skatuvi Vītiņam sākās 

kaŗa gados, dziedot strēlnieku 
vokālajā kvartetā. Maz ziņu par 
viņa interesēm bērnībā, taču 
skaidrs, ka tēvs Fricis savu bēr -
nu – Kārļa, Jāņa, Billes un Ma -
tildes izglītībai spēkus nežēloja. 
Tagad šo Vītiņu dzimtas mājas – 
Aizputes novada Cīravas pagasta 
Pullas – stāv tukšas un pussa bru-
kušas, taču gadsimta sākumā tur 
valdīja rosība. 1894. gada 14. o k -
tobrī dzimušais Jānis mācījies 
Rā vas pamatskolā, tad devies uz 
Liepāju, kur iestājies Činkas ko -

mercskolā. Ir ziņas, ka vidus -
skolu Vītiņš kā eksterns beidzis 
jau Tērbatā. Tad iestājies Ples ka-
vas praporščiku skolā un 1915. ga  dā 
sācis dienestu Krievijas armijā. 
Kalpojis 9. Urālu kājnieku pulkā, 
bet no 1917. gada – smagās arti-
lē rijas 2. atsevišķajā divizionā, ti -
cis apbalvots ar Jura krustu. Arī 
Jāņa brālis Kārlis Vītiņš cīnījās 
Pirmajā pasaules kaŗā, kur guva 
13 ievainojumus.

Pēc tam, kad Jānis 1919. gada 
februārī tika mobilizēts Latvijas 
nacionālajā armijā, viņš dienējis 
vispirms pie Ģenerālstāba kā ze -

messargu organizētājs un apmā-
cītājs. Vēlāk – jaunformējamajos 
spēkos un atsevišķā bataljonā. 
Kad Liepājā tika izveidota Tau -
tas padome, Vītiņš kļuva par tās 
locekli sociāldemokratu frakcijā. 
Jūnijā viņš norīkots par Rīgas 
brīvprātīgo rotu formētāju un 
vēlāk iecelts par pirmo šādas ro -
tas komandieri. Bijis arī militā -
rās policijas priekšnieks, tad pār-
vietots uz Daugavpils pulku.

Bermontiādes laikā Vītiņš tika 
kontuzēts kaujās uz Jelgavas šo -
sejas. “Visvaronīgākais kaŗavīrs, 
visu kareivju iemīļots,” šādus epi-
tetus kollēgam veltījis tenors 
Mariss Vētra savās atmiņās, un 
abiem iznācis kopā ne tikai kon-
certēt, bet arī dienēt. Pirms gūt 
uzvaras uz operas skatuves, Jānis 
Vītiņš savu drosmi un vīrišķību 
pierādīja arī cīņā pie Spilves pļa-
vām, kad atkal tika ievainots. 

Kā liecina literātūra par Ber-
mon tiādi, tad 1919. gada novem-
brī Bolderājas rajonā virsleit-
nants Vītiņš rotas priekšgalā zem 
ienaidnieka visādu ieroču uguns 
pārgājis straujā uzbrukumā, for-
sēdams klaju lauku, ieņēma pre-
tinieku nocietinājumus un, ne -
bēdādams par gūto ievainojumu, 
palika savā vietā, lai ar labi mēr-
ķētu uguni apklusinātu bermon-
tiešu ložmetējus. Pateicoties Vīti-
ņam, citas viņa bataljona rotas 
bez sevišķiem zaudējumiem va -
rēja sekmīgi attīstīt tālāko uzbru-
kumu, un tieši par Spilves pļavās 
izrādīto varonību virsleitnants 
apbalvots ar Lāčplēša ordeni. 

Nolicis kaŗa šauteni un zobe-
nu, Vītiņš izvēlējās maigākus ie -
ročus – dailes spēku. 1920. ga dā 
demobilizējies, viņš iestājās Lat-
vijas konservatorijā, lai studētu 
dziedāšanu konservatorijā pie 
Ernesta Vitinga, un kļuva par 
ko ristu Nacionālajā operā. Drīz 
vien jaunajam virsniekam jau 
uzticētas mazas lomiņas. Par pir-
mo nopietno iznācienu kļuva 
Vilhelms operā Minjona, un tad 
negaidot operteātra galvenais di -
riģents Kupers palūdza Jānim 
dziedāt Radamesu Aīdā sasli mu-
šā Rūdolfa Bērziņa vietā. No  piet-
nu darbu pie balss skološa nas 
tenors turpināja arī no Romas 
atbraukušā pedagoga, profesora 
Einara Feiringa vadībā, un par 
lūzumu viņa gaitās kļuva minētā 
Andrē Šenjē loma. 

Skaņuplatēm nebija laika
Ar milzu darbaspējām un spo-

žu talantu apbruņojies Vītiņš, no 
dabas apbalvots ne tikai ar daiļu 
balsi, bet arī glītu izskatu, “devās 
uzbrukumā” Eiropas operteāt-
riem – pēc turnejas pa Dienvid-
slāviju sekoja darba piedāvājumi 
no vairākām koncertaģentūrām. 
Laikā no 1931. līdz 1937. gadam 
latviešu dziedonis ar skatuves 
vār du Jan Wittin uzstājies daudz-
viet Vācijā – Berlīnes Tautas ope-
rā, Desavā, Leipcigā, Ķelnē, Duis -
burgā, Štetinā, Breslavā, Essenē, 
kā arī Čechijā, Šveicē, Holandē. 
Viņa arsenālā bija ne tikai gal ve-
nās tenoru lomas operās, Vītiņš 
labprāt dziedāja arī operešu ie -
studējumos. 

Hosē izrādē “Karmena”

Radamesa lomā Džuzepes 
Verdi operā “Aīda”

Jānis Vītiņš – Andrē Šenjē portrets

Italijā ar prof. Anselmi ģimeni. 1928. gads (Turpinājums sekos)
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Diasporas likums – saliedējošs un iekļaujošs

 Notiek “Kollekcijas dienas”
Aicina Latvijas Nacionālā bibliotēka un 

mūzejs Latvieši pasaulē

apjomiem, tendencēm un vēs-
turi. Visas atnestās vēsturiskās 
liecības pēc digitalizēšanas tiks 
atdotas to īpašniekiem.

ar piemiņas lietām, jūs palīdzē - 
s iet atklāt paaudzēs glabātus stā s-
tus, kā arī vairot mūsu visu iz -
pratni par latviešu migrācijas 

Šī gada 9. un 10. novembrī, ak -
tuālizējot unikālu digitālu vēs tu-
res liecību kollekciju “Migrācija”, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
notiks Kollekcijas dienas, kas vel-
tītas migrācijas temai padomju 
laikā.

Gandrīz katram latvietim, kuŗš 
dzīvojis padomju Latvijā, ir atmi-
ņas par vēstulēm un pakām, ko 
aizokeāna radi sūtījuši vai nu 
viņu pašu, vai paziņu ģimenēm. 
“Kollekcijas dienās” ikviens ir aici-
nāts dalīties ar savām atmiņām 
par saziņu ar ārzemju radiem 
padomju laikā, atnesot uz LNB 
kādu priekšmetu, fotografiju vai 
vēstuli, kas palīdzētu šo stāstu 
izstāstīt. Pasākuma laikā darbi-
nieki un brīvprātīgie palīgi no 
mūzeja Latvieši pasaulē atnestās 
liecības profesionāli digitalizēs, 
tādējādi nodrošinot pieejamību 
nākamajām paaudzēm. Daloties 

(Turpināts no 11. lpp.)

Diasporas polītika un 
tās uzdevumi

Grūti izcelt kādu vai kādus at -
sevišķus diasporas polītikas uzde-
vumus no likumā 4. pantā minē-
tajiem 13 uzdevumiem. Gan lat-
viešu valodas apgūšanas iespējas 
nodrošināšana, gan tas, ka jāno-
dr ošina Latvijas un diasporas kul-
tūras izpausmju pieejamība, gan 
tas, ka diaspora ir jāinformē un 
jāiesaista ar diasporu saistītu polī-
tikas plānošanas dokumentu un 
normatīvo aktu izstrādē un jāno-
drošina sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu programmu 
un pakalpojumu pieejamība dia-
sporai un ārvalstīs atbalstīt ar dia-
sporu saistītu sižetu, raidījumu un 
citu materiālu veidošanu un pub-
liskošanu, tāpat kā vēl daudzas ci -
tas lietas, ir vienlīdz svarīgas, tādēļ 
vēlreiz citāts no likuma:

1) atbalstīt un veicināt uz dia-
sporu vērstas iniciatīvas un sadar-
bības formas, radot labvēlīgus ap -
stākļus diasporas saiknes veido-
šanai ar Latviju un remigrācijai;

2) nodrošināt diasporas locek-
ļiem iespēju apgūt latviešu valo -
du, kā arī izzināt Latvijas vēsturi, 
valsts iekārtu un pārvaldību, lat-
viešu kultūru un tradīcijas for mā-
lās un neformālās izglītības ceļā;

3) veicināt latviešu valodas, arī 
latgaliešu rakstu valodas kā vēstu-
riska latviešu valodas paveida, un 
lībiešu valodas saglabāšanu, aiz-
sardzību un attīstību diasporā;

4) atbalstīt latviskās identitātes 
nostiprināšanu, Latvijas nemate-
riālā kultūras mantojuma saglabā-
šanu diasporā, arī diasporas vēs-
tures un kultūras mantojuma sa -
glabāšanu;

5) veicināt Latvijas un diasporas 
kultūras izpausmju pieejamību;

6) veicināt diasporas atspogu ļo-
šanu sabiedriskajā pasūtījumā, no -
drošināt sabiedrisko elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu programmu 
un pakalpojumu pieejamību dia-
sporai un ārvalstīs atbalstīt ar dia-
sporu saistītu sižetu, raidījumu un 
citu materiālu veidošanu un pub-
liskošanu;

7) informēt diasporu par dia-
sporas polītiku un tās īstenošanu;

8) atbalstīt diasporas pašorga-
nizēšanos un diasporas orga ni zā-
cijas;

9) veicināt diasporas locekļu un 
diasporas organizāciju iesaisti ar 
diasporu saistītu polītikas plāno-
šanas dokumentu un normatīvo 
aktu izstrādē;

10) nodrošināt diasporas locek-
ļiem valsts pārvaldes pakalpoju-
mu pieejamību, kā arī informēt 
par to;

11) atbalstīt un veicināt diaspo-
ras pilsonisko un polītisko līdz da-
lību normatīvajos aktos noteik tajā 
apjomā;

12) atbalstīt diasporas sadarbību 
ar Latviju tautsaimniecības, iz  gl ī-
tības un zinātnes jomā;

13) veicināt diasporas iesaisti 
Latvijas tautsaimniecības, ekspor-
ta un investīciju attīstīšanā un vei-
cināšanā, zināšanu un techno lo-
ģiju pārnesē, valsts pārvaldē, pēt-
niecībā un izstrādē.

Diasporas polītiku atbilstoši sa -
vai kompetencei, iesaistot diaspo-
ras locekļus,  diasporas organizā-
cijas un citas fiziskās un juridiskās 
personas saskaņā ar Valsts pār val-
des iekārtas likumu, īsteno gan 
ministrijas – Ārlietu ministrija, 

Ekonomikas ministrija, Izglītības 
un zinātnes ministrija, Kultūras 
ministrija, Labklājības ministrija, 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, Iekšlietu mi -
nis trija, Veselības ministrija, gan 
arī Nacionālā elektronisko plaš sa zi -
ņas līdzekļu padome (NEP LP), plā-
nošanas reģioni, pašvaldības un 
citas valsts pārvaldes institūcijas.

Citiem vārdiem sakot, diasporas 
polītikas īstenošanā iesaistās plašs 
valsts un pašvaldību institūciju loks.

Ļoti svarīgs šajā likumā ir tā        
9. pants – Diasporas līdzdalība 
diasporas polītikas izstrādē un 
īstenošanā. Tas paredz, ka:

(1) Diasporas locekļiem un dias-
poras organizācijām ir tiesības 
piedalīties diasporas polītikas iz -
strādē un īstenošanā, citstarp:

1) iesaistoties ar diasporas po  lī-
tiku saistītu polītikas plānošanas 
do kumentu un normatīvo aktu iz -
strādē normatīvajos aktos par sa -
bied rības līdzdalību attīstības plā-
nošanas procesā noteiktajā kārtībā;

2) darbojoties Diasporas kon-
sultatīvajā padomē atbilstoši tās 
nolikumam;

3) izstrādājot un īstenojot ar dia-
sporas polītiku saistītus projektus 
un iniciatīvas, kā arī piedaloties 
citos līdzīga veida pasākumos.

(2) Diasporas organizācijas, ku -
ŗas darbojas ārvalstīs un ir reģis  - 
t rētas Latvijā, tiesību apjoma ziņā 
ir vienlīdzīgas ar diasporas organi-
zācijām, kuŗas darbojas un ir re -
ģis trētas Latvijā, to normatīvo ak   tu 
izpratnē, kuŗi regulē attiecīgo 
organizāciju darbību Latvijā.

Diasporas balss jeb 
Konsultātīvā padome 

Neapšaubāmi, Konsultatīvajai 
padomei būs ļoti svarīga loma 
Latvijas valsts un diasporas sadar-
bībā, jo tā būs padomdevēja insti-
tūcija, kuŗas mērķis ir veicināt sa -
skaņotu diasporas polītikas izstrā-
di un tās ikgadējo prioritāšu no -
teikšanu, kā arī diasporas polītikas 
īstenošanu un novērtēšanu. Par 
Padomes darba organizēšanu būs 
atbildīga Ārlietu ministrija, bet 
sastāvu un nolikumu apstiprinās 
Ministru kabinets. Uzreiz jāteic, ka 
tas ir viens no svarīgākajiem Dia-

sporas likuma punktiem, jo var ap  -
stiprināt pavisam formālu sa  stā  -
vu ar labi zināmiem uzvārdiem, 
bet šie cilvēki dažādu iemeslu dēļ 
var nespēt savu darbu veikt 
pilnvērtīgi. 

Jau pēc likuma pieņemšanas 
Ārlietu ministrijas parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Luka-
šē vica sacīja, ka Saeima galīgā 
lasījumā pieņēma Diasporas li -
kumu, kas palīdzēs gan stiprināt 
sadarbību ar mūsu cilvēkiem ār -
pus Latvijas, gan atgriezties Lat -
vijā. Tagad jāsteidz pamatīgi iz -
strādātais likums pārvērst kon krē-
tos, praktiskos darbos. Bet Elī na 
Pinto atgādināja: “Ar likuma pie-
ņem ša nu nekas pats par sevi ne -
beigsies un nesāksies, bet gan tiks 
iezīmēts pagrieziena punkts tajā, 
kā sevi definējam kā tautu – pa -
ļaujos uz to, ka mūsu pamat vēr-
tības ir sa  liedētība, nevis šķel ša -
nās, spēja tvert iespējas augt, ne -
vis no tām norobežoties.”

Gan Elīnas Pinto, gan Zandas 
Kalniņas-Lukašēvicas sacītais no -
zīmē, ka Ministru kabineta notei-
kumi, kuŗi jāizstrādā un kuŗi Dia-
sporas likuma īstenošanai vaja-
dzīgi tieši tāpat kā jebkura likuma 
īstenošanai, nebūs mazāk svarīgi 
un nozīmīgi kā pats likums.

Ārpus jau pieminētajiem Dia-
sporas likuma punktiem tajā ir  vēl 
ne viens vien ļoti svarīgs punkts – 
piemēram, 11.  pants.  Latviskās 
identitātes un piederības Latvijai 
stiprināšana, latviešu valodas sa  gla-
bāšana, kultūras izpēte un sa  gla-
bāšana; 12.  pants. Diasporas tie-
sību un interešu aizsardzība ār  val-
stīs; Mērķtiecīga diasporas ie  sais-
tī šana Latvijas tautsaim nie cī bas, 
valsts pārvaldes un zinātnes attīs-
tīšanā; Diasporas pilsoniskās un 
polītiskās līdzdalības veici nā šana 
vai 15. pants. Atbalsts re  migrācijai. 

Tikpat svarīgs ir likuma pants, 
kas nosaka financējuma nodro ši-
nāšanu diasporas polītikas īsteno-

šanai – proti, diasporas polītiku 
financē no valsts budžeta līdzek-
ļiem, paredzot pienācīgu, ilgter-
miņā plānojamu, diasporas skait-
liskā sastāva un aktīvitāšu dina-
mikai pielāgojamu financējumu. 
Diasporas polītiku var financēt arī 
no citiem avotiem. Ar vārdu sakot, 
šajā likumā nav svarīgu vai ne  sva-
rīgu pantu. Un tā īstenošana vien-
līdz būs atkarīga gan no valsts,   
gan no diasporas. Un te vietā ir 
atgādināt Elīnas Pinto sacīto, kas 
attiecas gan uz konkrēto likumu, 
gan uz likumdošanas praksi Lat-
vijā: “Praktiskie pasākumi stāsies 
spēkā tikai pēc attiecīgiem grozī ju-
miem speciālajos likumos, ku  ros 
var subjektu loku noteikt skaidri 
un precīzi, kur tas jau nav izdarīts. 
Bet kopumā mani visos jautāju-
mos likumdošanas procesā Latvijā 
šokē, ka likumi tiek radīti ar ne  lo-
kāmu pārliecību, ka cilvēki krāp -
sies, un attiecīgi top kā sankciju 
gūzma, nevis “iespējojošs” sa  tvars 
darbam. Nelabticīgi likum pār kā-
pēji ir būtisks mazākums, un tie 
ne  drīkst veidot attieksmes pama-
tu starp valsts varu un sa  bied rību. 
Kā citādi lai sagaidām cilvēku uz -
ticēšanos valsts varai, ja otrā vir - 
z ienā valda pilnīga paranoja?”

Tādēļ sekosim līdzi gan Minis -  
t ru kabineta topošajiem noteiku-
miem, gan tam, kā Saeima un 
valdība īstenos Diasporas likumu.

Elīna Pinto: “Ar likuma pieņem-
šanu nekas pats par sevi nebeig-
sies un nesāksies, bet gan tiks ie -
zīmēts pagrieziena punkts tajā, kā 
sevi definējam kā tautu – paļaujos 
uz to, ka mūsu pamatvērtības ir 
saliedētība, nevis šķelšanās, spēja 
tvert iespējas augt, nevis no tām 
norobežoties.” 

“Saeima galīgā lasījumā pieņē - 
ma Diasporas likumu, kas palī dzēs 
gan stiprināt sadarbību ar mūsu 
cilvēkiem ārpus Latvijas, gan at -
griez ties Latvijā. Tagad jā  steidz pa -
matīgi izstrādāto li kumu pārvērst 
konkrētos, praktiskos dar bos. Pal-
dies visām diasporas organizāci -
jām par iesaisti!”, uzsver Ārlietu   
mi  nistrijas parla men tārā sekre-
tāre Zan da Kalniņa-Lukaševica.
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Ko varam mācīties?
Protams, šie ir vien daži no 

daudzajiem svarīgajiem vēstures 
notikumiem, kas veidojuši valstis 
un to attīstību. Daudzas vēstures 
lie cības nemaz nav spējušas stāstīt 
par piedzīvoto, iespējams, brīžiem 
apzināti vai nejauši slēptas, tomēr 
par vēsturi aizmirst nedrīkst, par to 
ir jārunā, tā ir jāpēta. Iespējams, arī 
Latvija var pārņemt somu aizrau-
tību un azartu, veidojot biedrības, 
kas aicinātu cilvēkus interesēties 
par savas dzimtas un tautas vēsturi, 
un piedāvāt sakārtotus un brīvi 
pieejamus vēstures datus. Turpinot 
iepazīt Latviju un Somiju jau otrajā 
aprakstu sērijas “Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdās” 
stāstā būs iespēja uzzināt, cik tad 
lielas ir mūsu algas? Cik labi dzī-
vojam, cik bagāti esam un kādus 
nodokļus maksājam?  

Rokās ir milzīgs spēks
Vai Somijā ir lielākas algas? Jā, 

bet tur ir arī lielāki nodokļi gan dar-
ba algai, gan pakalpojumiem, gan 
precēm un īpašumiem.  Lielāki no -
dokļi ir pilsētās nodarbinātajiem, 
nedaudz mazāki – laukos un valsts 
Ziemeļos. Dažas pašvaldības ir ba -
gātākas, citas ne tik ļoti. Jau otrajā 
no septiņiem stāstiem aprakstu sē -
rijā “Ziemeļu sapnis? Latvijas nā -
kotne Somijas pēdās” var iepazīt 
Somiju un var iepazīt arī Latviju, 
un censties meklēt kādu risināju-
mu Latvijas attīstībai.  Ko varam mā -
cī ties no Somijas nodokļu sistē -
mas un cik tad lielas īsti ir mūsu, 
cik – viņu algas?

Šogad Latvijas nodokļi piedzīvo-
ja reformu, arī strādājošo algu ap -
rēķins mainījās. Nu ir paaugs tināta 
minimālā alga – no 380 eiro mēne-
sī uz 430. Ieviests arī progresīvais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
(IIN). Ja līdz šim no darba algas  
visi maksāja 23 procentus, tagad 
IIN lielums atkarīgs no darbinieka 
ienākumiem. 

Ja mēnesī ienākumi nepārsniedz 
1667 eiro vai 20 004 eiro gadā, tad 
ikmēneša algai piemērojas IIN 
20% apmērā. Savukārt, ja ienāku-
mu apjoms mēnesī no 1668 līdz 
4583, tad no algas jāmaksā jau 23%. 
Ja pārsniedz šos 4583 eiro mēnesī 
jeb 55 000 eiro gadā, tad iedzīvotā -
ja ienākuma nodokļa (IIN) apmērs 
ir augstākajā noteiktajā 31,4 pro-
centu apjomā. 

Jāpiemin, ka neapliekamais mi -
nimums, kurš piemērojas darbi-
niekiem, kuriem darba alga mēne sī 
nepārsniedz tūkstoš eiro, 2018. ga   - 
dā ir 200 eiro. Ja ienākumi nepār-
sniedz 440 eiro mēnesī, tad at -
vieglo jums pilnā apjomā, ja pār - 
s niedz – neapliekamā minimuma 
apjoms samazinās.  Arī atvieglo-
jums par apgādībā esošu personu 
pieaudzis līdz 200 eiro, un pacelts 
arī pensionāra neapliekamais mi -
nimums no 200 līdz 250 eiro mē -
nesī. Tiesa gan, pensionāriem, kas 
turpina strādāt, tas neko nemainīs, 
jo strādājošie pensionāri šo atvieg-
lojumu nesaņem. 

Vai šādas pārmaiņas bija vaja dzī-
gas? “Jā, es domāju, ka bija,” at  bild 
Stokholmas Ekonomikas augst-
skolas Rīgā Ekonomikas departa-
menta vadītājs Mortens Hansens 
(Morten Hansen). Par nodokļu  re -

Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdāsDĀRTA

DINDUNE
formu daudz diskutēja, un tās pa -
mat ideja nomainījās. Galvenais jo -
projām bija mazināt nevienlīdzību 
iedzīvotāju ienākumu atšķirībā: 
“Šobrīd ir tā saucamais progresī-
vais nodoklis, taču tam nav īpaši 
liela nozīme. Atšķirība starp 20 un 
23 – būtībā gandrīz nekas. 31,4% 
attiecas tikai uz nelielu sabiedrības 
daļu.” Ekonomists  atgādina, ka lie-
las pārmaiņas tās nav, bet visu lai -
ku jau arī nav vajadzīgas lielas pār-
maiņas, un, kā nodokļu sistēma 

darbosies – to tā īsti varēs saprast 
vien pēc laika, taču Mortens Han-
sens ir skeptisks: “Ja jau tā tiešām 
būtu tik veiksmīga lieta, daudzas 
valstis būtu ko līdzīgu ieviesušas, 
taču – tā nav.”

Cik tev liela alga?
Somijā minimālā darba alga ir      

7 eiro un 30 centi stundā. Ja pie ņe-
mam, ka četras nedēļas, 5 dienas 
nedēļā un 8 stundas dienā strādā-
jošais saņem minimālo algas lik  -
mi, tad mēnesī pirms nodokļu no -
maksas darbinieks saņem 1 168 eiro, 
kas ir nedaudz vairāk nekā Latvijas 
vidējā mēnešalga, šogad  926 eiro 
apmērā. No 2018. gada minimālā 
alga Latvijā ir paaugstināta par 50 
eiro, bet 2017. gadā 370 eiro mē -
ne sī  vai mazāk saņēma apmēram 
153 tūkstoši darbinieku. 

 Kopumā šī gada janvārī Latvijā 
bija nodarbināti 895,5 tūkstoši 
cilvēku vecumā no 15 līdz 74 ga -
diem, savukārt Somijā strādāja ap -
tuveni 2,5 miljoni jeb aptuveni 69% 
iedzīvotāju. Nodokļus iedzīvotāji 

maksājuši kā Latvijā, tā Somijā, 
attiecīgi 2017. gadā valsts budžeta 
ienākumi Latvijā sasniedza aptu-
veni 8,3 miljardus eiro, bet Somi -  
jā – 97,2 miljardus eiro.

Šeit jāpiebilst, ka, lai gan Somijas 
nodokļu administrācija ir infor -
mē ta gan par katras personas 
progresīvo nodokli, gan ienākumu 
apjomu un varētu domāt, ka So  mi-
jā ar nodokļu iekasēšanu problē  -
mu nav – 2016. gadā veiktajos ēnu 
ekonomikas auditos atklājās, ka 

problēmas ar ienākumu dekla rē-
šanu ir gan taksistu biznesā, gan 
frizētavās un celtniecībā. Manā  -
mi uzlabojumi būvniecības jomā, 
kas saistīti ar izmaiņām – kopš 
2014. ga da 1. jūlija visiem celt nie-
cības jomā strādājošajiem Valsts 
nodokļu ad  mi nistrācijai jāiesniedz 
darba lī  g ums, jāinformē arī par uz -
ņēmumā vai objektā nodarbināto 
personu skaitu, un 2016. gadā celt-
niecībā veica vien 478 auditus, lai 
tikai pārliecinātos, ka šī informāci -
ja ir paziņota. Lai par problēmām 
ar  nodokļu administrāciju vai ci -
tām iestādēm nebūtu jāuztraucas, 
jāsaprot, kādi nodokļi no darba 
algas tad jāmaksā.

Cik tu pelni?
Ja Latvijā vēl ir diezgan viegli 

saprast, ka darbiniekam no algas 
atskaita nu jau progresīvo iedzī-
votāja ienākuma nodokļa likmi    
un Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 11% lielumā, 
tad Somijā šī sistēma ir atšķirīga – 
bez ieskatīšanās katra darbinieka 

algas lapā nav iespējams noteikt, 
cik viņš no tās maksā nodokļos.  
Katram darbiniekam algas nodok-
ļa apmērs atšķiras. To ietekmē ko -
pējie ienākumi, dzīvesvieta, apgā-
dājamo skaits. Vēl no algas jāmak  -
sā arī Sociālās apdrošināšanas no -
doklis, kas paredzēts  pensijas uz -
krā jumam, bezdarbnieka, slimības 
un citiem pabalstiem. Tiem, kuru 
ienākumi gadā pārsniedz 14 tūk-
stošus, ik mēnesi 2,5%, bet ne vai-
rāk kā 163 eiro gadā jāsamaksā sa -
biedriskās apraides nodoklim – par 
sabiedrisko televīziju, radio. 

Katram darbiniekam jābūt no -
dokļu kartei. Tur rakstīts, cik pro-
centi darba devējam jāietur no  
darbinieka algas. Turklāt nodok -
ļus mēdz iekasēt ne tikai valsts un 
pašvaldības, bet arī luterāņu vai 
pareizticīgā baznīca. 

Kā šāda nodokļu sistēma darbo-
tos Latvijā? Vai tā mazinātu ne -
vienlīdzību iedzīvotāju ienāku-
mos? Ekonomists Mortens Han-
sens (Morten Hansen) saskata citu 
problēmu: “Man uzreiz jādomā par 
Latvijas realitāti. Būšu jauks –  cil-
vēki ļoti labi māk optimizēt no -
dokļus. Baidos, ka varu iedomāties 
kādu, kas strādā Rīgā, bet sapratīs – 
Hei, es taču varu kā oficiālo adresi 

norādīt kādu zemu nodokļu paš-
valdību, kur dzīvo mans onkulis! –  
Būtu daudz cilvēku, kas sistēmu 
izmantotu ļaunprātīgi, un Latvijai 
ar to būtu jāuzmanās.” 

Saskaitīt un atņemt
Jāņem vērā, ka gan Latvijā, gan 

Somijā ir iespēja arī atgūt pār mak-
sātos nodokļus.  Latvijā, pie mēram 
amatpersonām un saimnieciskā 
dar ba veicējiem ikgadējās nodokļu 
deklarācijas  ir jāiesniedz obligāti, 
citi to var darīt brīvprātīgi, tādējādi 
atgūstot pārmaksāto Iedzīvotāja ie -
nākumu nodokli vai atmaksu par 
citiem attaisnotajiem izdevumiem, 
kā izglītība vai veselība. 

Somijā ir nedaudz citādi. Viņi 
rū  pīgāk analizē nodokļu deklarā ci-
jas un maksājumu veikšanu. Katrs 
nodokļu maksātājs aprīlī pa pastu 
no Somijas nodokļu administrāci-
jas Verohallinto saņem jau  aizpil dī-
tu nodokļu deklarāciju. A4 iz  mēra 
aploksnē atsūta uz četrām ko  pā 
sastiprinātām lapām apko potu in -
formāciju par iepriekšējā gadā sa -

ņemtajiem ienākumiem un no  dok-
ļu apmēru, kas atskaitīti. Cilvēkam 
jāpārbauda, vai viss sa  krīt, ja viss 
apkopots pareizi, nekas nav jādara, 
ja ne – jāveic labojumi un tāpat ar 
pasta starpniecību jā  informē No -
dokļu administrācija. Ja noteikto 
atbildes došanas laiku nokavē, jā -
maksā 50 eiro liela soda nauda. 
Ad ministrācija lēmumu pie  ņem 
de  cembrī, tad arī uzzina, vai no -
dokļu maksātājs saņems no  dokļos 
pārmaksāto naudu atpa kaļ, vai 
nāksies piemaksāt trūksto šo sum-
mu. Lai gan atsūta arī in  formatī -  
vu grāmatiņu, kurā aprak stīts, kā 
nodokļu deklarāciju parei zi pār-
baudīt un aizsūtīt, ja tomēr to aiz -
pil  di nepilnīgi vai nepareizi – pār-
maksu neatmaksā. 

Arī Latvijā, iesniedzot nodokļu 
deklarāciju, būs jāpiemaksā, ja no -
dokļos samaksāts par maz, taču ja 
pārmaksāts un deklarāciju neie - 
s niedz – pats esi vainīgs. Kā skaidro 
Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa: 
“Vienlaikus norādām, ka liela daļa 
nodokļu maksātāju saņem nodok-
ļa pārmaksu, kas ir saistīta ar veikta-
jiem maksājumiem par izglītību, 
medicīnas vai zobārstniecības pa -
kalpojumiem, ziedojumiem. Ņe -
mot vērā, ka VID nav pieejama visa 

in  formācija par nodokļu maksātā-
ju šādi veiktajiem maksājumiem, 
i  z  ņemot nodokļu maksātājus, kuŗi 
regulāri krāj visus čekus ar mobilo 
aplikāciju, tad VID nav iespējas au -
tomātiski veikt nodokļu pārmak-
sas atmaksu. VID tiešām noorga-
nizējis savu darbu tā, lai liela daļa 
informācijas par personu izdevu-
miem būtu pieejama automātiski, 
līdz ar to cilvēkam pašam dekla rā-
cijā atliek aizpildīt tikai trūkstošo, 
piemēram, čeks par zobārsta ap -
mek lējumu būs jāpievieno pašam, 
bet informācija par augstskolas 
izglītībai tērēto naudu deklarācijā 
ielasīsies automātiski.” Somijā šādi 
čeki nav jāpievieno, ir tikai jāpār-
bauda atsūtītā deklarācija.

 Arī ekonomists Mortens Han-
sens piebilst, ka Latvijā nevajadzē -
tu rasties problēmām, lai viss dar-
botos sekmīgi, varētu aprēķināt 
gan pārmaksāto, gan iztrūkstošo. 
Var būt jāmēģina?

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 41)
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Ierodoties Vīnē, ikviens var iz  vē-
lēties pats savu pilsētas ap  mek lē-
juma “pavedienu”: jāizvēlas starp 
pasaulē slaveniem mūzejiem, le -
ģendārām kafejnīcām, vecpilsē-
tas pompozajām celtnēm un ci - 
tiem dažkārt ekscentriskiem pil-
sētas iestādījumiem, kuŗi brīnu-
mainā kārtā, gandrīz neskarti, 
sa  glabājušies līdz mūsdienām. 

Vīne turpat desmit gadus ir Ei -
ropas galvaspilsēta ar augstāko dzī-
ves kvalitātes vērtējumu (ņemot 
vērā sociālos aspektus, drošības si -
tuāciju, sabiedriskā transporta pie-
ejamību un atpūtas iespējas) at  šķi-
rībā no citām pilsētām, kuŗu vēr-
tējums te piedzīvo strauju kā  pu  -
mu, te kritumu. Lai arī Vīne ir 
zaudējusi impērijas galvaspilsētas 
statusu, tā joprojām ir mājvieta 
daudzām starptautiskām organiz ā-
cijām, ievērojamākās no tām ir vai-
rākas ANO institūcijas, “Amnesty 
International”, “Doctors Without 
Borders”, “Greenpeace”, “Organiza-
tion of Petrolium Exporting Coun t-
ries” un daudzas citas.

Vācu valodu kā izvēles priekš-
metu apguvu vidusskolā un, lie-
tojot to reti, neapgalvoju, ka esmu 
izveicīgākais tās pratējs, tomēr Vī  -
n ē, pretstatā citām vāciski runā jo-
šām pilsētām, notiek brīnums un 
tieku lieliski saprasts, kā arī sapro  -
tu, ko saka apkārtējie. Kad pagā-
jušajā reizē uzreiz pēc Vīnes no -
nācu Berlīnē un turpināju sarunā-
ties vāciski, veicot ikdienas iepirku-
mus, pretī saņēmu plecu raustīšanu 
un neizpratnes pilnus skatienus. Kā 
par to vēlāk izteicās mani zobgalī-
gie draugi, gan jau būšot runājis ar 
iebraucējiem, nevis vāciešiem.

Vīnē pirmo reizi ierados pirms 
deviņpadsmit gadiem ar vilcienu 
no Budapeštas. Toreiz Vīne, salī-
dzinot ar dinamisko Austrum ei-
ropu, šķita skaista, bet tāda kā ie -
migusi. Uzturējos tur dažas dienas 
un, nedaudz garlaikots, atgriezos 
Ungārijā. Manā skatījumā trokš-
ņainās tūrisma industrijas no  gur-
dinātā Budapešta šobrīd ir pade-
vusies Vīnes diskrētajam valdzinā-
ju mam.

Austrieši ir slaveni ar pretošanos 
innovācijām, līdz tas nācis viņiem 
par labu. Leģendāri ir stāsti par to, 
kā Austroungārijas ierēdņi kā ne -
kur nederīgus noraidīja šujmašī-
nas, kuģa dzenskrūves un pat tan -
ka patentus. Daudz labāk negāja ar 
dzelzceļa un elektriskās strāvas ie -
viešanu. Imperators Francis Jozefs I 
ir pazīstams ar savu noraidošo 
attieksmi pret dzelzceļu, arī elek-
trisko apgaismojumu, kas kairinā  -
ja imperatora karaliskās acis. Lī -
dzīgu nepatiku pret dzelzceļu izjuta 
arī Zigmunds Freids un Jochans 
Štrauss, jaunākais. Vienīgais, ko spī -
tīgie austrieši atzina un pieņēma 
samērā ātri, bija kalnu slēpes, div - 
 ri teņi, alpīnisma inventārs un jū -
gend stils.

Visbiežāk vēsture ir stāsts par 
am  bīcijām, spēcīgu ego un kom-
promisa nesasniegšanu, un tāds ir 
stāsts arī par Austriju. Dažbrīd ir 
grū ti iztēloties, ka daļa territorijas, 
kas bija pazīstama kā Svētās Ro  -
mas impērija, vēlāk arī Austroun-
gā rijas impērija, bet tagad Austrijas 

Par Vīni, tās kultūru un kafejnīcām
“Latvijas latvieša” pieredzējumi

Republika, šā gada 21. oktobrī, tā -
pat kā Baltijas valstis, svin simtgadi. 
Šajā sakarā nekāda rosība pilsētā 
gan nav manāma.

Kā grāmatā par Austrijas vēsturi 
“The Austrian Mind” raksta Vil-
jams Džonstons (William M. John-
ston): “Vīne bija kaut kas vairāk par 
Hābsburgu impērijas galvaspil  -
sētu, tā drīzāk līdzinājās apziņas 
stāvoklim.” Iespēja nonākt kontak -
tā ar sen zudušo, pagājušo un ne -
pie dzīvoto, šajā pilsētā ir joprojām. 
Vīnē atrodamas atsauces uz visu 
šobrīd mani interesējošo, sākot ar 
architektūru, mākslu, mūziku, gas-
tronomiju, reliģijas un ideju vēstu-
ri, beidzot ar mūsdienu emigran - 
tu un polītiskajām subkultūrām.

Nostalģija, kūkas un valši ir sla-
venākās pilsētas eksportpreces. Vī -
nes kafejnīcas joprojām ir piepra -
sīti nostaļģijas rezervāti mūsdienu 
steidzīgajā pasaulē. Te redzami gan 
nedaudz apmulsuši un tāpēc pa -
galam klusi amerikāņu jaunieši, 
gan visu fotografēt mīlošie Āzijas 
valstu tūristi, grezni ģērbušās aus - 
t riešu kundzes, kuŗas sarunās īsina 
viena otras laiku, pārīši, kuŗi sa  tie-
kas randiņam, un kāds, kuŗš at  nā-
cis ieturēt maltīti vai palasīt ārpus 
mājas. Kafejnīcas gandrīz vienmēr 
ir pilnas, radot iespaidu, ka nevie-
nam te nav jāstrādā. Ja tomēr ir 
kāds brīvs galdiņš, uz tā tiek uzlikta 
lapiņa ar uzrakstu “REZERVĒTS”. 
Bieži vien lapiņa neko nenozīmē 
un var tikt noņemta, ja uz zāles 
pārzini būs izdevies atstāt labu 
pirmo iespaidu.

Bez sarunām, kafijas un vieglas 
maltītes šajās iestādēs joprojām   
var izlasīt jaunākos preses izdevu-
mus, iesietus garā, neparocīgā koka 
rāmī. Vēsturiski katra sevi cienoša 

kafejnīca abonēja visus cenzūras 
dēļ tolaik citviet grūti pieejamos 
preses izdevumus. Avīžu kiosku 
tolaik bijis maz, un tiem tāpat kā 
avīzēm bija jāsaņem cenzora licen-
ce, savukārt avīžzēni tika uzskatīti 
par nevēlamu parādību līdz pat 
1905. gadam.

Daudz grāmatu sarakstīts un 
neskaitāmas priekšvēlēšanu sanāk-
smes noturētas šajās vietās, ļaujot 
klausītājiem uzstāšanās laikā ietu-
rēties, bet runātājiem slīpēt oratora 
prasmes. Dažas kafejnīcas parallēli 
sabiedriskās ēdināšanas funkcijai 
sniedz arī nelielus saimnieciskus 
pakalpojumus, piemēram, lojālā-
ka jiem klientiem ļaujot saņemt 
pasta sūtījumus.

Bez pilsētniekiem, kuŗi savas 
dienas vadījuši kafejnīcās, pirms 
kļuvuši par pasaulē slaveniem māk-
sliniekiem, zinātniekiem, kompo-
nistiem vai diriģentiem, vēlamo 
pasaules kārtību apsprieduši arī 
komūnisti – Trockis un Staļins, kā -
das sava mūža dienas tur pabijis   
arī Ādolfs Hitlers un Josips Brozs 
Tito.

Vairākās Vīnes kafejnīcās un 
bāros joprojām ir atļauts smēķēt, 
piektdienas naktīs pārvēršot tās 
blīvi piesmēķētā dūmu mākonī. 
Jāteic, vecākajās un slavenākajās 
pilsētas kafejnīcās apkalpošana ir 
tālu no tās, ko sauc par laipnu. Bal-
tos kreklos, melnās vestēs un ar 
tauriņiem dekorēti ne pārāk laipni 

apkalpotāji skraida pa zāli svarī-
gām sejas izteiksmēm, laiku pa lai-
kam izlamājot jaunākos apkal po-
tājus vai asi atbildot neizlēmīgu 
klientu pasūtījumiem. Kredītkar -
tes šajās iestādēs visbiežāk nepie-
ņem, jo, tāpat kā citur, skaidra nau-
da ir iecienītākais austriešu mak-
sāšanas veids.

“Café Sperl” – mana mīļākā pil  -
sētas Grand Cafe. Lieliska vieta, kur 
paēst brokastis, pusdienas vai ie -
dzert pēcpusdienas tēju, piekožot 
leģendāro Šperla riekstu kūku. Kā 
izteicās mans draugs, par tās re -
ceptes “nopludināšanu” droši vien 
draudētu seriāla “Komisārs Reksis” 
cienīga nāve. “Café Sperl” ir perfek-
ta vieta īsteno vīniešu novēroša -

nai, īpaši pēc blakusesošā krāmu 
tirgus Flohmarkt beim Naschmarkt 
apmeklējuma sestdienas rītā.

Nevienam nav noslēpums, ka 
Vīne ir pārpilna ar labu mākslu no 
dažādiem gadsimtiem, skatāmu 
pri vātās kollekcijās, mūzejos, gale-
rijās vai mākslas mesēs.

Vīnes komponisti populāritātē 
vienmēr ir pārspējuši Vīnes glez-
notājus, tomēr trīs slavenāko darbi 
gandrīz nepārtraukti ir skatāmi 
dažādos pilsētas mūzejos: Gustava 
Klimta, Egona Šīles un Oskara Ko -
koškas. Turklāt nekas no tās krā-
sainās banālitātes, ko drukā albu-
mos vai uz tūristiem domātiem 
su  venīriem. Šoreiz nesanāca tik -
ties tikai ar pēdējā gleznotāja dar-
biem. Klimts un Šīle, starp citu, 
miruši tajā pašā gadā, kad izjuka 
Austroungārijas impērija (šīs nāves 
gan nav savstarpēji saistītas).

Savukārt parallēlā reālitātē nonā-
cu, “Mumok” (Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig) trešajā 
pazemes stāvā apskatot, drīzāk iz -
jūtot, mūsdienu mākslinieka Han-
sa Skābusa (Hans Scabus) darbu 
“Cafe Hansi”. Darbs izstādīts jau    
18 mēnešus, bet, atbilstoši māksli-
nie ka iecerei, pilnībā apskatāms 
tikai katra mēneša pēdējā ce  t urt-
dienā laikā no pulksten 18 līdz 21, 
un būs pieejams vismaz līdz gada 
beigām. Tas ir viens no retajiem 
mākslas darbiem, kuŗš nojauc nor-
mālības, pareizības un paredza-
mības robežas, vairāk līdzinoties 

festivāla “Homo Novus” izrādēs 
piedzīvotajam. To veido skatītāji ar 
savu reakciju un izturēšanos.

Smaidīga mūzeja darbinieka ie -
drošināts, devos iekšā ar dažādām 
lietām apkarinātā koka kastē (lī -
dzīga tai, kādās pārvadā lielizmē - 
ra mākslas darbus) un, pretēji gai-
dītajam, telpā nebija video vai cil-
vēka maņu testi ar skaņu, smaržu, 
vibrāciju, kā mūsdienās ierasts, bet 
klusināts apgaismojums un pagā-
jušā gadsimta mūzika, zeltīti telpas 
griesti un sienas, liela spoguļgluda 
virsma un pensijas vecuma apkal-
potājs. Labākajās Vīnes tradicijās 
viņš apvaicājās, ko dzeršu: vīnu, 
ūdeni, alu vai “šnabstu” (schnabst). 
Dzērienu pasniedz askētiskā por-
celāna traukā un par to jāmaksā  
trīs eiro. Nedaudzie “bāra” apmek-
lē tāji sākumā nesarunājas, pūlo -
ties saprast, kas notiks tālāk, vai 
baidoties izjaukt mirkļa trauslumu. 
Apkalpotājs pēc katra telpu pame-
tušā mākslas mīļotāja pedantiski 
pulē spoguļvirsmu.

Klāt pienākušie reaģē atšķi rī gi: 
daži gandrīz nekavējoties metas 
ārā, daži apmulst, izdzirdot pie-
dā vājumu iedzert, citi, klie dējot 
mulsumu, nododas saviesīgām 
saru nām, kamēr es aizmirstu 
par pārē jo mākslu mūzejā, aiz -
mirstu par dzīvi virszemē un no -
dodos mai nīgajai mirkļa bur vī-
bai. Līdz pa  lieku viens, un brīdi 
pirms mūzeja slēgšanas atgrie-
žos Vīnes ielās… 

MĀRCIS
KALNIŅŠ



LAIKS 2018. ga da 10. novembris – 16. novembris16

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

  O K U PĀ C I J A S  M Ū Z E J A  G A R I Ņ Š  S TĀ S TA

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10 11

12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36

37 38

39

40 41

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 41) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Dinamika. 8. 

Eti opija. 10. Pults. 11. Skava. 12. 
Dividende. 16. Satīrs. 19. Kopnes. 
20. Kallasa. 21. Sekli. 22. Notis. 
23. Murds. 24. Bārta. 25. Varna. 
28. Rauna. 30. Plaudis. 31. Tronis. 
32. Angārs. 36. Barkarola. 40. Po -
ras. 41. Grodi. 42. Sarakste.  43. 
Dindonis.  

Stateniski. 1. Anita. 2. Ķirsis. 
3. Kausi. 4. Remte. 5. Sinode. 6. 
“Cirks”. 7. Daugmale. 9. Akvare - 
ļi. 13. Dēkla. 14. Freimanis. 15. 
“For narīna”. 17. Mandele. 18. 
“As  kānio”. 26. Agronoms. 27. 
Zur na. 29. Nereī das. 33. Dalasa. 
34. Klauns. 35. Tauri. 37. Kodes. 
38. Renda. 39. Drena.

Līmeniski. 5. Federātīva vienī-
ba Šveicē. 7. Upe Brazīlijas dien-
vidaustrumos. 9. Sena franču 
attāluma mērvienība, vienāda ar 
4,44 km. 10. Karsts vējš Vidus-
jūras zemēs. 11. Nokrāsa. 12. Sa -
bojāties mikroskopisku sēnīšu 
ietekmē. 13. Bērns (humoristis-
ki). 15. Zivju skeleta kauli. 17. 
Sabiedriski polītisks un literārs 
laikraksts (iznāca 1878.-1907. g. 
Rīgā). 20. Valsts Eiropā. 22. Izvei-
cīgs. 24. Sabiedrisko transport-

līdzekļu braucieni no viena gala-
punkta līdz otram. 25.  Ļoti spožs 
meteors. 26. Kārtot citu aiz cita. 
28. Odiseja dzimtene sengrieķu 
mītoloģijā. 31. Trigonometriska 
funkcija. 34. Dārza puķe. 36. 
Ēdienreize. 37. Pilsēta Polijas vi -
dienē. 38. Tirgus laukumi Senās 
Grieķijas pilsētās. 39. Maksa par 
lietošanu. 40. Iegūt vajadzīgo.   
41. Attīstības pakāpe.

Stateniski. 1. Valsts Āfrikas 
dien vidrietumos. 2. Milzīga au -

gu ma būtne. 3. Upe Anglijā. 4. 
Da  basskats. 5. Salīdzinošais vēr-
tējums. 6. Izmirkusi. 7. Cieti vei-
dojumi dažu gliemeņu ķerme-
ņos. 8. Pagātnes notikumu ap -
raksts. 14. Franču dabas pētnieks 
(1683-1757). 16. Briežu dzimtas 
dzīvnieki. 17. Kaķu dzimtas dzīv-
nieki. 18. Suņu šķirne. 19. Vien-
kāršais mechanisms. 21. Saliktu 
vārdu sastāvdaļa ar nozīmi “jauns”. 
23. Vīrieša vārds (novembrī). 25. 
Angļu dzejnieks (1788-1824). 
27. Pilsēta Igaunijas dienvidaus-
trumos (agrākais nosaukums). 
29. Tērēt ar apdomu. 30. Mācību 
telpas skolā. 32. Apdzīvota vieta 
Limbažu novadā. 33. Diapozitīvi. 
34. Sekrēts. 35. Grezns monar-
cha sēdeklis.

Gariem Lāčplēša diena 11. no -
vembrī ir sevišķa, jo tajā piemin 
Latvijas varoņus – kritušos, viņ-
saulē aizgājušos un vēl dzīvos. 
Daudz garu, daudz svecīšu šai 
dienā aizdegas pie Rīgas pils 
viņu piemiņai. Tā bija diena 
pirms 99 gadiem, kad Latvijas 
valsts un tās armija apliecināja, 
ka valsts patiešām kļuvusi suve-
rēna. Tā bija liela uzvara pār Ber-
monta kaŗaspēku, kuŗš centās 
iekaŗot Rīgu un visu Latviju. Tajā 
apvienojās vācu un krievu impe-
riālisma aizstāvji, kuŗu plānos 
neiederējās jaunā Latvijas Re  pub-
lika un tās nesen izveidotā ar -
mija. Veselu mēnesi Daugava pie 
Rīgas bija frontes līnija. Tur, kur 

tagad 11. novembŗa krastmala, 
toreiz bija ierakumi. Bet kad šī 
kauja bija galā, vēl atlika atbrīvot 
Latgali. Kad tas notika, valsts bija 
suverēna un tauta beidzot bija 
brīva visā savā vēsturiskajā zemē. 

Esmu jau izpētījis gan make-
tos, gan plānos, ka jaunajā Mū -
zeja ekspozīcijā būs arī svarīga 
vieta mūsu kaŗavīriem. Sava ar -
mija ir svarīga katrai suverēnai 
valstij. Armija ir valsts balsts, bet 
vai nav arī otrādi – valsts ir armi-
jas balsts? Un ko mums māca 
mūsu 100 gadu vēsture? Tikai 
laikos, kad šī saistība pastāv, 
varam gan izcīnīt uzvaras, gan 
dzīvot droši savā valstī un zemē. 
1919. gada 11. novembrī Latvijas 
lāčplēši, kā Andreja Pumpura 
Lāčplēša eposā pareģots, tik tie-
šām ienaidnieku nogremdēja 
Daugavā, un viņu uzvara deva 
valstij un tautai tās pirmo neat-
karības un uzplauksmes laiku. 

Bet kas notiek ar armiju, ja 
valsts – lai kādu apsvērumu dēļ – 
tai neļauj sevi aizsargāt? Arī to rā   -
da jaunā ekspozīcija. 1941. ga  da 
17. jūnijā militārā situācija bija 
bezcerīga, bet liekas – uzvarēja 
Laimdotas bailes, kas gribēja 
Lāč plēsi atturēt no cīņas ar Mel-
no bruņinieku. Nezinām, cik 
briesmīgas būtu bijušas sekas,     
ja valdība būtu pavēlējusi pre -   
to ties. Taču labi zinām, kādas 
briesmīgas un ilgstošas sekas bija 
nesaņemtajai pavēlei. Kas gan 
notika ar mūsu lāčplēšiem? Ku -
ŗās svešās armijās tiem bija jā -
kārto un jākrīt, un ne tikai cīņās 

par savu tēvu zemi un valsti? Arī 
par to stāsta Mūzejs, un par tām 
man stāsta to svešās armijās ka -
rojošo latviešu kaŗavīru gari, kas 
tajā mājo. Tā ir mācība: kaŗavīri 
nedrīkst pievilt savu valsti, valsts 
nedrīkst pievilt savus kaŗavīrus. 
Vai atjaunotajai suverēnajai val-
stij un tautai – tas ir vismazākais – 
nepiederas pieņemt un aizstāvēt 
kā savējos tos, kuŗiem bija jākaŗo 
svešās armijās un kuŗi sirdīs 
palika uzticīgi savai valstij? Ne 
tikai vārdos un deklarācijās?

Bet jaunā ekspozīcija stāsta arī 
par tiem, kuŗi pēc kaŗa pierādīja 
sevi par īstiem suverēnās Latvijas 

valsts armijas pēctečiem. Parti-
zāni, mežabrāļi – vai tie nebija 
Latvijas kaŗavīri, kuŗi, kad valsts 
nebija blakus, cīnījās tās vārdā? 
Valsts eksistēja viņu ticībā un 
starptautiskajās tiesībās, bet šīs 
tiesības un viņu pārliecība liek 
Latvijas valstij un tautai atzīt: šī 
bija lāčplēšu cienīga un leģitīma 
cīņa pret ienaidnieku, apliecinot 
Latvijas valsti ieročiem rokās. 

Ir labi, ka Latvijas valstij tagad 
atkal ir sava armija, ka mums 
atkal ir lāčplēši, kuŗi gatavi valsti 
aizstāvēt. Šoreiz, cerēsim, ar Rai-
ņa Ugunī un naktī pausto Spī-
dolas palīdzību un gudrību. 

41. Par lāčplēšiem un kaŗavīriem

Tieši Lāčplēša dienā pirms 6 gadiem Mūzejs sāka strādāt pagaidu telpās 
Raiņa bulvārī 7. Toreiz cerēja – uz pāris gadiem. Ienākumi no apmeklētāju 
ziedojumiem kritušies. Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu Latvi-
jas lielajās Simtgades svētku dienās! 

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-
pācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elter-
water 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.

Latgales vēstniecībā GORS 
līdz 10. decembrim skatāma 
Rakst niecības un mūzikas mū -
zeja izstāde  “Valsts pirmā flīģeļa 
stāsts”. Tā Latvijas Simtgades svēt-
ku laikā atklāj stāstu par unikā -
lu, latviešu oriģinālmūzikas at -
tīstībā nozīmīgu instrumentu – 
Baumaņu Kārļa flīģeli, pie kuŗa 
savulaik komponēta  mūsu valsts 
himna, kā arī izseko dziesmas Dievs, svētī Latviju! vēstures lappusēm. 
Izstāde balstīta uz trim “stūrakmeņiem” – fakti, emocijas un interak-
cija. Izstāde vēstī par flīģeļa neparasto ceļojumu, kas aizsākās 19. gad-
simta 50. gados Pēterburgā, kur instruments nonāca  Baumaņu Kārļa 
īpašumā. Pēc tam veda uz Limbažiem, komponistam atgriežoties 
dzimtajā zemē. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas flīģelis savu 
spozmi un no  zī mīgumu  atguva Rakstniecības un mūzikas mūzejā. 
Sākumā neviens pat nenojauta, ka kārtējā tipveida ražojuma stīgas 
tiks uzskaņotas  Latvijas valsts himnas radīšanas brīnumam. 

Alūksnē 18. novembrī Simtgades svētki sāksies plkst. 13 ar 
ekumēnisko dievkalpojumu ev. lut. baznīcā, pēc tam – Alūksnes 
Kultūras centrā būs sarīkojums “Es esmu Latvija!”

Aizkrauklē 18. novembrī plkst. 9 Katoļu baznīcā būs ekumēnisks 
dievkalpojums. Plkst. 14 kultūras namā koru koncerts “Karsts vējš 
no Aizkraukles”.

Balvos 11. novembrī plkst. 18 notiks Lāčplēša dienai veltīts lāpu 
gājiens “Par Latviju. Par Brīvību” līdz piemineklim Latgales par ti-
zānu pulka kritušajiem kaŗavīriem „Staņislavam”. 

Bauskas novadā 18. novembrī plkst. 8 svinīgi tiks pacelts Latvijas 
Valsts karogs Mežotnes pilskalnā. Plkst. 10 būs “Svētbrīdis Latvijai” 
Bauskas Svētā Gara baznīcā. Plkst. 18 Bauskas Kultūras centrā iz -
skanēs Latvijas Simtgadei veltīts svētku koncerts. 

Liepājā 18. novembrī plkst. 17 pie koncertzāles “Lielais dzintars” 
skanēs Liepājas komponistu tautā iemīļotās dziesmas. Īpaši veidotas 
video projekcijas izgaismos koncertzāli tautiskā rotā. Svētku noskaņa 
turpināsies lielkoncertā ar Liepājas teātŗa aktieru, Latvijā pazīstamu 
dziedātāju, Liepājas simfoniskā orķestra pūtēju grupas un Tautas 
mākslas un kultūras centra jauktā kora “Laiks” (diriģente Ilze Balode) 
piedalīšanos. Savukārt 100 dejotāji soļu rakstos veidos Latvijas stāstu 
cauri laikiem, akcentējot nezūdošās vērtības. Noslēgumā būs svētku 
salūts un balle. 

Rēzeknē svētki 18. novembrī sāksies plkst. 14 ar Tautas skrējie -
nu “Ieelpo Rēzekni!”. Plkst. 16 tiks iedegta Brīvības uguns pie pie-
minekļa “Latgales kongresam 100” un būs svētku gājiens līdz piemi-
neklim “Vienoti Latvijai”.

Daugavpils Krievu kultūras centrā no 9. novembŗa apskatāma 
izstāde “Mēs savai Latvijai”. 18. novembrī visas dienas garumā 
noritēs dažādi svētkiem veltīti sarīkojumi gan centrālajā Vienības 
laukumā, gan mūzejos un Vienības namā. Plkst. 21 LTV tiešraidē   
visi vienosies kopīgā Latvijas himnas dziedāšanā, kas beigsies ar svēt-
ku salūtu. Savukārt Sociālais dienests novembrī izmaksās vien rei -
zēju materiālo pabalstu (100 eiro) polītiski represētajiem, komū nis-
tiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem, Otrā pasaules kaŗa un 
Afgānistānas kaŗa dalībniekiem. 

Latvijas Zemessardzē izveidots vienotais diennakts tālruņa 
numurs – 1811. Lai veicinātu atgriezenisko saikni ar iedzīvotājiem 
un vienkāršotu pieteikšanos dienestam. Zemessardze ir Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) struktūra, kas dod iespēju ikvienam pilnveidot 
sevi, iegūstot jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku un brīv-
prātīgi kalpot savai valstij. Zemessardzē uzņem Latvijas pilsoņus no 
18 līdz 55 gadu vecumam. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I LATVIJAS VALSTS 
PROKLAMĒŠANAS
100 GADU ATCERE

Priedainē svētdien, 18. nov. plkst. 13:00

Svētbrīdis:  māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko

Svētku runu teiks Sarma Muižniece Liepiņa

Dziedās Filadelfi jas latviešu koncertkoris

Diriģente Gunta Plostnieks

Solists Andrew Martens. – Mūzicēs

instrumentālais ansamblis Andrew Puntel vadībā

Sekos saviesīgs vakars un Dzintara Galda 

sarūpētas vakariņas. Ieeja $ 30

Rīko Ņūdžersijas Latviešu Biedrība

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

Brookline MA 02445).
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 

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

17.novembrī 13:00 Latvijas 
Valstss dibināšanas atceres sa -
rīkojums. Svētku runu teiks 
rakstniece un māksliniece 
Sarma Muižniece Liepiņa. 
Aktā piedalīsies Filadelfijas lat-
viešu skolas audzēkņi. Dziedās 
Filadelfijas latviešu koncertko-
ris Guntas Plostnieces vadībā. 
Ieejas maksā ieskaitīta arī pie -
ņemšana un Dzintara Galda 
sarūpētās vakariņas. Ieeja $30 
(tiem, kuŗi ieradīsies tautastērpā 
– $ 20); labvēļu ziedojums vis-
maz $ 50; bērniem un studen-
tiem ieeja brīva. Rīko visas 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
organizācijas un draudzes. Visi 
laipni lūgti apmeklēt arī kopīgo 
Valstssvētku Dievkalpojumu 
18.no  vembrī 11:00 Sv. Jāņa 
draudzes dievnamā.

25.novembrī 12:00 Ziem-
svētku tirdziņa lielā talka. Esat 
aicināti nākt palīgā sagatavot 
telpas tirdziņam. Būs darbi 
visiem – jauniem, veciem un 
vidējiem. 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 
Ziemsvētku tirdziņš. Sekos 
saviesīgs vakars.

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

bet tos jāpiesaka laicīgi līdz 
31.oktobrim. FBLB ņem 15% 
ziedojumu no pārdotās 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. Uzai-
ciniet savus draugus un paziņas 
– tirgoties gribētājus! 

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

 HARTFORDA (CT)
17.novembrī karogs no Lat-

vijas tiks uzvilkts uz State 
Capitol CT, lai tas plīvotu Lat-
vijas 100 gadu jubilejā 18.no -
vembrī.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas 

(234 Valentine Ave, Yonkers 
NY 10705).

11.novembrī pēc Dievk. Lāč-
plēša dienas atzīmēšana. Lat-
vijas pastāvīgās pārstāvniecības 
ANO vēstnieka Andreja Pil-
degoviča uzruna un pīrāgu 
cepšanas talka.

13.novembrī 13:00 koncertēs 
Latvijas Radio koris (White 
Light Festival- Church of St.
Mary the Virgin, 145 West 46th 
Str, New York, NY 10036).

16.novembrī 14:00 Inga 
Lacis at ArtsLink Assembly- 
New York City (Lenfest Center 
for the Arts Columbia University 
School of the Arts, 615 West 
129th Str, New York, NY 10027).

17.novembrī 21:00 Niagara 
Falls to be illuminated in the col-
ors of Latvian national flag.

18.novembrī 15:30 ”Saknes 
un spārni’’, Latvijas Valsts svēt-
ku svinības, Dižkoncerts un 
svinīgas uzrunas, svētku tosts, 
gaismas uzvedums Latvijai 
Centrālparkā. Episcopal Church 
of the Heavenly Rest, 1085 Fifth 
Ave (pie 90.ielas). Ieeja $30, 
labvēļu biļetes $100, Simtgades 
labvēļu biļetes $200. Bērniem 
zem 18 g.v. bez maksas.

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

23.novembrī 19:30 Kristīne 
Opolais in il Trittico- MetOpera, 
Lincoln Center.

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. Mūzicēs arī 
Andrew Puntel ar instrumentālo 
ansambli. Pēc koncerta saviesīgs 
vakars un Dzintara Galda 
sarūpētās vakariņas. Ieeja $30.

 SAN DIEGO (CA)
San Diego Balboa Park 

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

11.novembrī 17:00 Latvijas 
Valsts Simtgadei veltīts kon-
certs, kuŗā piedalīsies slavenā 
ērģelniece Liene Andreta Kaln-
ciema. Ieeja bez maksas.

Organizē: Sandjego – Rīgas 

Sadraudzības asociācija.
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

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

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

17.novembrī 19:00 Trejdek-
snītis 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 bied-

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

17.novembrī 14:00 līdz saul-
rietam Fort De Soto parka un 
pludmales 15.nojumē Floridas 
Sv.Pētersburgas 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-
kojums ’’Sv.Pētersburgas lat-
vieši – Latvijai’’.

Koncertu sniegs vietējie māk-
slinieki un deju kopa no Čikāgas 
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. 

(Turpināts 18. lpp.)
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(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

I N  M E M O R I A M

Studenšu korporācijas Varavīksne
zelta filistre Īra Kuhn-Bolšaitis (dzimusi Ameriks)

17.03.1937. Rīgā – 23.10.2018. Rīgā

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

Īra Kuhn-Bolšaitis dzimusi 
1937.  gada 17.  martā mežziņa 
Jāņa Amerika un skolotājas 
Irmas Amerikas (dzim. Buļ-
nieks) ģimenē Rīgā. Pirmie 
septiņi dzīves gadi Īrai paiet 
Rīgā, un par tiem Īra saka, ka 
atmiņā palikušie brīži no šiem 
gadiem atspoguļo skaisto un 
bezrūpīgo bērnību.

1944.  gadā Īra kopā ar 
vecākiem dodas bēgļu gaitās. 
Kuģis veiksmīgi šķērso mīnu 
laukus Baltijas jūrā, un ģimene 
nokāpj no kuģa Dancigā. Vai-
rāki gadi paiet Mērbekas bēgļu 
nometnē Vācijā. Laiku Mēr be-
kas nometnē Īra atceras kā 
laimīgu laiku – tas aizrit kopā ar 
citiem viņas vecuma bērniem, 
dejojot tautasdejas, dziedot 
korī, piedaloties vieglatlētikas 
sacensībās, arī apmeklējot skolu 
un baznīcu. Īra iet pamatskolas 
septītajā klasē, kad 1950. gadā 
ģimene izbrauc uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm, ar kuģi 
šķērsojot Atlantijas okeanu un 
izkāpjot Ņujorkas ostā. Ģimene 
apmetas uz dzīvi Ņūdžersijas 
pavalstī.

1955.  gadā Īra absolvē ģim-
naziju. Ne visiem trimdas jau-
niešiem pietiek naudas studē-
šanai, bet Īrai izdodas saņemt 
stipendiju studijām Ratgers 
(Rutgers) universitātes Duglass 
(Douglas) kolledžā, kur Īra 
studē vācu un franču literā-
tūru. 1959.  gadā Īra kolledžu 
absolvē un iegūst bakalaura 
gradu vācu valodā un literātūrā. 
Īra turpina vācu un franču 
literātūras studijas Kanzasas 
(Kansas) universitātē ar Na -
cionālās aizsardzības izglītības 
programmas (National Defense 
Education ACT-NDEA) stipen-
diju un 1962.  gadā iegūst ma -
ģistra gradu ģermānistikā, ma -
ģistra darbā salīdzinot Kafkas 
un Kamī teorijas par absurdo. 
No 1962. līdz 1963. gadam Īra ir 
Fullbright Fellowship stipendiāte 
Tībingenas universitātē Vācijā. 
1978. gadā Īra aizstāv disertāciju 
un iegūst doktora (PhD) gradu 
salīdzinošajā literātūrā Kan-
zasas universitātē.

No 1967. līdz 1997. gadam Īra 
māca franču valodu un vācu-
franču salīdzinošo literātūru 
Rodailendas (Rhode Island) uni-
versitātes Filoloģijas fakultātē. 
1978.  gadā, iegūstot doktora 
gradu, kļūst par profesori-asis-
tenti (Assistant Professor).

1963. gadā Īra salaulājas ar 
Brauna (Brown) universitātes 

profesoru Reinhardu Kuhn. 
Laulībā dzimst divi dēli – Bern-
hards, kas kļūst par salīdzinošās 
literātūras profesoru un 
Nicholas, kas apgūst dator pro-
grammētāja speciālitāti. Dēlu 
ģimenēs aug trīs mazmeitas un 
viens mazdēls. 1980. gadā Rein-
hards aiziet mūžībā.

1987. gadā Īra salaulājas ar 
Pēteri Bolšaiti, studentu korpo-
rācijas Fraternitas Lettica bied-
ru. Latvijā sākās Atmodas gadi 
un Pēteŗa enerģija un sajūsma 
par Atmodas sākumu aizrāva 
arī Īru. 1997. gadā Īra un Pēteris 
pārceļas uz pastāvīgu dzīvi 
Latvijā.

atmiņās raksta: ...konferences 
izskaņā mani pārņēma sajūta, 
ka tas kuģis, kas pirms daudziem 
gadiem atstāja dzimto ostu un 
devās pretim nezināmajam, pēc 
tālā ceļojuma līdz ar Atmodu – 
Dziesmoto revolūciju, atgriežas 
mājās... 

Kopš atgriešanās Latvijā Īra 
un Pēteris aktīvi iesaistās Lat-
vijas sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē. Pēteris darbojas Oku pā-
cijas mūzeja valdē, tiek nodi-
binātas Bolšaitu ģimenes sti-
pendijas, abi iesaistās studentu 
un studenšu korporāciju dzīvē.

Ar Īras vārdu saistās vairākas 
stipendijas. 2002.  gadā SIA 
„Lāčplēša centrs”, kuŗu akcio-
nāri ir arī Īra un Pēteris, nolēma 
atbalstīt augstākās izglītības ie -
gūšanu maznodrošinātiem cen -
tīgiem, talantīgiem jauniešiem, 
nodibinot stipendiju. Otrā sti-
pendija ir Pēteŗa un Īras Bol-
šaitis stipendija. Stipendija ir 
domāta tiem, kuŗiem ir labas 
sekmes un kuŗiem ir nepie cie-
šams financiāls atbalsts. Abas 
stipendijas administrē Vītolu 
fonds.

Īras vārds ir atrodams arī 
Latvijas Nacionālās operas, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas un 
Latvijas Okupācijas mūzeja zie -
dotāju sarakstā.

Studiju gados Ņujorkā Īra tika 
uzņemta studenšu korporācijā 
Varavīksne. Tādējādi no 1955. 
gada rudens semestra Īra dar-
bojas varavīkšņu lokā. Pēc pār-
celšanās uz dzīvi Latvijā Īra tur-
pina piedalīties atjaunotās stu-
denšu korporācijas Varavīksne 
dzīvē Latvijā. 2006.  gadā Īra 
kopā ar dzīvesbiedru Pēteri 
uzdāvina varavīksnēm dzīvokli, 
kas 2009. gada maijā tiek oficiāli 
atklāts un turpmāk kļūst par 
studenšu korporācijas Varavīk-
sne mājām. Īra ieņem nozīmīgu 
vietu ikvienas varavīksnes sirdī, 
un varavīksnes atceras apciemot 
un sveikt Īru svētkos arī tad, 
kad smagās slimības gaitā Īras 
spēki sarūk līdz minimumam.

Īras atmiņu stāsta noslēgumā 
lasām: ... Ir saulaina pavasaŗa 
diena. Tādu es piedzīvoju 
2006. gada Varavīksnes pavasaŗa 
komeršā Billītēs, kur saņēmu 
zelta cirķeli par 100 korporācijā 
pavadītiem gadiem .... kuģis pa -
tiešām atgriežas mājās.

2018.  gada 23.  oktobrī Īra 
dodas Mūžībā.

Sit tibi terra levis!

Īras pašas pierakstītais atmiņu 
stāsts liecina par to, cik no  zī-
mīgu vietu Īras sirdī un domās 
līdzās mīlestībai uz franču un 
vācu literātūru un kultūru 
ieņem Latvija, latviešu valoda 
un tradicijas. Bēdas par Latvijas 
piespiedu pamešanu, dzīve 
trimdā ar tālām cerībām par 
atgriešanos un visbeidzot prieks 
par atgriešanos Latvijā ir pār-
dzīvojumi, kas atstāj dziļu no -
spiedumu Īras sirdī. 1990. gadā 
Īrai tika uzticēts organizēt un 
vadīt konferenci “Glasnostj in 
the Baltic States”, kas notika 
1991.  gada janvārī. Konferencē 
tika runāts par Baltijas valstu 
vēsturi, polītiku, ekonomiku, 
ekoloģiju un kultūru. Īra savās 

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 infor-
māc. 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. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@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. Dievk. notiek 11:00. 
10.novembrī dārza talka. 
11.novembrī Lāčplēšu dienas 
Dievk. 14.novembrī 12:00 Bī -
beles stunda. 18.novembrī 
Valsts svētku Dievk. Pēc tā 
svinīgs akts. 28.novembrī 12:00 
Mirušo piemiņas diena Ģet-
zemanes kapos. 2.decembrī 
Pirmās Adventes dievk., pēc tā 
Ziemsvētku tirdziņš. 

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

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lake wood, CO 80226). Birojs 
atvērts ceturtdienās 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@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050. Dievk. no  tiek 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.novembrī 
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. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 11.novembrī 
Dievk. angļu val. 18.novembrī 
Latvijas Valsts simtgades svētku 
Dievk. ar dievg. Svētku akts. 
25.novembrī Dievk. ar dievg. 
2.decembrī Dievk. 9.decembrī 
Dievk. ar dievg. Skolas Eglīte. 
16.decembrī Dievk. angļu val.

 • Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). 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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra 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 
Lau ma 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. 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 piemiņas dienas 
Dievk. ar Sv.vak. Piedalīsies 
Paula Breide ar dziesmām. 
25.novembrī 12:30 Kapu svētki 
Lakewood kapsētā mauzoleja 
kapličā. Novembŗa vakara 
B  ībeles stundu datums un 
laiks tiks izziņots! 1.decembrī 
11:00 – 15:00 Ziemsvētku 
tirdziņš. Ēdienu pārdos 12:00- 
14:00. 2.decembrī 10:30 
Adventa 1.svētd. Dievk. Sākot 
ar 2.dec. Dievk. sāksies 10:30!

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
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Mūžībā aizgājis

JĀNIS KĀRLIS BENJAMINS
Dzimis 1939. gada 16. decembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 29. septembrī Centerville, Massachusetts 
at Harbor Point Memory Care

Mūžībā aizgājis mūsu fi listrs, prezidents

VITALIJS TARBUNAS
Dzimis 1931. gada 21. augustā Latvijā,

miris 2018. gada 20. oktobrī Grandrapidos, Mičiganā

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Sēro:
SIEVA JANET BENJAMINS 

MEITA MAIJA EDITH BENJAMINS 
MAZMEITAS ELLA, MINA, JORDYN, SERENA 

DĒLS JOHN KARL BENJAMINS 
MAZDĒLS KARLIS JANIS BENJAMINS 

BRĀLIS A. ANTONS BENJAMINS 
MĀSA IEVA BENJAMINS ABERS 

Dziļās sērās
LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN 

AKADĒMIĶU APVIENĪBA DZINTARS

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

GUNĀRS DZENIS AR ĢIMENI
RADI LATVIJĀ, UZŅĒMUMA SIA “KOKPĀRSTRĀDE 98” SAIME

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! JURIS DAMBRĀNS, arch, 1967 II

Dzimis 1932. gada 16. decembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 17. oktobrī

Dziļās skumjās pavadām Mūžībā mūsu dārgo

VISVALDI DZENI
(1921.gada 12.jūnijs – 2018.gada 29.oktobris)

Tavs darbs un Tava dzīve mums vienmēr būs paraugs.

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! ULDIS JĒKABS ŠTERNS, rer. nat, 1957 I

Dzimis 1935. gada 27. aprīlī,
miris 2018. gada 31. oktobrī

Sit tibi terra levis

Es nāku no mazas tautas
Un tajā es aiziešu rīt –
Kā latvietis caur un cauri,
Un mani nepārkrustīt.”
/K.Skujenieks/

Sit tibi terra levis

Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs,
Un lai mūžīgā gaisma atspīd viņam.

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 dā-
vās siltas pusdienas un kafijas 
galdu.

18.novembrī 15:30 Valsts 
Simtgades svētki ’’Spārni un 
saknes’’ Manhatenā, The Epis-
copal Church of the Heavenly 
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 
pie miņas 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 
Dievk. Svētku programma sarī-
kojumu telpās. Pusdienas. Ieeja 

par ziedojumiem. 22.decembrī 
Ziemsvētku Dievk. ar dievg. 
Ciemosies Ziemsvētku vecītis.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc 
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 11.novembrī Lāč-
plēšu dienas Dievk. ar dievg. 
11.novembrī Latvijas Valsts 
svētku Dievk. Seko svētku akts 
Latviešu nama zālē. 25.no  vem -
brī Mirušo 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 Dievkalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
11.novembrī Dievk.- Pateicība 
Dievam par Latvijas 100 
gadiem!

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 

514-992-9700, www.draudze.
org. Dievk. notiek 15:00. Vik. 
Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 
19:30 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.stjohn-
slatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@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 11:00. Kristīga 
sadraudzība. 11.novembrī Lāč-
plēšu dienas piemiņas Svētbrī-
dis Rock Creek kapsētā. Dievk. 
Rokvillē nenotiek! 18.novem-

brī no 9:30 Latvijas 100 gadu 
jubilejas svinības. Dāvini 
dienu Latvijai! 25.novembrī 
Mirušo piemiņas Dievk. ar 
Sv.vak. Latviešu skolai brīv-
diena. 16:00 Svecīšu Svētbrīdis 
Rock Creek kapsētā. 2.decembrī 
Adventa 1.svētd. Sv.vak. Dievk. 
Seko gadskārtējais dāmu ko  mi-
tejas Ziemsvētku tirdziņš. 5.de -
cembrī 19:30 Padomes sēde. 

• 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! 
Kārtējam avīzes

numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

11.novembrī 14:00 Dievk., 
25.novembrī 14:00 Aizvesto 
piemiņas Dievk. 9.decembrī 
14:00 Otrās Adventes Dievk.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlut-
heran  church@gmai l . 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 
svēt dienas 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, Syra-
cuse Ny 13203).

10.novembrī 14:00 Manha-
tenā Seafarers bazn. Dievk.

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

Latvijas Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis un Ordeņu ka -
pituls nolēmis par sevišķiem 
nopelniem Latvijas valsts labā 
piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni 
vieglatlētikas vēsturniekam An -
drim Staģim.

Triju Zvaigžņu Ordeņa Atzi-
nības krusts piešķirts ilggadējai 
Bauskas novada  Bērnu un jau-
natnes sporta skolas direktorei 
Birutai Grantiņai un Bērnu un 
jauniešu centra „Auseklis” vieg-
latlētikas trenerei Mārītei Lūsei. 

Apsveicam!   

Skrējiena “100 km 
Latvijas simtgadei” 

31 709 kilometri
Oktobŗa beigās Rīgā 236 ie  dzī-

votājiem, tajā skaitā 21 bērnam, 
skrējiena „100 km Latvijas simt-
gadei” organizātori pasniedza 
me  daļas un apliecinājumu, ka 
Latvijas valsts jubilejas gadā viņi 
veikuši 100 kilometrus, skrienot 
vai soļojot. Dalībnieki noslēguma 
sarīkojumam pulcējās 30. oktobrī 
VEF kultūras pilī, medaļas 
saņemot no Latvijas plūdmales 
volejbola dueta Mārtiņa Pļaviņa 
un Edgara Toča, Sporta kluba 
SportLat valdes priekšsēža Gun-
dara Upenieka un Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta de -
partamenta Sporta un jaunatnes 
pārvaldes priekšnieces Dinas Vīk-
snas. Skrējienam vienpadsmit 
otrdienu vakaros AB dambī pu   l-
cējās pāris simtu aktīva, veselīga 
dzīves veida piekritēji, lai dotos 
10 kilometru garā trasē pār 
Akmens un Salu tiltu, izbaudot 
pilsētas skatu no Daugavas krast-
malas, Zaķusalas un Lucavsalas. 
Akcijas laikā bija jānoskrien vai 
jānosoļo 100 kilometri. Arī bērni 
varēja nopelnīt medaļas ar Lat-
vijas jubilejas simboliku, kopā 
visos posmos pieveicot 40 kilo-
metrus. Skrējiena norises laikā 
pusgada gaŗumā trasē devušies 
478 dalībnieki, tajā skaitā 32 bērni.

Rebeka Kocha
paceļ „bronzu”

Latvijas jaunā svarcēlāja Re -
beka Kocha Tadžikistānā izcīnīja 
bronzas medaļu pasaules pieau-
gušo čempionātā. Tikai 20 gadus 
vecā Kocha summā pacēla 227 
kilogramus, labojot savu perso-
nīgo rekordu.

Par pasaules čempioni ar 237 
kilogramiem kļuva taivāniete 
Hsinčuna Kuo, bet otrā ar 231 

kilogramu bija ķīniete Guimina 
Čena. Jaunajā svara katēgorijā 
(līdz 59 kg) Kocha vispirms 
raušanā pārliecinoši pacēla 98 
kilogramus, bet pēc tam viņai 
tiesneši neieskaitīja 102 kilo-
gramu mēģinājumu, lai gan to 
viņa pacēla. Lai arī otrais rau-
šanas mēģinājums netika ieskai-
tīts, sportistes treneri trešajā pie -
gājienā nolēma svaru palielināt 
līdz 103 kilogramiem. Šoreiz pie-
gājiens bija veiksmīgs, kas turklāt 
svarcēlājai par diviem kilogra-
miem ļāva labot personīgo re -
kordu. Paceltie 103 kilogrami 
Kochai raušanā deva mazo bron-
zas medaļu. Grūšanu Kocha sāka 
ar viegli paceltiem 117 kilogra-
miem, bet pēc tam viņa bez 
lielām problēmām pacēla arī 121 
kilogramu, tobrīd atkārtojot per-
sonīgo rekordu. Turpinājumā Lat-
vijas svarcēlājai sekmīgs bija arī 
trešais piegājiens 124 kilogramu 
smagumā, kas bija jauns spor-
tistes personīgais rekords. Grū-
šanā Koha ierindojās sestajā vietā.

Bertāns palīdz 
Spurs komandai 

uzvarēt Suns
Latvietis Dāvis Bertāns Nacio-

nālās basketbola asociācijas (NBA) 
rēgulārā čempionāta spēlē palī-
dzēja Sanantonio Spurs koman-
dai izbraukumā ar rezultātu 
120:90 sagraut Fīniksas Suns. 
Bertāns šajā spēlē iesaistījās no 
rezervistu soliņa un laukumā 
pavadīja 23 minūtes. Šajā laikā 
viņš guva piecus punktus, reāli-
zējot vienu no diviem tālme-
tieniem un abus soda metienus. 
Tāpat viņš izcīnīja četras atlē-
kušās bumbas, izdarīja vienu 
rezultātīvu piespēli, bloķēja vienu 
metienu, nopelnīja divas piezī-
mes un iekrāja “+/-” koeficientu 
+19.

***
Latvijas basketbolists Rodions 

Kurucs, kurš pārstāv Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) klu-
bu Bruklinas Nets, nosūtīts uz šīs 
vienības fārmklubu NBA Attīs-
tības līgā. Komanda paziņojusi, 
ka Kurucs ir devies uz Long-
ailendas Nets komandu, kas uz -
sā kusi jauno sezonu. Pašlaik 20 
gadus vecais Latvijas basket-
bolists ir izlaidis pēdējās piecas 
Nets spēles, jo viņš ārstēja potītes 
savainojumu, kuŗu guva spēlē 
pret Indiānas Pacers. Kurucs rā -
dīja labu sniegumu savā pirmajā 
Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) Attīstības līgas spēlē. Nets 
vienība savā laukumā ar 114:105  
pārspēja Vestčesteras Knicks vie -
nību, tiekot pie uzvaras sezonas 
atklāšanas spēlē. Kurucs šajā 
spēlē laukumā pavadītajās 19 mi -
nūtēs guva sešus punktus, grozā 
raidīdams divus no pieciem div-
punktu metieniem un abus 
“sodiņus”, bet visi viņa četri 
tālmetieni lidoja grozam garām.

***
Latvijas titulētākā sieviešu bas-

ketbola komanda TTT Rīga, kas 
pēc astoņu sezonu pārtraukuma 
atgriezusies Starptautiskās Bas -
ket bola federācijas (FIBA) Eiro-
līgā, pamatturnīra otrajā spēlē 
viesos ar rezultātu 77:74 pārspēja 
spēcīgo Turcijas klubu Hatay, 

svinot pirmo uzvaru turnīrā. 
TTT Rīga rindās rezultātīvākā ar 
20 punktiem bija Kate Krēsliņa, 
19 punkti bija Šejai Pedijai, ar 12 
punktiem izcēlās Gunta Baško, 
11 punkti bija Baibai Eglītei. 
Savukārt 11 atlēkušās bumbas un 
četras rezultātīvas piespēles bija 
Kristīnei Vītolai.

Leģendārā TTT 
Rīga svin 60 gadu 

jubileju
Pienākusi jubileja Latvijas sie -

viešu basketbola vēsturiski slave-
nākajam klubam TTT Rīga, kas 
svin savu 60 gadu pastāvēšanas 
gadskārtu. Gadu gaitā panākumu 
nav trūcis, un TTT meiteņu 
sniegums atmiņā palicis dau-
dziem.

TTT savas slavas gados ar treneriem Raimondu Karnīti un Dzidru 
Karamiševu // Archīva foto

TTT vārds sieviešu basketbolā 
liekus komentārus neprasa. Ko -
manda ir Latvijas sieviešu bas-
ketbola flagmanis, kas daudzus 
gadus dominēja Eiropas basket-
bolā. TTT stāsts sākās tieši pirms 
60 gadiem. TTT tika dibināts kā 
basketbola klubs Daugava, taču 
par kluba dzimšanas dienu tiek 
uzskatīts 1958. gada 5. novem-
bris, kad Tramvaju un trolejbusu 
tresta telpās tika atvērta sporta 
zāle, kuŗā klubs aizvadīja tre-
niņus. No vietas, kur atradās 
komandas pirmā zāle, arī vei do-
jusies abreviatūra TTT.

TTT Eiropas sieviešu basket-
bolā dominēja sešdesmitajos un 
septiņdesmitajos  gados, 18 čem-
piontituli un 12 tituli pēc kārtas 
joprojām ir Eirolīgas rekordi, un 
tos kādai komandai pārspēt 
mūsdienu basketbolā būs teju 
neiespējami. Šo rekordu dēļ TTT 
meistarkomanda iekļauta Ginesa 
rekordu grāmatā un tā atzīta par 
20. gadsimta  labāko sieviešu 
bas ketbola komandu.

Kluba dominance neapšau-
bāmi iedvesmoja sportot arī tā 
laika jauno paaudzi, piemēram, 
Zinti Ekmani, kuŗš ieguvis olim-
pisko bronzu bobslejā un bija 
Latvijas karognesējs 1994. gada 
ziemas Olimpiskajās spēlēs Lille-
hammerē. “Es jutos lepns par 
nāciju, neskatoties uz to, ka mēs 
bijām citā valstī, es biju lepns par 
savējiem,” TTT Rīga” panākumus 
izraisītās emocijas atcerējās Ek -
manis, kuŗš nenoliedza, ka mei-
teņu un arī citu sportistu pa  nā-
kumi iedvesmojuši arī viņu. Lai 
arī TTT pēdējais tituls Eiropas 
spēcīgākajās klubu sacensībās 
tika iegūts tālajā 1982. gadā, šīs 

komandas vārds uz mūžīgiem 
laikiem ierakstīts basketbola vēs-
turē kā viena no visu laiku do  mi-
 nējošākajām komandām sporta 
veida vēsturē. Arī šobrīd TTT no 
Eiropas klubu skatuves nekur nav 
pazudusi un gatavojas kārtējai 
cīņai šī gada Eirolīgas sacensībās.

  

Teniss
Latvijas pirmā rakete sieviešu 

tenisā Anastasija Sevastova 
Ķīnas pilsētā Džuhai izcīnīja 
uzvaru sezonas otrā svarīgākā 
noslēguma turnīra WTA Elite 
Trophy pirmajā spēlē, pārspējot 
ķīnieti Šuai Džanu ar rezultātu 
6:0, 7:6 (12:10). Otrajā spēlē 
Sevastova neizmantoja trīs mač-
bumbas un neiekļuva pusfinālā. 
Sevastova ar 7:6 (7:4), 2:6, 6:7 
(1:7) zaudēja spānietei Garvinjei 

Mugurusai. Līdz ar to Sevastova 
šo turnīru un sezonu beigusi ar 
120 WTA ranga punktiem, kuŗus 
guva par uzvaru pirmajā spēlē.

Garvinje Mugurusa (no kreisās) 
un Anastasija Sevastova // 
FOTO: AFP/EPA/LETA/TVNET

Latvijas Futbola federācijas 
(LFF) prezidents Kaspars Gorkšs 
(centrā) ar saņemto atzinību // 
FOTO: Publicitātes foto

Kā sodīt par pretinieka no  gā-
šanu?...

Sevastova pasaules rangā šo -
brīd ieņem 11. poziciju, bet tur-
nīrā bija izlikta ar otro numuru, 
kamēr Mugurusa ir planētas 17. 
rakete un sacensībās saņēmusi 
septīto numuru.

***
Latvijas sieviešu tenisa trešā 

rakete Diāna Marcinkēviča Liel-
britanijā triumfēja Viralas ITF 
25 000 serijas turnīra vienspēļu 
sacensībās. Pasaules ranga 334. 
vietas īpašniece Marcinkēviča 
finālspēlē ar rezultātu 7:6 (7:2), 
0:6, 7:6 (7:4) pārspēja nīder lan-
dieti Arantu Rusu, kuŗa rangā 
ieņem 108. vietu un turnīrā bija 
izlikta ar pirmo numuru. Savas 
karjēras laikā Marcinkēviča ir 
izcīnījusi septiņus ITF vienspēļu 
titulus.

Kad tiesnesim jābūt 
ļoti izlēmīgam...

Latvijas vadošais futbola ties-
nesis Andris Treimanis nozī mē ja 
11 metru soda sitienu UEFA 
Čempionu līgas H apakšgrupas 
spēlē, kuŗā Šveices čempioni 
Bernes Young Boys futbolisti savā 

laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 
(0:1) ar Spānijas vienību Valencia.

Treimanis par sevi lika atgā-
dināt arī 55. minūtē, kad Valencia 
pussargs Daniels Pareho preti-
nieku soda laukumā nogāza 
Bernes vienības futbolistu Džib-
rilu Zovu (attēlā), latviešu soģim 
nozīmējot 11 metru soda sitienu. 
Latvijas tiesnešu brigāde strādāja 
otrajā UEFA Čempionu līgas 
grupu turnīra spēlē pēc kārtas.

***
Latvijas futbola izlase publi-

cētajā Starptautiskās futbola fe -
derāciju asociācijas (FIFA) pa -
saules rangā ierindojusies 132. 
pozicijā, zaudējot vienu vietu. 
Kopš septembŗa, kad tika pub-
licēts iepriekšējais rangs, Latvijas 
futbola izlase aizvadījusi divas 
spēles Nāciju līgā, ar 1:1 no  spē-
lējot neizšķirti ar Kazachstānu 
un ar 0:3 piekāpjoties Gruzijai. 
Novembrī izlasei priekšā divas 
izbraukuma spēles – pret Ka -
zach stānu un Andoru.

LFF un “11 vilki” 
saņem prestižu 

UEFA apbalvojumu
Latvijas Futbola federācija 

(LFF) un “11 vilki” – Latvijas 
nacionālās izlases identitāte – 
saņēmusi prestižu apbalvojumu 
no Eiropas Futbola federāciju 
asociācijas (UEFA). Īpašā atzi-
nība Latvijai tika izteikta 31. 
oktobrī Rīgā notikušajā UEFA 
Grow jeb Izaugsmes balvu pa -
sniegšanas ceremonijā. “11 vilki” 
saņēma balvu par kreativitāti un 
innovāciju tēla katēgorijā, UEFA 
izceļot, ka šis zīmols kalpo kā 
labs piemērs līdzjutēju, izlases un 
futbola kā sporta veida savstar-
pējai tuvināšanai. Latvijas futbols 
šāda veida atzinību no UEFA 
izpelnījies pirmoreiz vēsturē.

“Ar lielu atbildības sajūtu iz -
baudījām šo lielisko iespēju pie 
sevis uzņemt tik lielu skaitu Ei  ro-
 pas futbola gaišāko prātu. Varē-
jām sevi UEFA un visa Eiropas 
futbola priekšā apliecināt kā uz -
ticamus un spējīgus saimniekus. 
Šajā unikālajā kopā sa  nākšanā ie -
guvām arī daudz jaunas infor-
mācijas, iespaidu un ideju, kā vēl 
vairāk stiprināt futbola lomu un 
nozīmīgumu Lat vijā,” sacīja LFF 
prezidents Kaspars Gorkšs.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


