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Jāņa Čakstes ideāli:
neatkarība, brīvība un demokratija

14. septembrī apritēja 160 gadi, 
kopš dzimis pirmais Valsts prezi-
dents zemgalietis Jānis Čakste. 
Apliecinot cieņu Jānim Čakstem 
kā spilgtai personībai, kuŗas 
paus tās idejas nav zaudējušas 
aktuālitāti arī šodien, viņa dzim-
šanas dienā ziedus pie Jāņa Čak-
stes pieminekļa nolika Lat vijas 
Valsts prezidents Egils Levits, 
bijušais Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis, Jāņa Čakstes 
dzimtas pārstāvji, Jelgavas pil-
sētas un Jelgavas novada vadība 
un citi jelgavnieki.

Valsts prezidents Egils  Levits 
savā uzrunā (attēlā) atzina, ka 
Jāņa Čakstes atstātais mantojums 
ir liels izaicinājums katrai nāka-
majai paaudzei, uzturot viņa 
ideālus un turpinot veidot Latviju 
kā augsti attīstītu, tiesisku un 
demokratisku valsti. 

Piemiņas brīdī pie Jāņa Čakstes 
pieminekļa piedalījās arī Jāņa 
Čakstes dzimtas pārstāvji un 
uzrunu teica viņa mazmazmeita 
Kristīne Čakste. 

Pēc svinīgā piemiņas brīža un 
ziedu nolikšanas pie Latvijas 
Valsts pirmā prezidenta piemi-
nekļa atceres sarīkojums turpi-
nājās Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs-
tures un mākslas mūzejā. Vēs-

tures zinātņu doktors Jānis Šiliņš 
uzstājās ar priekšlasījumu „Starp 
Rīgu un Parīzi: Jāņa Čakstes 
polītiskā darbība 1918. gada no -
vembrī – 1919. gada jūlijā”.

personas un arī no tiem apstāk-
ļiem, kādos viņš dzīvoja un dar-
bojās, redzēt ideālus un vērtības, 
kas bija viņa darbības pamatā. 
Šie ideāli un vērtības ir pārnestas 

dotas grāmatas par Baltijas ie -
dzīvotājiem. Diemžēl laika gaitā 
Čak stes dzimtas veidotā biblio-
tēka gājusi bojā. Aizsākot akciju, 
13. septembrī, Saeimas priekš-

Jau devīto gadu Liepājas kul-
tūras pārvalde rīko svinīgu rakst-
nieka Egona Līva piemiņas bal-
vas „Krasta ļaudis” pasniegšanas 
ceremoniju. Šim literāro darbu 
konkursam šogad bija pieteikti 
19 literārie darbi, daudz vairāk 
nekā citus gadus. Galveno balvu 

Pelnīta balva
Ingunai Daukstei Silasproģei

saņēma literātūras pētniece, arī 
Laika autore Inguna Daukste 
Sila  sproģe par monografiju ”Gai -
dot laivu. Latviešu rakstnieki 
bēgļu ceļos Zviedrijā”. 

Apsveicam kollēgu un novēlam 
turpmāku rosmi izvēlētajā pēt-
niecības laukā!

Valsts prezidents Egils Levits, 
viesojoties J. Čakstes memoriālajā 
mūzejā „Auči”, atzīmēja, ka „šis 
centrs iemieso ideālus, kas bija 
Jāņa Čakstes ideāli, – neatkarība, 
brīvība un demokratija. Šeit sa -
vijas kopā vēsture ar pašreizējo 
situāciju, jo šeit mēs varam, pro-
tams, izejot no šīs vēsturiskās 

līdz mūsdienām, arī konsti tu-
cionālā formā, jo šīs vērtības un 
ideāli ir ielikti Latvijas Satversmē, 
kur viņš arī ir pielicis savu roku 
un kur ir redzams Jāņa Čakstes 
rokraksts.” Pārskatot Satversmes 
sapulces stenogrammas, ir re -
dzams, ka viņš daudz reižu iztei-
ca savus priekšlikumus, kas arī 
tika ņemti vērā. Līdz ar to viņa 
vārdi un formulējumi ir atro -
dami šodien spēkā esošajā Sat -
versmē. 

Jāņa Čakstes 160. jubilejā Sa -
eima aizsāk jaunu akciju „Dzim-
tas grāmatu plaukts”. Tajā ikviens 
ievērojamā valstsvīra dzimtas māju 
apmeklētājs aicināts papildināt 
„Auču” bibliotēku. 

Izcilajam valstsvīram esot in -
teresējuši vēsturiski darbi, un 
viņa iekārtotajā bibliotēkā bijušas 
sastopamas dažādās valodās iz -

sēde Ināra Mūrniece Saeimas 
vārdā Jāņa Čakstes mazmaz mei-
tai Kristīnei Čakstei kā dzimtas 
pārstāvei dāvāja Satversmes su -
ve nīrizdevumu, kā arī Gunāra 
Kusiņa grāmatu „Latvijas par-
lamentārisma apskats”. Tās būs 
pirmās grāmatas, kas ceļos uz 
Jāņa Čakstes dzimtas mājām 
„Auči” un liks pamatus Dzimtas 
grāmatu plauktam.

Saeimā svinīgi atvērts arī Jāņa 
Čakstes grāmatas „Latvieši un 
viņu Latvija: kāda latvieša balss” 
atkārtotais izdevums. Grāmata 
pirmo reizi izdota 1917. gadā 
Stokholmā, un tajā Jānis Čakste 
rakstīja: „Latvju tauta grib 
pasargāt savu tēviju Latviju, 
panākt neierobežotu iespēju un 
brīvību noteikti vadīt Latvijā 
savu nacionālo, kulturālo un 
ekonomisko attīstību.”
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                4 mēnešiem.......ASV $ 64.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 4 mēneši $92.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 4 mēneši $92.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 4 mēneši $100.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 4 mēneši $124.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
4 mēn. US $ 64.00; 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.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.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
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

2020. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $1.50

Ārpus ASV – par katru US $3.50 (NB! Maksa ASV dolaros) tai skaitā pasta izdevumi

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
LAIKS-Latvian Newspaper Inc.

6145 B SUN BLVD, APT 203 ST PETE, FL 33715

Kalendāra izdošanu atbalsta

Ik dienu jūsu mājās kāds skaistās Latvijas gabaliņš...
Laika mākslas kalendārs

Divpadsmit Latvijas pērles
Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!

Kalnamuiža (Sieksāte)
Kalnamuiža jeb Sieksāte var at -

skatīties uz ilgu un notikumiem 
bagātu vēsturi. Laika gaitā mai nī-
jušies īpašnieki, celtas jaunas ēkas 
un atjaunotas esošās. Šodien re  -
dzamā kungu māja ir tapusi pēc 
nodedzināšanas 1905. gada revolu-
cionārajos notikumos t. s. dzim-
tenes stilā, pret kuŗu fon Medemu 
dzimtas pārstāvjiem acīm  redzot 
bija īpašas simpātijas. Pēc posta 
gadiem atjaunotajā ēkā iekārtota 
viesnīca, bet blakus tai darbojas 
Pienrūpniecības mūzejs. Grezna 
un ar vēsturiskām liecībām ba -
gāta ir kungu mājas iekšiene.

„SLĪCĒJU 
GLĀBŠANA – 

PAŠU SLĪCĒJU 
ROKĀS!”

Par veselības aprūpi 
Latvijā

Jautājums tikai, kuŗš kuŗam 
sniedz neatliekamo palīdzību – 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienests (NMPD) slim-
niekiem, vai tieši otrādi, slimnie-
ki palīdz “noturēt pie dzīvības” 
neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestu? Izbrīnu jau iz -
sauc tas, ka NMPD dispečers kā 
tāds gaišreģis pa telefonu spēj 
noteikt, vai situācija konkrētajā 
gadījumā ir vai nav slimnieka 
dzīvību apdraudoša, un, atkarībā 
no savām izjūtām (vai garastā-
vokļa?) izlemj, vai sūtīt NMPD 
brigādi pie slimnieka, vai šo pa -
kalpojumu atteikt, ļaujot cilvē-
kam nomirt mierīgi, klusi un 
patstāvīgi, bez ārsta palīdzības. 
Ieteikums slimniekam šādā reizē 
pašam vērsties pēc palīdzības pie 
sava ģimenes ārsta vai tuvākajā 

atteikta. Lai sasniegtu savu ģi  me-
nes ārstu, man jāveic (labi, ka tikai!) 
vienu kilometru gaŗš pārgājiens 
līdz dzelzceļa stacijai, neatkarīgi 
no laika apstākļiem, uz perona 
jāsagaida nākamais vilciens (pa -
sažieŗu uzgaidāmās telpas Lilas tes 
stacijā sen jau likvidētas), Car ni-
kavas stacijā atkal jāveic puskilo-
metru gaŗš spurts, un ģimenes 
ārsta prakses vieta sasniegta. Labi, 
ja esmu ieradies ārsta pieņem-
šanas laikā un tā saucamā akūtā 
stundā (kad pacientus pieņem rin-
das kārtībā bez iepriekšēja pie -
raksta). Bet ja ne, ko tad? Labā-
kajā gadījumā man tiek izmērīts 
asinsspiediens, izklausīti trokšņi 
krūtīs, izrakstītas dažas receptes, 
iekasēta pacienta iemaksa, un 
mierīgi, nesteidzoties, es varu 
doties atpakaļceļā. Fizkultūra un 
sports, protams, ir veselību no -
stiprinoši faktori, bet ne jau nu 
visos gadījumos...

Un, ja nu vēl ģimenes ārsts 
atzīst, ka, lai viņš noteiktu pareizu 
diagnozi, man nepieciešamas da -
žādu medicīnas nozaŗu speciā-
listu konsultācijas, tad stāvoklis 
jau kļūst kritisks. Visur rindas, 
iepriekšējs pieraksts, satiksmes grū -
tības, un atkal – vai nu man jā  sauc 
“ātrā palīdzība” (“un sākas viss 
no gala...”), vai pie laika jā  sarunā 
apbedīšanas biroja pakalpojumi.

Par laimi, tur iepriekšēja pie -
raksta un mēnešiem ilgu rindu 
nemēdz būt.

E. V. Upelnieks,
uzticams Laika lasītājs

medicīnas iestādē, manuprāt, uz -
skatāms vai nu par neizdevušos 
joku, vai par galīgu situācijas 
nepārzināšanu.

Kā konkrētu piemēru minēšu 
pats savus iespējamos apstākļus 
akūtas saslimšanas gadījumā. 
Esmu pensionārs, man ir 87 gadi, 
esmu pārdzīvojis sešas ķirur ģis-
kas operācijas, t.sk. divas onko-
loģiskās. Veselības stāvoklis –  at -
bilstoši vecumam – ir mainīgs, dzī-
   voju Carnikavas novada Li  lastē. 
Mans ģimenes ārsts pieņem Car-
nikavā, 10 kilometru attālumā 
no Lilastes..

Tātad pirmajā hipotetiskajā ga -
dījumā pie manis ierodas NMPD 
brigāde divu cilvēku sastāvā, iz -
dara dažas manipulācijas, kon -
statē, ka es vēl neesmu gluži mi -
rējs, un pēc dažām dienām es sa -
ņemu rēķinu, kas būtiski maina 
manis iecerēto pensijas izlietojuma 
plānu. (Labi vēl, ka līdz šim NMPD 
nav iedomājies šo rēķinu piestā-
dīt tieši mani apkalpojošai sociā-
lās nodrošināšanas nodaļai tā sa  mak-
 sai bezstrīdus kārtībā no nākošā 
mēneša pensijas, bet gan jau iz -
domās arī kaut ko tam lī dzīgu...)

Otrajā hipotētiskajā gadījumā 
NMPD brigādes vizīte man tiek 
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Pianistes Dzintras Erlihas
solo koncertu turneja ASV

„LATVIEŠU KLAVIEŖMŪZIKAS AINAVAS”DACE
APERĀNE

LINDA TREIJA

Latviešu kultūras biedrība 
TILTS Mūzikas nozare š. g. ok -
tob rī rīkos koncertu turneju 
starptautisko konkursu laureātei, 
pianistei Dzintrai Erlihai, sadar-
bībā ar Klīvlandes latviešu kon-
certapvienību un Sv. Jāņa ev. lut. 
draudzi Filadelfijā. Dzintra Er -
liha koncertēs Klīvlandē (19. ok -
tobrī) Klīvlandes Apvienotās lat-
viešu ev.-lut. draudzes sarī ko ju-
mu zālē, Filadelfijā (26. ok  tobrī) 
Sv. Jāņa ev. lut. draudzes baznīcā 
un noslēgs turneju Ņujorkā (27. 
oktobrī) ar koncertu Kosciuszko 
Foundation koncertzālē, ko rīkos 
TILTS ar mecenāta Dr. Paula 
Grūbes atbalstu. Koncertpro-
grammā skanēs latviešu kom-
ponistu Lūcijas Garūtas, Jāņa 
Ivanova, Aivara Kalēja, Pēteŗa 
Vaska skaņdarbi, kā arī islan-
diešu autoru Snorri Sigfús Bir  gis-
son, Ragnar Kristinna opusi un 
A. Skrjabina, Fr. Šopēna klavieŗ-
mūzika. Informācija: www.tilts.org. 
Māksliniece sniegs īpašu kon-
certu-lekciju par latviešu klavieŗ-
mūziku Omahā (24. 10) Ne  bras-
kas Universitātes Strauss Per form-
ing Arts Center – Jan and John 
Christensen koncertzālē (music.
unomaha.edu).

2018. gadā, godinot Latvijas 
valsts Simtgadi, Dzintra Erliha 
uzstājās ar solo koncertiem Is -
landē (Reikjavīkā), savukārt duetā 
ar pasaules slaveno soprānu 
Maiju Kovaļevsku, sniedza pa -
saules koncertu tūri Austrālijā 
(Sidnejā, Adelaidē, Melnburnā) 

un ASV, Latvijas Nacionālās 
operas ģildes rīkotā koncertu 
turnejā (Bostonā, Vašingtonā DC, 
Klīvlandē, Priedainē – Ņūdžer-
sijā, Ņujorkā). Kopā ar Maiju 
Kovaļevsku un izcilo basu Kriš-
jāni Norveli arī tika ieskaņots un 
izdots labdarībai veltīts mūzikas 
albums „Ar siltu sirdi”.

Pianiste Dzintra Erliha klavieŗ-
spēli uzsāka mācīties trīs gadu 
vecumā, jau bērnībā atklājot 
spilgtu apdāvinātību un absolūto 
dzirdi. Abi vecāki bija mūziķi: 
tēvs – vijolnieks, ilggadējs Sigul-
das mūzikas skolas direktors; savu-
kārt māte – pianiste, klavieŗspēles 
pedagoģe. Mācības turpinātas 
Emīla Dārziņa mūzikas vidus-
skolā (pedagoģe Ligita Muiž-
arāja), vēlāk Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolā (pedagoģe 
Gunta Boža). Studijas turpinātas 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā izcilā profesora Arņa 
Zandmaņa (pasaulslavenā krievu 
pianista, Maskavas Konservā to-
rijas profesora Jakova Fliera 
(Yakov Flier) skolnieka) klavieŗu 
klasē. 

Parallēli studijām Latvijā pia-
niste aktīvi papildina zināšanas 
pie izciliem profesoriem ārpus 
Latvijas: Lazara Bermana (Krie-
vija), Barija Duglasa (Barry 
Douglas, Apvienotā Karaliste), 
Viktora Jeresko (Krievija/Fran-
cija), Igora Lazko (Francija), Fi -
lipa Džuzjāno (Philippe Giusiano, 
Francija), Birgitas Vollenvēberes 
(Birgitta Wollenweber, Vācija), 

Zjū Hjao Mei (Zhu-Xiao-Mei, 
Ķīna), Oļega Mantura (Somija), 
Mūzas Rubackītes (Francija), 
Aldonas Dvarionaites (Lietuva) u. c. 
Studējusi Kanadā pie izcilā lat-
viešu / kanadiešu pianista Ar  tura 
Ozoliņa, ko nodrošināja piešķirtā 
Martas Kundrātes-Tūteres pie -
mi ņas fonda stipendija. 

2013.gadā Dzintra Erliha ir ab -
solvējusi Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas doktorantūru, izstrā dā-
jot disertāciju par komponisti 
Lūciju Garūtu un iegūstot māk-
slas zinātņu doktora gradu. Pia-
niste ieskaņojusi vairākus mū -
zikas albumus; tajos bieži iekļau-
dama latviešu komponistu skaņ-

Citādas krāsas / Other Colours 
(kopā ar flautisti Ilonu Meiju 
ieskaņoti latviešu komponistu 
skaņdarbi flautai un klavierēm, 
2017; www.skani.lv)

Ar siltu sirdi / Warmhearted 
(kopā ar pasaules operzvaigzni 
Maiju Kovaļevsku un izcilo LNO 
solistu Krišjāni Norveli ir ie  ska-
ņota latviešu komponistu vokālā 
kamermūzika, 2018; www.arsil-
tusirdi.lv)

Pianiste aktīvi darbojas arī 
mūzikoloģijas nozarē. Izdoti vai-
rāki pianistes pētījumi, tostarp 
„Lūcijas Garūtas klaviermūzika” 
(Izdevniecība Musica Baltica, 
2007); „Hermanis Brauns laika-
biedru liecībās un skaņuierakstos” 
(krājums „Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas kameran-
sambļa katedrai 50”, Izdevniecība 
Ulma, Rīga, 2009), „Garūta – 
pianiste, savu skaņdarbu inter-
prete” (zinātnisko rakstu krā-
jums „Mūzikas zinātne šodien: 
pastāvīgais un mainīgais”, Dau -
gavpils, 2009) un citi. Šobrīd 
Dzintra Erliha ir docētāja Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka dē-
mijā, kā arī rēgulāri sniedz ār -
zemēs meistarklases un lekcijas. 
Aktīva ir pianistes koncert dar-
bība, uzstājoties Austrālijā, ASV, 
Kanadā, Islandē, Francijā, Uk -
rainā, Polijā un citviet – gan solo, 
gan ar kamermūzikas projek-
tiem. Pianistes mājās lapa: www.
dzintraerliha.com

Studiju gados kļūst par vairāku 
starptautisku pianistu konkursu 
laureāti: Balio Dvarionas starp-
tautiskajā pianistu konkursā Lie-
tuvā (1997, diploms), starptau-
tiskajā pianistu konkursā Roma-
1997 Italijā (1997, 1. vieta); starp-
tautiskajā Ludmilas Kņezkovas-
Hasijas pianistu konkursā Ka -
nadā (1998, 3.  vieta), starptau-
tiskajā Nikolaja Rubinšteina pia-
nistu konkursā Francijā (1999, 
1. vieta).

darbus: 
Zvaigznes skatiens / Regard 

d`etoile (ieskaņota latviešu kom-
ponistes Lūcijas Garūtas un 
franču komponista Olivjē Me -
siāna klavieŗmūzika, 2008)

Kvēlot, liesmot, sadegt! (ieska-
ņota L.Garūtas vokālā un in  stru-
mentālā kamermūzika, 2010)

Tilts pār jūrām / The Bridge 
Across the Seas (veltīts Tālivalža 
Ķeniņa 90. gadu atcerei (izdots 
Kanadā, 2010)

ALMA Amerikas Latviešu 
mākslinieku apvienības šī gada 
saiets notiks no 27.septembŗa 
līdz 29.septembrim skaistajos 
Katskiļu kalnos (Latvian Luther-
an Camp, 231 Greenhill Rd., Elka 

ALMA 2019 saiets Katskiļos
septembŗa nogalē

Preserving the Precious Text: Lat-
vian Peasant Metal-Clad Bind-
ings.“ Sestdiena iesāksies ar ALMA 
pilnsapulci. Pēcpusdienā jaunā 
māksliniece Laila Milevski iepa-
zīstinās ar savu maģistra darbu 

Vakara programmā pare dzēta 
mākslas darbu izstādes ap  skate, 
Kanadas latviešu mākslinieku grā-
matas atklāšana, dzejas lasījumi, 
neiztrūkstošā izsole un masku 
balle, kuŗas tēma būs „Kanada“. 

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

“Arvien esmu gandarīts par 
savu izvēli –
dzīvot ar savu ģimeni un 
strādāt Latvijā. Esmu
pateicīgs liktenim, sievai 
Līgai un vecākiem par
ceļu, ko man parādīja, un 
par atbalstu. Priecājos,
ka iznākusi šī lieliskā 
Astrīdas Jansones grāmata
par man līdzīgajiem trim-
das bērnu bērniem, kas
arī tic Latvijas nākotnei.
Lai tā iedvesmo arī citus!”

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts
Latvijā un ASV

Cena: 25,– USD

Astrīda Jansone

TRIMDAS
BĒRNU BĒRNI
LATVIJĀ

Park, NY 12427). Piektdienas va -
kars paredzēts ziņojumiem, stās-
tī jumiem par dažādiem jaunu-
miem latviešu mākslas laukā gan 
Amerikā, gan Latvijā, – par Jāņa 
Mintika izstādi PLMC galerijā 
Cēsīs, par Trimdas mākslinieku 
izstādēm Cēsu mākslas festivālā, 
Baltic Centennial mākslas izstādi 
Bostonā un citām. Erudītais Ro -
bert Milevski, kuŗš ir strādājis par 
bibliotekāru tādu universitāšu 
bibliotēkās kā Princeton Univers-
ity Library, John Hopkins, Library 
of Congress un citās, iepazīstinās 
ar savu lekciju „Reading the Bible, 

„Mātes zeme/Atmiņās“, kas cieši 
saistās ar latviskajām saknēm; būs 
iespēja iepazīties ar viņas illustrā-
cijām, komiksiem un interesēm 
mākslā. Kanadas viesi Karina 
Mieriņa un Uldis Richard Lote 
sniegs  ieskatu pašreizējā Kana-
das latviešu mākslas dzīvē, pa -
stāstīs par grāmatas „Latvian-
Canadian Artists and Artisans“ 
tapšanu un šī projekta izdošanu. 
Būs iespēja piedalīties praktiskajā 
darbnīcā, pārvēršot savas vecās, 
salauztās, izirušās rotas jaunos 
ornamentos un mākslinieciskos 
objektos. To vadīs Laima Rož kal  ne. 

Svētdien turpināsim ar ziņo-
jumiem, neizskatītajiem jautāju-
miem un projektiem.

Istabiņu rezervēšana notiek, 
tieši sazinoties ar Atpūtas nama 
saimnieci Helēnu Medni Puksti:  
zvanot  518-589-4167 vai rak-
stot katskiluistabas@gmail.com

Tuvāka informācija un pie  teik-
šanās, kontaktējoties ar ALMAs 
prezidenti Lindu Treiju snukis1@
yahoo.com 

Gaidām visus, kam interesē 
māksla, kultūra un jauni draugi! 
Uz drīzu un jauku redzēšanos 
Katskiļos septembŗa pašā nogalē!
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Kā aizritējuši pirmie mēneši 
Valsts prezidenta amatā? Saei-
ma bija brīvdienās, valdība – 
atvaļinājumā, un jūs bieži va -
rēja satikt kultūras un sabied-
riskos sarīkojumos.

 Tas bija ļoti intensīvs laiks, no 
agra rīta līdz vēlam vakaram, pie-
  pildīts un interesants. Satikos ar 
cilvēkiem, uzklausīju viņu do -
mas un viedokļus, pateicu sa    - 
vē jos. Bija tikšanās ar ārvalstu 
valstsvīriem, šobrīd pošos uz 
pir    mo valsts vizīti Polijā, tikšos 
ar Polijas prezidentu. Pildīju arī 
savus pienākumus kā Latvijas 
ar  mijas virspavēlnieks, daudz lai -
ka pavadīju, tiekoties ar mūsu 
Bru ņoto spēku pārstāvjiem. Bet 
kopš 5. septembŗa, kad darbu 
atsākusi Saeima, vairāk līdzdalī-
bas veltu likumdošanas darbam, 
gan mūsu valsts likumdevējam 
darot zināmas savas idejas, gan 
sekojot līdzi tam, kas tiek lemts 
Saeimā. 

 Bijāt arī Latgalē, kas citkārt 
minēta kā viens no atpaliku šā-
kajiem Eiropas reģioniem. Vai 
varat tam piekrist?

Noteikti ne! Biju Indras pagas-
tā, kas ir Krievijas pierobežā, biju 
Aglonā, 2x2 nometnē, kas šova-
sar notika Latgalē. Tikos ar pa š-
valdību pārstāvjiem, ar jaunie-
šiem, kuŗi uz 2x2 bija ieradušies 
no 15 pasaules valstīm, tostarp 
tādām, ko saucam par eksotis-
kām – no Kataras un Omānas, 
piemēram. Satiku daudz cilvēku, 
un varu teikt – neredzēju pilnīgi 
tukšus un pamestus ciemus, kā -
dus esmu redzējis citur Eiropā, 
un man ir pamats teikt, ka Latgali 
par atpalikušu Eiropas reģionu 
gan nevar nosaukt! Jā, algu lī  me-
nis te ir zemāks, bet zemāki ir   
arī izdevumi, piemēram, par dzī-
vok li. Satiku Latgalē cilvēkus, kas 
ir darbīgi un dzīvespriecīgi. 

Atklājot Saeimas rudens sesi-
ju, savā runā kā pirmo aktuā-
litāti jūs minējāt mediju polī-
tikas sakārtošanu. Bet Latgalē, 
īpaši Krievijas un Baltkrievijas 
pierobežā, nepiedodami ilgstoši 
iedzīvotājiem nebija pieejama, 
piemēram, Latvijas sabiedriskā 
televīzija.

 Indrā biju tieši tāpēc, lai atklā-
tu televīzijas mastu, kas no 2020. 
gada 1. janvāŗa nodrošinās TV 
pieejamību tai iedzīvotāju daļai, 
kuŗai tās nebija. Vēl atliek atri - 
si nāt jautājumu par reģionāla-
jiem medijiem un portāliem, kas 
arī aptver noteiktu iedzīvotāju 
skai tu, lai arī nelielu. It visiem 
pil soņiem ir jābūt informētiem 
par valstiski svarīgiem jautā ju-
miem. Un ja nav kvalitātīvas ‒ es 
uz  sveru – kvalitātīvas – infor-
mā  ci jas, kas ir arī pamats iz -
pratnes   un viedokļu veidošanai 
par to,  kā funkcionē valsts, par 
to, kādas ir ikkatra pilsoņa ie -
spējas un pienākumi savā valstī, ‒ 
tas ir saistāms ar valsts drošības 
jautā jumu. Iepriekšminētais at -
tiecas tiklab uz reģionālajiem,   
kā arī   uz nacionālajiem medi-
jiem, un valstij ir jāsakārto sub-
sidiju me  chanisms, lai nodro ši-
nātu me    diju atbalstu. Te ir daudz 
darāmā, un svarīgākais ir tas, lai 
mediji atbilstu augstas profe sio-
nālitātes kritērijiem un darbotos 
atbils  toši augstvērtīgas žurnā lis-

“Ikviena pilsoņa godalieta ir atbalstīt savu valsti.”
 Latvijas Valsts prezidents Egils Levits intervijā  Ligitai Kovtunai

tikas saturiskajiem un ētiska  -
jiem prin cipiem. Līdzšinējā val sts 
atbals ta sistēma medijiem, kā iz -
rādās, nav bijusi tā labākā. In -
formātīva jā telpā joprojām ir 
pārlieku liela Krievijas propa-
gandas klātbūt ne, un Latvijas 
nelielo mediju tel pu tas padara 
jo trauslāku. Pil sonim ir jābūt 
informētam, jo viņam “jānes” 

sava valsts, un tas ir arī valsts 
drošības jautājums.

Par to, ka pilsonim “jānes” 
sava valsts, jūs runājāt arī, tie-
koties ar biedrības “Par izcilu 
valsts prezidentu” aktīvistiem, 
uzsverot, ka gan ikdienas situā-
cijās, gan savā zemē, gan ār -
valstīs ir jāpauž sava pozitīvā 
nostāja attiecībā uz savu valsti. 

Vienkāršāk sakot – jāspo drina 
valsts tēls?

Valsts tēls ir svarīgs, bet pri-
māra ir reālitāte, proti, pilsonim 
ir jāpiedalās savas valsts līdz vei-
došanā. Tēls rodas, izejot no reā-
litātes. Līdzveidošana, savukārt, 
ir vēlme un sapratne, ka pilsoņa 
godalieta ir atbalstīt savu valsti. 
Varbūt nepietiekami daudz cil-

vēku to izprot, un te atkal ir darbs 
medijiem. Mēs visi taču esam 
ieinteresēti, lai mūsu valsts būtu 
spēcīga.

Un ko jūs atbildētu cilvēkam, 
kas saka, ka Latvija nav veik-
smīga valsts?

Lai iepazīst citas zemes, salī-
dzina un tad spriež! Šorīt biju 
kādā starpvalstu biznesa forumā, 
kur izraisījās saruna par to, ka 
Latvijā ir pārlieku liela birokra-
tija – jūs arī droši vien tā uz  ska-
tāt…

Pilnīgi noteikti!
Bet es jums iebildīšu – esmu 

dzīvojis piecās valstīs un varu 
teikt, ka, piemēram, Vācijā, Aus-
t rijā, Luksemburgā birokratija ir 
daudz lielāka nekā Latvijā. Jā, 
birokratija ir nepieciešama valsts 
sastāvdaļa, tur neko nevar pada-
rīt. Cilvēki mēdz savu valsti vēr-
tēt sliktāku, nekā tā ir. Diemžēl. 
Bet, attiecībā uz Latviju, vēlos at -
gādināt, ka mēs savu valsti, ie -
skaitot tās birokratiju, veidojām 
no jauna. Attīstītajās demokra-
tijās valsts aparāts ir ar ilgstošu 
vēsturi un pieredzi. Mums ir šis 
“uzlabošanas aspekts,” kas saistīts 
ar kritiku – “nav labi, vajag labāk”, 
un kritika Latvijā izpaužas spilg-
tāk nekā tajās valstīs, kuŗās ir 
ilgstošas demokratijas tradicijas, 
un tas ir saprotams. Mēs taču 
īstenībā sākām būvēt klajā lau-
kā…

Ir sāpīgi dzirdēt Rietumu 
tautiešu neretos pārmetumus – 
“mēs domājam, ka Latvijā viss 
notiks ātrāk.”

Kāpēc nevarējām ātrāk? Acīm-
redzot arī valsts veidošanā ir jā -
iziet visi attīstības posmi. Tas 
bū tu līdzīgi, kā brīnīties, kāpēc 
aizvadītā gadsimta deviņdes mi-
tajos gados nebija tādi mobilie 
telefoni, kādi ir tagad! Ikkatrai 
idejai ir jāiziet visas attīstības 
fazes, nevar uzreiz “ielēkt” gala 
rezultātā. Atminos kādu sarunu 
ar cienījamu Vācijas polītiķi ap 
1992. gadu, kad biju Latvijas 
vēstnieks Vācijā. Viņš teica: kā -
pēc jūs visu neveidojāt no jauna? 
Jā, mēs mēģinājām savu valsti 
veidot saskaņā ar Eiropas tradi-
cijām, ar tiem cilvēku resursiem, 
kādi bija, pēc tādiem priekšsta-
tiem, kādi bija. Tagad, protams, 
kreatīvais jeb radošais elements 
ir krietni lielāks nekā tolaik.

Tolaik jūs arī bijāt kā vidu -
tājs sarunās ar latviešu trim -
das organizāciju vadību, kas tā 
nemaz nenoticēja Atmodas 
idejai un Tautas frontei. Grā-
matā “Valstsgriba” arī izlasā -
ma jūsu vēstule tolaik PBLA 
valdes priekšsēdim Gunāram 
Meierovicam, kuŗā raugāt pro-
cesus izskaidrot.

Jā, tiešām es biju “sarunu ve -
dējs”, jo biju savdabīgā situāci -    
jā – darbojos gan Tautas frontē, 
gan PBLA, gan LNNK un mē -
ģināju visas puses virzīt, lai no -
nāktu pie rezultāta – Latvijas ne -
atkarības atjaunošanas. PBLA 
vadība bija skeptiska pret Tautas 
fronti, es mēģināju skaidrot un 
pārliecināt, nebūdams kādas vie-
nas puses delegāts, – biju “iekšā” 
visās pusēs.

Egils Levits: “Valsts tēls ir svarīgs, bet primāra ir reālitāte, 
proti, pilsonim ir jāpiedalās savas valsts līdzveidošanā. Tēls 
rodas, izejot no reālitātes. Līdzveidošana, savukārt, ir vēl me 
un sapratne, ka pilsoņa godalieta ir atbalstīt savu valsti. 
Varbūt nepietiekami daudz cilvēku to izprot, un te atkal ir 
darbs medijiem. Mēs visi taču esam ieinteresēti, lai mūsu 
valsts būtu spēcīga.”

Ar biedrības “Par izcilu valsts prezidentu” aktīvistiem Rīgas pilī, darba kabinetā (Turpinājums 5. lpp.)
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“Ikviena pilsoņa godalieta ir atbalstīt savu valsti”
 Latvijas Valsts prezidents Egils Levits intervijā  Ligitai Kovtunai

Nākamnedēļ dosieties uz 
ASV, uz Ņujorku, lai savā jau-
najā – Latvijas Valsts preziden-
ta statusā teiktu runu ANO    
47. sesijā. Tiksieties arī ar lat-
viešu kopienu. Kāds būs  jūsu 
vēstījums tautiešiem Amerikā?

Pirmām kārtām – turpiniet sa -
glabāt latvietību Amerikā! Un 
vienlaikus līdzdarbojieties Lat-
vijas attīstībā ar savu domu, klāt-
būtni, katrā ziņā – piedaloties, 
balsojot Latvijas vēlēšanās!

Uzrunā, atklājot Saeimas se  si ju, 
kā prioritāti uzsvērāt arī vals ts 
financējumu polītiska jām par ti-
jām, valsts atbalsta palieli nāša -
nu zinātnei, izglītī bai, in  novā ci-
jām – jomām, kas cieši saistītas 
ar tautsaim nie cības attīstību. 
Kas, jūsuprāt, to kavē visvairāk? 
Vai korupcija, kas, spriežot pēc 
publicitātes, mūsu valsti pada-
rījusi gluži vai “oriģinālu”?

Par korupciju runāt tiešām ir 
kļuvis populāri, bet tā tiešām 
pastāv, īpaši būvniecības jomā un 
Latvijā patiešām ir augstāka ne -
kā Rietumeiropas valstīs un īpaši, 
salīdzinot ar Skandinaviju, kur   
tā ir ļoti zema. Lai gan lielu grū-
dienu korupcijas samazinā šanā 
deva iestāšanās Eiropas Sa  vie nī-
bā, līdz ar ko nācās rēķinā ties ar 
stingru procedūru mechanis - 
mu, tomēr Latvijā, lai gan tā palē-
nām samazinās, ir liela pār lieku.

Bet Igaunijā nav pat tāda 
jēdziena kā “oligarchs”!

Tas savukārt saistīts ar to, ka 
Latvijā tomēr bijusi lielāka “krie-
viskā orientācija” nekā Igaunijā 
un Lietuvā. Krievijā “oligarchi” ir 
fenomens, kas, iespējams, saistīts 
ar visai nelielo valsts financiālo 
atbalstu polītiskajām partijām. 
Runājot par Lietuvu un Igauniju, 
šajās mūsu kaimiņvalstīs minē-
tais atbalsts ir gandrīz desmit rei-
zes lielāks nekā Latvijā, lai gan 
absolūtajos skaitļos arī nav ļoti 
liels. Un tomēr – tas atbrīvo par-

tijas no vajadzības vērsties pēc 
atbalsta pie bagātiem cilvēkiem, 
līdz ar to uzņemoties zināmas 
saistības. Tāpēc arī, uzrunājot 
Saeimu, to īpaši uzsvēru.

Uzsvērāt arī nepieciešamību 
vairāk uzmanības, respektīvi, 
valsts financējuma, veltīt zināt-
nei un innovācijām.

Paraudzīsimies uz līdzšinējo 
rezultātu – ik gadu ap 10 tūksto-
šiem jauniešu beidz ģimnazi - 
jas un raugās, kur turpināt izglī-
tību. Viņi skatās Eiropas virzie-
nā, kur ir labāks piedāvājums, 
jo Latvijas augstskolas nav pā -
rāk augstā vēr tējuma līmenī. Tā 
ir valsts no  zīmes problēma, no 
kuŗas izriet uzdevums – panākt, 
lai tiem mū  su jauniešiem, kuŗi 
vēlas ie gūt augstas kvalitātes 
izglītību, būtu iespējas Latvijā. 
Tas savu kārt nozīmē, ka augst-
skolām jā  spēj piesaistīt augstas 

raudzes zi  nātniekus, pārval dī-
bas formai jābūt tādai, kas to 
veicinātu. Labs piemērs šai ziņā 
ir Tartu univer sitāte, kas pēc 
veiksmīgām refor mām panāca 
strauju “izrāvienu”, ierindojo-
ties augstākā līmeņa rei tingos. 
Mums der mācīties no kaimi-
ņiem. Izglītības ministri jai ir 
dots uzdevums līdz 17. de  cem-
brim izveidot koncepciju, kā arī 
Latvijas augstskolām tādu pa -
nākt.

Stradiņa universitātē nu jau 
studē ap tūkstoti jauniešu no 
bagātās Vācijas.

Šis piemērs liecina, ka labi 
“aizmetņi” jau ir.

Ko teiksiet savā runā ANO 
sesijā?

Runāšu par Latvijas nostāju 
attiecībā uz globālajām problē-
mām, kas saistītas ar starpvalstu 
attiecībām pasaulē, ar starptau-
tiskajām tiesībām, ar vides un 
klimata pārmaiņu jautājumiem, 
ar izaicinājumiem līdz ar tech-
noloģiju attīstību tādā līmenī, 
kādā tie ietekmē sabiedrību. Pēc 
manas pārliecības, sabiedrībā jā -
būt skaidrai nostājai par to, kā 
jaunajām technoloģijām jāpa -

līdz sabiedrības attīstībai un kā 
nepieļaut iespējamos riskus, ja 
tās nonāk nedemokratisku val - 
s tu rokās.

No redakcijas.
E. Levita uzruna plānota ANO 

Ģenerālās asamblejas pirmajā 
dienā, t.i., 24. septembrī apm. 
plkst. 17.30 pēc Ņujorkas laika 
jeb 25. septembrī apm. plkst. 
00.30 pēc Rīgas laika. Uzstāšanās 
laiks var tikt mainīts atkarībā    
no citu runātāju uzstāšanās il -
guma. Tīmeklī klausieties – 
https://gadebate.un.org/en

Ar meitu Dziesmusvētkos 2018. gadā

Ar māti un brāli studiju gados

Ar dzīvesbiedri Andru Leviti

UZZIŅAI
Egils Levits  dzimis 1955. ga  da 

30. jūnijā Rīgā padomju di -
sidenta, ebreja Jonasa Levita 
un tukumnieces Ingeborgas ģi -
menē. Māte savulaik stu dē ju -
si Latvijas Mākslas akadēmijā 
un rakstījusi dzeju, bet viņas 
tēvs bijis aktīvs 1905. gada re -
volūcijas dalībnieks. Tukumā 
izveidojis spēcīgu saimniecī-
bu, nodibinājis ģimeni. Kopā 
ar sievu 1949. gada 25. martā 
izsūtīts uz Sibiriju. 

Līdz 1972. gadam Levits mā -
cījās Rīgas 2. vidusskolā, klasē 
ar ķīmijas novirzienu. Absol-
vējot skolu, vienīgajam kakla-
saites vietā bijusi prievīte. Pēc 
vidusskolas Levitu ģimene 
emig rēja uz Vāciju, apmetās 
pie Ingeborgas radiem. Absol-
vējis  Minsteres Latviešu ģim-
naziju, E. Levits studēja Ham-
burgas universitātes Tiesību 
zinību fakultātē un Filozofijas 
un sabiedrisko zinātņu fakul-
tātes Polītikas zinātnes nodaļā. 

Dziesmusvētkos Egils Levits 
parasti piedalījies kā dejotājs. 
“Jā, es neesmu dziedātājs. Meita 
dejo, dēls dzied – kādam jau ir 
jābūt skatītājam,” tā par sevi ta -
gad saka E. Levits, uzsverot, ka 
Dziesmusvētki viņu patiesi ie -
dvesmojot. Prezidenta visvai -
rāk  iecienītā tautasdziesma – 
Div’ dūjiņas gaisā skrēja. “To 
viņš labprāt dzied līdzi un iz -
skaidro vēsturisko pamatu,” 
stās ta Ministru prezidents Kriš-
jānis Kariņš, kam E. Levits Min-
sterē bijis vēstures skolotājs.

Levits par savu būtiskāko vei-
kumu un saviļņojošāko  dzīves 
brīdi sauc Latvijas Republikas 
neatkarības  atjaunošanu, dek-
la rācijas pieņemšanu 1990. ga - 
  da 4. maijā. Viņš ir viens no tās 
līdzautoriem. Jau 1985. gadā 
vai rākās intervijās E. Levits teica, 
ka Latvija būs neatkarīga pēc 
pieciem vai desmit gadiem. 

2007. gadā Egilam Levitam 
piedāvāja kandidēt uz Valsts 

prezidenta amatu, taču viņš 
tam piekrita tikai 2015. gadā. 
Toreiz ievēlēja Raimondu Vē -
joni. Vaicāts, vai bija kādreiz 
iedomājies, ka būs prezi-
dents, viņš saka: “Nekad, iz -
ņemot šogad.” 

E. Levita dzīvesbiedre An  - 
d ra Levite ir ārste – ginekolo -
ģe, bērni dzīvo ārzemēs, taču 
brīvdienās cenšas būt  Lat -
vijā. Dēls Linards patlaban 
iziet  rezidentūru Vācijā, bijis 
praksē Bērnu slimnīcā Rīgā 
un nākotnē vēlas darboties  
bērnu psīchiatrijā. Meita In  -
d ra  studējusi  vides zinātni un 
strādā starptautiskā organi-
zācijā, kas gatavo vides pro-
jektus pasaules lielajām pil-
sētām, kuŗās dzīvo vismaz 
pieci miljoni cilvēku – Ķīnā, 
Amerikā, Indijā, Afrikā. Indra 
esot tā, kuŗa mājās raugās,   
lai vecāki dzīvotu saskaņā ar 
dabu un būtu atbildīgi pret 
vidi.      

(Turpināts no 4. lpp.)
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Ņūdžersijas latviešu skolā iesācies
jauns mācību gads 

Ar Rīta zvaigzni karogā
Latvijā populārajai volejbola komandai „ Aurora” – 50

Toreiz visā plašajā Padomju 
zemē vārds Aurora varēja no -
zīmēt tikai kuģi Ņevas upē, kas 
ar savām lielgabalu zalvēm ie -
dārdināja boļševiku apvē r suma 
sākumu. Komandas emblēmā 
nebija kuģis, bet stilizēta Rīta 
zvaigzne. Visgrūtāk to paskaid-
rot nācās toreizējās Ļeņingradas 
žurnālistiem, kad tikāmies pre-
ses konferencēs. Viņi to vien-
kārši negribēja saprast. 

Pēc piecdesmito gadu spo ža-
jiem panākumiem Latvijā sākās 
sieviešu volejbola atpalicība no 
padomju sporta attīstības ātru-
miem. Tā bija saistīta gan ar 
pāreju uz slēpto profesionā-
lismu, gan ar lielo republiku 
daudzmiljonu jauniešu iesaistī-
šanu sporta treniņos, jo sasnie-
gumi sportā bija viens no 
līdzekļiem ideoloģiskajā cīņā. 
Tālaika izcilākais sporta vadītājs 
ministra statusā Daumants 
Znatnajs atceras: 

„Volejbola meistarkomanda 
bija noslīdējusi līdz 25. vietai 
lielvalsts rangā. Mums bija laba 
junioru komanda ar jaunu tre-
neri Andri Kļaviņu. Pie fabrikas 
Aurora sāka būvēt šautuvi. Celt-
niecības ministrs bija sporta 
meistars volejbolā Jūlijs Veis-
kops. Panācām, ka virs šautuves 

uzbūvēja arī sporta zāli. Ar di -
rektoru bija jāvienojas, ka fabri-
kas darbinieku kopa uzņemas 
šefību (tajā laikā populārs vārdu 
virknējums) par jaunas meis-
tarkomandas izveidošanu”… 
Un 1969. gada 12. septembrī pie 
direktora Saļnikova pulcējās 
Vieglās rūpniecības arodbied-
rības un sporta vadītāji, jaunās 
meitenes – vēl vidusskolnieces, 
lai kaltu nākotnes plānus. Fab-
rikas emblēmā bija stilizēta 
zvaigzne. Rīta zvaigzne! Kur nu 
vēl ko labāku jaunām meitenēm 
un trenerim ar ambīcijām un 
sapņiem! Tā bija jaunās ko -
mandas dzimšanas diena.”

Sākumā nebija kārtīgi kur 
trenēties, jo Auroras sporta zāli 
vēl būvēja, Daugavas Sporta 
namu remontēja, ne komandas 
ārsta (speciālitāte – fizioterapeits 
nebija dzirdēta), ne kārtīga in -
ventāra. Trenējāmies Latvenergo 
sporta zālē Ganību dambī, bieži 
vien pat svētdienās pa četrām 
stundām bez siltā ūdens dušās. 
Reiz vētras laikā Ganību dambis 
bija ūdenī, meitenes no treniņa 
evakuēja ar armijas amfībijām. 
Junioru izlases meitenes, pār-
svarā vidusskolnieces, bija iera-
dušās no dažādām Latvijas 
malām. Izšķīros par gana ris-

kantu soli, lai vienkopus sapul-
cētu visas skolnieču izlases mei-
tenes. Jau labi pasen biju ie -
stājies skolotāju kooperātīvā, 
gaidīju rindā, lai varētu nopirkt 
dzīvokli Rīgā. Bija tāds „sīkums” 
– par to bija jāmaksā vairāki 
tūkstoši. Sēdos nakts vilcienā, 
izkāpu Ugāles stacijā Vilku mē -
nesī un, meklēdams Rīta zvaig-
zni starp tumšo egļu galotnēm, 
soļoju kilometrus piecus pie 
Jūliņtantes pēc „kredita”. Izde-
vās pārliecināt Jūliņtanti, kuŗa 
pēc Sibirijā pārciestā joprojām 
dzīvoja ar ticību cilvēku laba-
jiem nodomiem. Tā tiku pie 
vairākistabu dzīvokļa atslēgām. 
Latvijas volejbola nākotnes 
vārdā manai labajai tantei nācās 
pagaidīt ar kredita atgūšanu, jo 
vajadzēja gultas, skapjus un 
rakstāmgaldus, lai nelegālais 
Kūdras ielas „volejbola inter-
nāts” varētu uzņemt pirmās au -
dzēknes no Kuldīgas, Gulbenes 
u. c. Latvijas vietām.

Sākums jaunajai komandai 
bija iedvesmojošs un daudz so-
lošs. Rīgas čempionātā, kuŗā cī -
nījās pieredzējušās un sportiski 
aizskartās Latvijas labākās ko -
mandas, Aurora jau pirms pē -
dējās spēļu kārtas, bija nodro-
šinājusi čempionu medaļas. 

Pieaugušo grupā, kaut arī mūsu 
komandas caurmēra vecums bija 
16,3 gadi! Gadu vēlāk Aurora 
pirmo reizi kļuva par  Latvijas 
čempionēm. Šoreiz mazāk rak-
stīšu par neskaitāmajām cīņām, 
uzvarām un zaudējumiem. To 
var izlasīt grāmatā  „Volejbols 
Latvijā. No saknēm līdz mūs-
dienām”, ko izdeva „Jumava” 
2018. gadā. Atcerēšos to ceļu, kas 
sākās pirms pusgadsimta, kopā 
ar jaunajām meitenēm, kuŗas 
tagad pašas audzina, skolo, trenē 
savus un citu bērnus. Gribu 
pastāstīt šodienas paaudzei, ka  
neviena no meitenēm neprasīja 
– „Kas man par to būs?” Šādi 
jautājumi radās vēlāk, kad mei-
tenes par volejbola spēlēšanu 
sāka saņemt algu un padomju 
laika sporta aprindās zināmos 
talonus, kuŗus uzrādot, varēja 
noteiktās vietās paēst vai saņemt 
produktus.

Lai saglabātu it kā amatieŗa 
statusu un slēptu profesionālā 
sporta iezīmes, sporta koman-
das tika piesaistītas kādām rūp-
nīcām vai uzņēmumiem. Tas 
jau tika praktizēts arī Rietumu 
pasaulē. Piemēram, leģendārā 
japāņu treneŗa Hirobumi Dai -
macu komanda bija Nichibo fir-
mas paspārnē, bet Uzlēcošās 

saules zemes meitenes patiešām 
strādāja uzņēmumā no plkst. 8 
līdz 16.30 un trenējās no plkst. 
17 līdz 23.30. Auroras meitenes, 
kamēr mācījās vidusskolā, arī 
trenējās vienreiz dienā, bet ne 
jau līdz pusnaktij. Pēc vidus-
skolu absolvēšanas mūsu plānā 
bija trenēties divreiz dienā. Mei-
tenes tika pieņemtas darbā fab-
rikā par audējām. No stāvēšanas 
pie stellēm tika atbrīvotas, un 
viņām tajā laikā bija „jātamborē” 
pa sporta laukumu, jāpilda pa -
domju sporta sasniegumu plāns. 
Ne jau visi cechu priekšnieki 
tādas „audējas” gaidīja  atples-
tām rokām. Trenerim bija jāprot 
dibināt draudzīgas attiecības ar 
cechu priekšniekiem, reizēm 
kopā jāiedzeŗ kāds šņabis, rei-
zēm jāizpalīdz ar meiteņu darba 
rokām, ja radās sastrēgumi 
plāna izpildē. Tomēr šī sistēma 
darbojās, ja bija norādījumi „no 
augšas”, ja sacensībās cecha 
vadītāju sēdināja goda (tagad 
VIP) vietās, aicināja izbraucie-
nos ar komandu. Meitenes mā -
cījās neklātienē, trenējās, bet 
daudz laika prasīja braucieni pa 
visu plašo padomiju.

„Visi ceļi ved uz latviešu skolu!“ 
– tā, sekojot mācītāja Juŗa Saivara 
teiktajam, sestdien, 7. septembrī 
visi kopā vērām skolas durvis 
jaunam mācību gadam. Šim sau-
lainajam un vasarīgajam sest-
dienas rītam bija patiesa svētku 
sajūta: skolēni, skolotāji un ve -
cāki ieradās skolā ar smaidošām 
sejām, ziedpilnām rokām un 
pilni apņēmības doties pretī  veik-
 smīgam un radošam mācību 
darbam. 

Kad vecāku sarūpētie ziedi bija 
pasniegti skolotājiem un bērni 
bija iepazinušies ar savām klases 
audzinātājām, skolas pārzines 
Jana Anča-Tetere un Sarmīte 
Leja-Grigalinoviča aicināja visus 
uz svinīgo mācību gada at  klā-
šanas aktu, kas iesākās ar skolas 
tradiciju – Valsts karoga iene ša-
nu, kas ir pirmais oficiālais uzde-
vums skolas vecākajiem – 8. kla-
ses skolēniem. Mācītājs Saivars 
novadīja svētbrīdi, savā uzrunā 
izstāstot par Florences katedrāles 
kupola celšanu, kas 15. gadsimta 
sākumā bija nopietns techno-
loģisks izaicinājums, kas prasīja 
savstarpēji uzticēties gan archi-
tektam, gan strādniekiem un 
daļēji ļaut notikumiem arī ritēt 
savu gaitu. Tāpat viņš aicināja 
skolēnus nākt uz skolu ik sest-
dien kā uz jaunu piedzīvojumu, 
kas, tiem, kuŗš piedalīsies, dos 
iepriekš nenojaustas un jaunas 
atziņas. 

Arī skolas pārzines mīļi sveica 
visus jaunajā mācību gadā. Viņas 
iepazīstināja klātesošos ar sko lē-
niem un skolotājiem. Šogad skolā 
dažādos priekšmetos, no kuŗiem 
pāris tiek mācīti pa līmeņiem, 

savu artavu pieliks apmēram 20 
skolotāji un palīgi; arī abas pār-
zines pašas ir klases audzinātājas 
un latviešu valodas skolotājas. 
Pirmsskolas klasē šogad ir 6 bēr ni, 
un, kā jau vecumam at  bilstoši, 
pats jaunākais pirmskolnieks 
mazliet nosnauda diendusu pa 

Kristof Spellen un Kārlis Zālīte, 
un visi ir mācījušies skolā, sākot 
ar pirmsskolas gadiem. Kopā 
skolā mācīsies 49 skolēni, un 
skolai pievienojās 6 jauni skolēni: 
pirmsskolas klasē skolas gaitas 
iesāka Marta Doku, Kristaps 
Drulle, Ansis Liepiņš un Niall 

latviskajos notikumos, ko kopā 
skatījāmies uz lielā ekrāna. Skolas 
saimei lielākais vasaras notikums 
bija dalība Toronto Dziesmu un 
Deju svētkos, kur skolas tautas-
deju kopa Zaglītis piedalījās ar 
jaunāko un vecāko klašu grupām. 
Lai tas izdotos, skolēni un tautas-

Ņūdžersijas skolas saime šī mācību gada pirmajā skolas dienā // FOTO: Kristīna Rathode

ziedodama savu darbu skolai, 
vasaras sākumā sašuva vestes 
puišu tautastērpiem, tā bagātinot 
skolas tautastērpu krātuvi, kas 
pieejama ikvienam skolēnam. Ar 
prieku ieskatījāmies citos skolēnu 
un skolotāju vasaras piedzīvo-
jumos. Ziemeļamerikā tie bija 
Ņujorkas draudzes Katskiļu no -
metnē vai Īkšķīšu programmā, 
skautu un gaidu 12. lielajā no -
metnē “Solījums”, 3x3 nometnē 
un Draudžu dienās Katskiļos, 
Gaŗzerera nometnē un vasaras 
vidusskolā (GVV), Baltijas ceļa 
30. gadskārtas atzīmēšanā Vašing-
tonā un Latvijā. Mūsu skolēni 
apmeklēja diasporas bērnu no -
metni, lībiešu nometni un 3x3 
nometni Latvijā, piedalījās Ag -
lonas svētceļojumā un “Sveika, 
Latvija!” braucienā, kā arī cie-
mojās pie radiem, īpaši jau vec-
māmiņām, un draugiem Latvijā. 
Skolotājas Jana Anča-Tetere, Liene 
Kilgišova un Agnese Nikolas pie-
dalījās ikvasaras LVA (Latviešu 
valodas aģentūras) rīkotajos dia-
sporas skolotāju kursos Latvijā. 
Šie skaistie un dažādie pie dzī-
vojumi vasaras mēnešos deva 
iespēju ikvienam bagātināt savu 
latvisko dvēseli un identitāti, lai 
ar jaunu sparu un apņemšanos 
iesāktu šo mācību gadu.

Sestdien skolā valdīja sirsnīgs 
atkalredzēšanās prieks un patiesa 
sajūsma par jaunajiem skolē-
niem, kā arī tiem, kas atgriežas 
skolas saimē. Lai mums izdodas 
sekot skolas pārziņu vēlējumam 
šajā, nu jau 68. mācību gadā 
„zināt, izzināt, uzzināt, mācīt un 
mācīties, un savu zinātgribēšanu 
pielipināt arī bērniem!”

svinīgā akta laiku, atgādinot mums 
visiem, ka trīsgadīgam bērnam 
arī šī ir nopietna slodze. Ab  sol-
ventu klasē ir 6 skolēni – Rūdis 
Jātnieks, Maksis Rathod, Alek-
sandrs Soucie, Anna Soucie, 

McKay; 1. klasei pievienojās 
Māra McKay un 4. klasei – 
Katrīna Beltiņa. 

Šoreiz svinīgo atklāšanu no -
slēdza pārzines Janas skaisti sa -
ko p otais bilžu ieskats šīs vasaras 

deju skolotājas Sarmīte Leja-
Grigalinoviča un Līvija Medne 
bija ielikušas milzu darbu, kas 
notika ar lielu vecāku atbalstu. 
Īpašu pateicību saņēma ilggadējā 
skolotāja Ieva Kreichelte, kas, 
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priekšnesumu. Nauris arī pār-
baudīja, vai sportistēm locītavas 
nav ierūsējušas, vai kankanu 
var vēl uzdejot. Kad visi bija 
pielūguši Sauli, piedziedot Nau-
rim O’Sole Mio, un tā atsaucās 
ar spožiem stariem pār Vecrīgas 
torņiem, sāka spolēt Pēteŗa Cir-
kana no KaroWood dāvinātā 
retrospektīvā video un foto 
lente. Uz ekrāna aiztecēja nu jau 
padzīvojušo dāmu jaunības gadi 
uzvarās, zaudējumos, kam bla-
kus soļoja prieki un pārdzī vo-
jumi. Pazīstamais sporta ko -
mentētājs Anatolijs Kreipāns, 
kam pieder vārdi, ka treneŗa 
profesija ir viena no veselībai 
kaitīgākajām, aicināja ar klusu-
ma brīdi godināt Aizsaulē aiz -
gājušos Auroras treneŗus Zigis-
mundu Grigoļunoviču, Jāni La -
bucki, komandas menedžeri 
Gundegu Drēsku, ārstus Kārli 
Milleru, Borisu Fiksu, Olavu 
Kaju, Silviju Zāli, sporta nama 
direktoru Jāni Ozolu.

Latvijas Volejbola federācijas 
prezidents Jānis Buks savā uz -
runā atzina, ka pašlaik Latvijas 
sieviešu volejbols atkal nori -
pojis lejā pa FIVB reitinga 
kāpnēm, un izteica cerību, ka 
kopējiem spēkiem to izdosies 
vēlreiz pacelt uz viļņa galotnēm, 
kā to savulaik izdarīja Auroras 
treneŗi un meitenes, kā to šogad 
iespēja Igaunijas valstsvienība, 
iekļūstot Eiropas čempionāta 
finālturnīrā.

Auroras  jubilejas reizē tika 
pie  minēts lielais reportāžu meis-
tars Juris Brežģis. Šobrīd nav 
reportieŗu, kas prastu apdzejot 
volejbolu, kas ir otra populārākā 
sporta spēle pasaulē aiz futbola, 
kā to prata Juris. To atcerējās arī 
Auroras meitenes. Par to, vai 
kādu interesē mūsu sportistu 

Šodienas paaudze nevar iedo-
māties, kādos apstākļos Auroras 
meitenes bija spiestas ceļot uz 
sacensību vietām. Parasti, ieli-
dojot no Rīgas Maskavā, Šere-
metjevas lidostā, bija ar auto-
busu japārbrauc uz citu lidostu, 
lai dotos tālāk uz galamērķi, 
bieži vien uz tālo auksto No -
vosibirsku vai Dienvidu repub-
liku galvaspilsētām – Taškentu, 
Erevānu, Baku. Autobusi bija 
pārpildīti, ap divdesmit cilvēku 
komandai pārvietoties bija gan-
 drīz neiespējami. Reiz mūsu de -
legācijas vadītājs šo problēmu 
atrisināja šādi. Meitenēm pie -
teica – ne vārda krieviski!– un 
par nelielu atlīdzību šoferim „no -
ņēma” autobusu no mar šruta. 
Pats iekāpa autobusā, kuŗā jau 
sēdēja šķietami laimīgie brau-
cēji, un paziņoja: ”Atvainojiet! 
Lūdzu atbrīvojiet autobusu, jo 
ar to brauks ārzemju viesu de -
legācija!” (…bet ārzemju dele-
gācijas tika cienītas). Tantiņas, 
dusmīgi zem lakatiņiem purpi-
not, kāpa ārā. Bet, ierodoties 
Vnukovo, izrādījās, ka lidojums, 
laika apstākļu dēļ, atcelts līdz 
rītdienai. Aeroflot kompanijai  
par klientiem galva nesāpēja. 
Kāda viesnīca! Guliet lidostā uz 
grīdas, bet tur kā skudru pūznī. 
Bija gadījumi, kad, tā kā čigāni 
pāris naktis pa grīdu mocījušies, 
jutām, ka nokavēsim pirmo 
spēli. Tad bija jācīnās par biļe-
tēm uz kādu citu lidojumu 
vismaz tajā virzienā, kur mums 
jāspēlē. Bija arī lidojumi ar lai-
mīgām beigām. Reiz, atgrie žo-
ties no kārtējā sacensību posma 
(tie bija bieži, nedēļu ilgi, no -
gurdinoši) drāžamies ar saru-
nātu autobusu pa apvedceļu uz 
Šeremetjevas lidostu. Jūtam, ka 
kavējam. Redzam, ka Rīgas lid-
mašīnu jau griež ārā uz skrej-
ceļa. Izlecam no autobusa, mei-
tenes skrien un māj ar rokām, 
Olgu stiepjam, jo viņai lauzta 
potīte, vicinām kruķus. Un no -
tiek brīnums. Lidmašīna ap -
stājas, pēc brīža piebrauc kāp-
nes, un vēl pēc brīža jau sēžam 
savu biļešu norādītajās vietās. 
Tu-134 komandieris bija pilots 
Kārkliņš. Augstu debesīs dažas 
meitenes iepazinās ar lidma-
šīnas kabīni, bet viena – ar ko -
mandieri, un pēc dažiem ga -
diem sekoja – kāzas. Japāņu 
treneris savām meitenēm bija 
aizliedzis precēties, kamēr spēlē 
komandā, bet Ilona bija dzimu-
si Latvijā. Un paldies Dievam!

Tā, pārvarot „attīstītā sociā-
lisma” grūtības, mūsu meitenes, 
tāpat kā latviešu kaŗavīri, bija 
spiestas zem svešiem karogiem 
cīnīties, trenēties un īstenot 
savus jauno dienu sapņus. Au -
roras laikā PSRS un Japānai 
noteikti bija spēcīgākie sieviešu 
volejbola sacensību čempionāti 
pasaulē. ASV, Italija, Brazīlija 
savu attīstību sāka Prezidenta 
Ronalda Reigana laikā, Turcija 
un Eiropas valstis vēl vēlāk.

Tajā laikā PSRS izlasēs varēja 
iekļūt tikai augstas klases spor-
tistes (ar nelieliem izņēmu-
miem). 

Kā pirmā no Auroras jāmin 
Ilonda Strazda-Dreimane, kas 
Mehiko Olimpiskajās spēlēs 

izcīnīja Pasaules čempionāta 
sudraba medaļu 1974. gadā, bija 
PSRS junioru izlases kapteine 
un Eiropas junioru čempione, 
beigusi divas augstskolas. Mu -
dīte Stūrmane-Talce PSRS izlasē 
izcīnījusi Pasaules čempionāta 
bronzas medaļu 1978. gadā un 
kļuvusi par Eiropas čempioni 
Helsinkos 1977. gadā. Pēc pa -
domju laika sporta gradācijas 
un sasniegumu izpildes no 

Meitenes, kas izveidoja koman-
du, sāka pie saviem pirmajiem 
treneŗiem, bet kā vienota ko -
manda veidojās vēlos rudeņos 
stadiona dubļos un Latvenergo 
zālē. Uz nometnēm dienvidos 
tikām tikai tad, kad bijām 
pierādījušas, ka esam tā vērtas.

Aurora iedvesmoja gan jaunat-
nes treneŗus, gan jaunās mei -
tenes, un tad nāca otrais vilnis 
ar virkni talantīgu jauno volej-

pēc turnīra un ar labiem pa -
nākumiem. Aurora kā pirmā no 
Latvijas meistarkomandām attei-
cās no līdzdalības PSRS čem-
pionātā. 

Tagad. Pēc 50 gadiem
Zigmunds Skujiņš sacītu – 

kopš Auroras dzimšanas nospo-
lējušies 50 gadi. Puse gadsimta! 
Kad kopā ar Anitu Gulbi un 
meitenēm spriedām, vai iz  do-
sies sapulcināt mūsdienu glo-

Auroras pirmsākumiem divas 
saņēma PSRS Starptautiskās 
klases sporta meistares, bet vai -

bolistu ar teicamām fiziskajām 
īpašībām, arī komandas infra-
struktūra bija sakārtota. Par 

bālajā pasaulē izklīdušās – kuŗa 
Spānijā, kuŗa Holandē, Vācijā, 
Šveicē, Amerikā… –, māca šau-

rāk nekā 20 – sporta meistares 
nosaukumu. 

Auroras  komandas augstākie 
sasniegumi ir piektā vieta PSRS 
čempionātā un ceturtā  vieta 
PSRS kausa izcīņā, piektā vieta 
PSRS Tautu spartakiadā, uz  va-
ras starptautiskos turnīros Ali-
kantē Spānijā (uzvarējām Spā-
niju ar 3:0, Nīderlandi ar 3:0, 
Spānijas junioru izlasi ar 3:0), 
Kišiņevā, Moldāvijā (Moldāvijas 
izlasi ar 3:0, Rumāniju ar 3:0), 
sešas reizes Tallinas „Gaŗā Her-
maņa” balvas izcīņā, Sverdlova 
kausa izcīņā (slaveno Uraločku 
ar 3:2).

Pionieŗiem vienmēr ir grūtāk. 

galvenajiem treneŗiem strādāja 
pārmaiņus Jānis Labucks un 
Zigismunds Grigoļunovičs – pie -
redzējuši treneŗi, bet ne sieviešu 
volejbolā. Komandai gāja kā pa 
viļņiem, gan tika piektā vieta 
PSRS, gan atkritieni uz pirmo 
līgu. PSRS izlasē sudraba me -
daļu Eiropas čempionātā izcī-
nīja Vēsma Aistere, bet Anita 
Gulbe – sudraba medaļu Pasau-
les kausa sacensībās Japānā le -
ģendārā treneŗa Nikolaja Kar-
poļa vadībā.

  Dzelzs priekškars un robežas 
pavērās, un Aurora izmantoja 
iespēju iesaistīties starptautis-
kajā volejbola apritē – turnīrs 

bas. Bet tās izklīda, redzot dau-
dzas pazīstamas sejas 14. sep-
tembŗa dienasvidū Vecrīgā, sa -
sveicinoties ar Sporta mūzeja 
saimniecēm Agru Brūni un 
Baibu Purviņu. Ar dažām nācās 
iepazīties no jauna, jo „laiks ir 
nospolējies”, atstādams savas 
pēdas gan manā atmiņā, gan 
kādos sejas vaibstos. Saka, ka 
treneŗi atpazīstot savas audzēk-
nes pēc kustībām. Neliksi taču 
šeit rādīt augšējo piespēli ?!

Viss sākās nevis ar oficiālajām 
runām (tās bija vēlāk), bet ar 
skaistu brīnišķīgā baritona 
Naura Indzeŗa un taustiņ in-
stru mentālista Guntara Bernāta 

sasniegumi pirms pusgadsimta, 
varētu vēl pastrīdēties, jo tas ir 
tautas mentalitātes, kultūras un 
audzināšanas jautājums. Kāpēc 
ir piemineklis Pāvo Nurmi, 
kāpēc ir Jāņa Daliņa stadions, 
un daudzviet sporta halles nes 
slavenu sportistu vārdus? Kul tū  -
ras tautas savus varoņus neaiz-
mirst. Vai nav laiks sporta na -
mam Āgenskalnā atgriezt Auro-
ras vārdu? Nav Aurorai ne tuvu 
tādu panākumu kā TTT, bet arī 
sasniegtais ir paveikts ar savu 
pašmāju treneŗu un audzēkņu 
spēkiem, sūru treniņu darbu un 
ticību, apstiprinot, ka latvieši ir 
sportiska nācija.

Komandas dienasgrāmata // FOTO: Andris Kļaviņš Atkalredzēšanās... // FOTO: Andris Kļaviņš

Auroras komanda 1980. Pirmajā rindā no kreisās: Inta Kaņepāja-Paukšte, Aija Gulbe-Vairoga, 
Jeļena Kuzmičova, Vēsma Aistere, Tatjana Kopača, Aida Belauško, Jolanta Davidoviča-Plūce. Otrā  
rinda: Lidija Margaļuka-Judova, Tatjana Jevsejeva, Marika Staļevska-Garklāva, galvenais treneris 
Jānis Labucks, komandas vadītaja Gundega Drēska, treneris Jānis Rubenis, Anita Gilinska-Gulbe, 
Mudīte Stūrmane-Talce, Irēna Aksjonova-Antone, Ludmila Ļuļa // Archīva foto
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TIE PIRMIE BŪS TIE PĒDĒJIE: 
PRIEDAINES “BĻITKA”

SARĪKOJUMI
BOSTONA –
Bigbenda koncerts:
28. septembrī plkst. 14.30 

Bostonas Latviešu skolā (58 
Irving Street, Brookline, MA). 
Programmā paredzēts stundu 
gaŗš koncerts ar Raimonda 
Paula mūziku un tautas dzies-
mām, kuŗas aranžējis ameri-
kāņu džezists Maikls Abene 
(Michael Abene). 

Pirms koncerta, no plkst. 
12:30 - 14.00 notiks meistar-
klase skolēniem un absolven-
tiem, kuŗas laikā varēs iepazīties 
ar dažādiem instrumentiem, kā 
arī uzdot jautājumus par ie -
spējām iegūt mūzikālo izglītību 
stundentu pilsētā Jelgavā, Jel ga-
vas mūzikas kolledžā. Ikviens 
interesents ir aicināts pieda-
līties!

Koncertā ieejas maksa – $20 
Meistarklase un koncerts skolē-
niem bez maksas

Koncertu Bostonā organizē 
Bostonas Latviešu skola ar Bos-
tonas laviešu organizāciju at -
balstu (ALTS, Trimdas Draudze, 
BLS.), kā arī PBLA, LVA un 
IZM atbalstu.

Bostonas Baltijas valstu 
filmu festivāls

18. – 19. oktobris
Paramount centrā
559 Washington St, Boston, 

MA 02111
Trīs dienās iespēja baudīt 8 

filmas no Latvijas,  Lietuvas, 
Igaunijas un tikties ar filmu 
veidotājiem.

Kontaktpersona: Aija Drei-
mane, 781-558-3814,  aijadrei-
mane@gmail.com

Piektdien, 15. novembrī, 
plkst. 19:00

Valdis un Rūta Muktupāveli 
koncertā „Mani balti bāleliņi’

Trimdas draudzes zālē,
58 Irving St, Brookline MA.
Saviesīgā stunda no plkst. 18:00
Biļešu cena: $20, skolēniem bez 

maksas

Rīko ALTS, sadarbībā ar 
TILTS.

Kontaktpersona: Aija Drei-
mane, 781-558-3814,  aijadrei-
mane@gmail.com

KLĪVLANDE
19. oktobrī plkst. 18:00 Pia-

nistes DZINTRAS ERLIHAS 
solo koncerts „Latviešu klavieŗ-
mūzikas ainavas“, Klīvlandes 
apvienotās latviešu ev. lut. 
draudzes sarīkojumu zālē (1385 
Andrews Avenue, Lakewood, 
OH 44107). Ieeja: $30.00 abo-
nenta biļete; $35.00 koncerta 
dienā. Rīko: Klīvlandes latviešu 
koncertapvienība; kontaktper-
sona: Pauls Barbins (440) 241-
2239, www.tilts.org

FILADELFIJA
26. oktobrī plkst. 15:00 Pia-

nistes DZINTRAS ERLIHAS 
solo koncerts „Latviešu klavieŗ-
mūzikas ainavas“,

Sv. Jāņa ev. lut. draudzes 
baznīcā (301 N. Newtown Street 
Rd., Newtown Square, PA 19073). 

Ieeja: $30.00. Rīko: Sv. Jāņa ev. 
lut. draudze Filadelfijā; kontakt-
persona: Māra Buks (610) 383-
5972, 

Filadelfijas pensionāru ko -
pas sanāksme notiks otrdien, 
1. oktobrī groziņu veidā. Tā 
sāksies plkst. 11:00 dienā Fila-
delfijas Brīvo latvju bied rības 
telpās, 531 North 7th Street. 
Pro grammā valdes ziņojumi, 
nākotnes darbība un pārrunas 
par  notikumiem.  Saiets beig-
sies ar dzimšanas dienu svi-
nēšanu un kafijas galdu. Viesi 
arvien laipni gaidīti. (AB)

ŅUJORKA
25. septembrī, trešdien, 7.00 

vakarā aicinām tikties ar Lat-
vijas Valsts prezidentu Dr. Egilu 
Levitu Ņujorkas drau dzes Jon-
keru baznīcas blakus tel pās: 254 
Valentine Lane, Yon kers, NY 
10705

27. oktobrī plkst. 17:00 pia-
nistes DZINTRAS ERLIHAS 
solo koncerts „Latviešu kla vieŗ-

mūzikas ainavas“; pēc koncerta 
sekos pieņemšana ar vīnu un 
uzkodām Kosciuszko Founda-
tion koncertzālē (15 E. 65th 
Street, New York, NY 10065). 

Ieeja: $30.00 koncerta dienā; 
$25.00 – iepriekš rezervējot sēd-
vietu/sēdvietas, nosūtot aplok-
sni pa pastu (līdz 17. okt.) ar 
čeku uz “Latvian Cultural 
Association TILTS” vārda un ar 
informāciju, zem kāda vārda 
sēdvieta/vietas tiek rezervētas: 
Dace Aperāne, 11 Cat Rocks 
Dr., Bedford, NY 10506. 
Rīko: Latviešu kultūras biedrība 
TILTS; kontaktpersona: Dace 
Aperāne (914) 907 - 6343, www.
tilts.org

LONG ISLAND – Salas 
Baznīca

6. oktobrī Salas baznīcas 
telpās 4 Riga Lane Melville, 
NY pēc dievkalpojuma 10:30 
no rīta Pļaujas svētku sarī ko-
jums, kuŗā uzklausīsim mūs-
dienu latviešu dzejnieku dar-
bus vārdos un dziesmās. Sekos 
siltas pusdienas, kafija un iz -
loze “Uz kārā zoba” Salas no -
vada dāmu komitejas izkār-
tojumā.

KATSKIĻOS
HARTFORD – (CT)
PRIEDAINE (NJ)
  29. septembrī plkst. 14:00 - 

Jelgavas BIG BAND koncerts 
Priedainē. (Apskatiet rakstu par 
koncerttūri 14. septembŗa Laika 
avīzē 17. lpp.) 18 mūzikanti 
spēlēs latviešu mūziku un dzies-
mas. Ieeja $35; biedriem un 
pensionāriem $30; no 15 līdz 18 
gadiem $15; bērniem līdz 15 
gadiem par brīvu. Informācija: 
www.priedaine.com. (latvie-
šiem koncerts būs tikai Bostonā, 
Priedainē un Vašingtonā)

(1017 Hwy 33 East, Freehold, 
NJ 07728).

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs
11710 3rd Ave. N. E.

Seattle, WA 98125
Mājas lapa: www.seattlelat-

viancenter.com
28. septembrī Latviešu skolas 

pirmā mācību diena plkst. 9:00 
Latviešu centrā.

6. oktobrī Pļaujas svētki 
plkst. 12:00 pēc dievkalpojuma 
Latviešu centrā. Programma un 
siltas pusdienas. $15 pieau gu-
šiem, $12 bērniem līdz 12 
gadiem.

8. oktobrī Pensionāru pus-
dienas ar programmu plkst. 
12:00 Latviešu centrā.

15. oktobrī Baltiešu filmu 
vakars plkst. 7:00 Latviešu 
centrā. Rādīs igauņu filmu 
,,Vīrs, kuŗš izskatās pēc manis”.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu bied-

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-8272338. 

12. oktobrī plkst.10:00 am 
Daugavas Vanagu apvienibas 
Floridā rīkotais pikniks War 
Veterans’ Memorial Park, 9600 
Bay Pines Blvd.N nojume 4

Ieejas vārti parkā pie 94 Street N.
18. oktobrī plkst 14:00 Faith 

Lutheran baznīca, 2601 49th 
Sreet N 

Ikaram Cakarnim veltīts 
piemiņas brīdis.

19.oktobri plkst 14:00 Folk-
loras vakars “Rudens Skaņas” 
mūzicēs oflkloras kopa Lini no 
Mi  nea poles. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $25.00

Biedriem $20.00, bērniem 
līdz 12 gadiem ieeja brīva. 
Iepriekš pieteikties pie Daces 
Nebares tel: 917-755-1391 līdz 
10. oktobrim. Point Brittany 
Club House 5220 Brittany 
Dr.South. St.Petersburg 

PRIEDAINE (NJ)
www.priedaine.com
JELGAVAS “BIG BAND”
KONCERTS
Sestdien, 29. septembrī 

plkst.14:00 PRIEDAINĒ
Jelgavas Bigbends uzstāsies 

ASV ar četriem koncertiem, bet 
mūsu ap  kārtnē tikai Priedainē

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

dienās, 13:00, Info: 514-992-
9700. www.tervete.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien 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. 
Dievk. 12:00 Bībeles stunda. 

• 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: puid-
za@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. 

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

Priedaines “Bļitka”? Vai, izlasot 
šo vēstījumu, Liepājas Goda 
teātŗa dibinātājs un vadītājs ak -
tieris Kaspars Gods pret vecās 
trimdas latviešu sabiedrības bas-
tionu Priedaini tūlīt neuzsāks 
tiesvedību par izrādei pienākošās 
atzinības nelikumīgu piesavi nā-
šanos? Bet tā nedrīkstētu darīt, 
jo, pat neskatoties uz Liepājas ap -
stākļiem apbrīnojamām 83 iz  rā-
dēm trīs gadu posmā, “Bļitka” 
likumsakarīgi 2019. gada 8. sep-
tembrī atgriezās savā pirmajā 
dzimtenē ASV, lai pēdējo reizi tā 
tiktu nospēlēta. Kā greizā spogulī 
atkārtojās neiedomājamais – pē  -
dējā izrāde, tāpat kā pasaules 
pirmizrāde, 6750 kilometru attā-
lumā no teātŗa mājvietas Latvijā.

Pa šiem gadiem Dž.Dž. Dži -
lindžera režisētais Rasas Buga vi-
čutes trāpīgās, jocīgās, un tomēr 
saturiskās lugas iestudējums tikai 
nedaudz mainījies. Mazrunīgo, 
stoicisko zemledus makšķernieku 
Jāni (K. Gods), kuŗš jau dien-

naktīm ilgi sēž pie viena un tā 
paša āliņģa, meklējot klusumu, 
mieru un varbūt kādu zivtiņu, 

runāšanu, bet ar uzmācīgiem 
jautājumiem par Jāņa personīgo 
raksturu, attiecībām ar cilvēkiem 

vaiga sviedros grozoties, goroties 
un bez mitas tarkšķot, Egons 
Dombrovskis izpelnījies nomi-
nā ciju par Latvijas gada labāko 
aktieri. Turēsim visi īkšķus, lai 
novembrī dzirdētu ziņas, ka Prie-
daines Dombrovskis ir īstais 
titulētais! 

Zigurda neatlaidīgā ieurbšanās 
klusējošā Jāņa psīchē notiek pa -
stāvīgu spriedelējumu par sievie-
tēm un sieviešu neizprotamo 
raksturu pavadījumā. Neska to-
ties uz eleganto apģērbu un acīm-
redzamu turību, Zigurds, patei-
coties tautas gudrībai, piemēram, 
zina, ka vienas nakts attiecības ir 
izdevīgāk nokārtot turpat kāpņu 
telpā, nemaz neieejot dzīvoklī, 
no kurienes tomēr daudz grūtāk 
atkal izkļūt! Taču izrādes gaitā arī 
bļitkotājam Jānim pamazām mute 
atveŗas, un no dažiem sko piem 
vārdiem mēs saprotam, ka, at  šķi-
rībā no Zigurda, viņam ir sieva, 
bērni un pilns komplekts pieau-
guša atbildīga cilvēka rūpju un 

iztraucē ļoti piedzēries un ļoti 
šikā uzvalkā tērpies Zigurds (E. 
Dombrovskis), kam pilns maks 
naudas un tieksme uzplīties ci -
tiem ne tikai ar savu nemitīgo 

un dzīves jēgu. Nemitīgi gvelžot, 
Dombrovskis tāpat kā agrāk 
iznes izrādes lielo smagumu, 
kamēr Gods pie sava cauruma 
ledū sēž un klusē. Par šo piepūli, 

arī neizdzīvotu sapņu. Nekādu 
vienas nakts attiecību kāpņu 
telpā vai citur, Jānim nav. Tomēr 
izrādās, ka dzīves satura ziņā klu-
 sējošais šoreiz pārtrumpo skaļo, 
un dziļi simboliski izrādes iz -
skaņā vīri apmainās vietām – 
Jānis, ejot mājās, paņem šiko 
žaketi un pilno maku, bet Zi -
gurds ietinas vecajā pufaikā un 
paliek uz ledus. 

Attiecībā uz Goda teātŗa po -
tenciālo tiesvedību Priedaine 
brīdina, ka, tāpat kā pirmizrādē, 
šoreiz atkal iepinot improvizētas 
atsauces uz dažiem klātesošiem 
labi pazīstamiem, respektabliem 
un gada maksu samaksājušiem 
Priedaines biedriem (aizplīvuroti 
ar mājieniem norādot ne tikai uz 
publikā sēdošo izcilo dzejnieci 
Ritu, bet šokējošā kārtā arī uz 
oficiālu amatu ieņemošo, augsti 
apmaksāto Priedaines bārmeni 
Aivaru, uzvārdus nedrīkstam 
minēt), teātris zaudējis tiesības 
uz jebkādu sāpju naudu! 
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Valsts prezidents Polijā
Valsts prezidents Egils Levits 

bija  devies oficiālā vizītē uz Poliju.
Ar savu poļu kollēgu Andžeju 

Dudu Levits pārrunāja Latvijas un 
Polijas attiecības, atzina, ka abām 
valstīm ir vienāds viedoklis par 
Eiropas Savienības budžetu un 
lauk saimniecības polītiku, kā arī 
apliecināja atbalstu Ukrainas terri-
toriālajai integritātei. Pievēršoties 
reģionālās drošības tematikai, Le -
vits uzsvēra, ka transatlantiskā 
part nerība ir Latvijas un Polijas 
centrālais drošības elements. Le -
vits pauda gandarījumu par ASV 
kaŗavīru skaita palielināšanu re -
ģio nā, tikmēr Duda uzsvēra ame-
rikāņu investīciju nozīmi militā-
rajā infrastruktūrā.

Valsts prezidents Egils Levits ofi-
ciālās vizītes laikā Varšavā tikās ar 
Polijas parlamenta Senāta priekš-
sēdi Staņislavu Karčevski  un Poli-
jas Sejma spīkeri Elžbetu Viteku. 
Sarunās ar parlamenta pārstāv-
jiem Egils Levits uzsvēra Latvijas 
un Polijas parlamentāro demo-
kra tiju nozīmi, atzīmējot, ka par-
lamentārismam mūsdienās ir bū -
tiska loma valsts attīstībā un tas 
nedrīkst zaudēt savu ietekmi da -
žādu Eiropas valstu konstitu cio-
nālajā ietvarā. Senāta priekšsēdis 
S. Karčevskis ar gandarījumu atce-
rējās tikko aizvadīto vizīti Latvijā, 
kuŗas laikā viņš tikās ar Latvijas 
Republikas Saeimas priekšsēdi Inā-
ru Mūrnieci, apmeklēja poļu ko -
pie nu Daugavpilī un poļu kaŗa-
vīrus NATO starptautiskajā batal-
jonā Ādažu militārajā bazē. Egils 
Levits izteica atzinību Polijai, ka tā 
atceras savas diasporas pasaulē, tai 
skaitā Latvijā, kā arī rūpējas par to, 
lai poļu kultūra tiktu pārmantota 
no paaudzes paaudzē. Arī abi par-
lamenta pārstāvji pateicās Latvijai 
par tās cieņpilnu attieksmi pret 
poļu kopienu Latvijā, paužot prie-
ku, ka Latvijā ir četras poļu vidus -
skolas, viena pamatskola un bēr-
nu dārzs un poļu bērni var gan in -
tegrēties Latvijas dzīvē, gan uzturēt 
spēkā poļu kultūru un valodu. Pēc 
E. Levita sacītā, poļu kopiena Lat-
vijā ir svarīga pilsoņu daļa, jo poļi 
ir devuši milzīgu ieguldījumu 
Latvijas kultūrvēsturiskajā manto-
jumā, tai skaitā Latvijas atbrīvo-
šanas cīņu laikā pirms 100 gadiem 
un Atmodas gados, darbojoties 
Lat vijas Tautas frontē (LTF). Lat-
vijas Valsts prezidents īpaši izcēla 
Itas Kozakevičas nopelnus, kuŗa 
bija viena no LTF spilgtākajiem pār-
stāvjiem un kuŗa atjaunoja Lat-
vijas Poļu savienību, kam bija ne -
atsverami nopelni Latvijas brīvī-
bas atgūšanā.

***
Valsts prezidents 

saņem dāvinā jumu
Valsts prezidents Egils Levits Rī -

gas pilī tikās ar Apvienoto Arabu 
Emirātu (AAE) vēstnieci Latvijā 
Hananu Halfanu Obaid Ali Al 
Madhani (H. E. Hanan Khalfan 
Obaid Ali Al Madhani), kuŗa pa -

sniedza AAE dāvinājumu Latvijas 
valsts Simtgadē – paklāju, kas 
simbolizē vīziju par mieru un 
sieviešu līdztiesību.

Paklāju ir darinājušas kaŗu pie-
redzējušās afgāņu sievietes, un šis 
mākslas darbs ir radīts ar cerību 
Afgānistānā vairot mieru un lab-
klājību. Latvijas Valsts prezidents 
pateicās AAE un paklāja darinā tā-
jām par šo filozofiski dziļo mākslas 
darbu, kas visiem liek pārdomāt 
miera un sieviešu līdztiesību no -
zīmi pasaulē.

***
Valsts prezidents tiekas ar 

Satversmes tiesas tiesnešiem
16. septembrī Valsts prezidents 

Egils Levits apmeklēja Satversmes 
tiesu, lai piedalītos grāmatas “Lat-
vijas Republikas Satversme. Sat-
ver s mes tiesas atziņas” atklāšanā 
un sarunā ar tiesnešiem pārrunā-
tu konstitūcionālo tiesību aktua-
litātes Latvijā.

Grāmatas “Latvijas Republikas 
Satversme. Satversmes tiesas atzi-
ņas” atklāšanā Satversmes tiesas 
priekšsēde Ineta Ziemele uzsvēra, 
ka Satversmes tiesai ir īpaša vieta 
Latvijas konstitūcionālajā sistēmā. 
Satversmes tiesa ne tikai vērtē 
tiesību normu atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmei, bet mūs-
dienās tā veido dialogu ar citām 
valsts konstitūcionālajām iestā-
dēm, sabiedrību, kā arī plašsazi -
ņas līdzekļiem. Valsts prezidents 
Egils Levits sarunā ar Inetu Zie-
meli un Satversmes tiesas tiesne-
šiem bija vienisprātis, ka ir nepie-
ciešams veicināt Satversmes tiesas 
neatkarību gan financiāli, gan 
administrātīvi. Satversmes tiesas 
neatkarība ir nepieciešama, lai 
garantētu tai uzdoto funkciju īste-
nošanu atbilstoši tiesiskas valsts 
principam. Sarunas noslēgumā 
Satversmes tiesas priekšsēde Ineta 
Ziemele informēja Valsts prezi-
dentu par Satversmes tiesas iece-
rēm saistībā ar tuvojošos Satver - 
s mes 100. gadadienu 2022. gadā, 
tostarp izteica uzaicinājumu ap -
meklēt Satversmes tiesas svinīgo 
gada atklāšanas sēdi 2020. gada 
10. janvārī, kā arī sadarbībā ar Ei -
ropas Savienības Tiesu organizēto 
starptautisko konferenci, kas no -
tiks 2020. gada 21. – 22. martā.

***
Valsts prezidents tiekas ar 

zemkopības ministru 
16. septembrī Valsts prezidents 

Egils Levits Rīgas pilī tikās ar zem-
kopības ministru Kasparu Ger-
hardu, lai pārrunātu aktuālitātes 
meža nozarē un lauksaimniecībā. 

Tikšanās laikā Egils Levits intere-
sējās par sociālpolītisko situāciju 
lauksaimniecībā – par valsts at  bal -
s tu mazajiem lauksaimnie kiem un 
ražotājiem, par lauksaim niecības 
eksporta līmeni un bioloģiskās 
produkcijas īpatsvaru ražošanā, 
par valsts atbalstu lauksaimnie-
kiem apdrošināšanas iegādē un 
kopumā par nozares attīstību – 
sekmēm un būtiskākajiem izaici-
nā jumiem. Valstsvīri pārrunāja arī 
Eiropas Komisijas lauksaimnie-
cības polītiku. Egils Levits atzinīgi 
novērtēja Polijas kandidātu Eiro-
pas Komisijas lauksaimniecības 
komisāra amatam Janušu Voj ce-
hovski, paužot cerību, ka zemko-
pības polītika Eiropas Savienības 
dalībvalstu vidū kļūs līdzsvarotāka.

***
Pateicas Vācijas 

parlamentāriešiem par 
drošības stiprināšanu 

“Esam pateicīgi Vācijai par bū -
tisko ieguldījumu Baltijas reģiona 
drošības stiprināšanā,” 16. septem-
brī, sacīja Saeimas priekšsēdes 
biedre Inese Lībiņa-Egnere, tieko-
ties ar Vācijas Federātīvās Republi-
kas Bundestāga Vācijas–Baltijas 
parlamentu sadarbības grupas de -
putātiem. Vācija vada NATO pa -
plašinātās klātbūtnes kaujas gru -
pu Lietuvā un rēgulāri pieda lās 
NATO patrulēšanas misijās gaisa 
telpā virs Baltijas. Valstis aktīvi 
sadarbojas arī Eiropas Savienības 
un NATO līmenī. Latviju un Vā -
ciju vieno kopīgas, eiropeiskas 
vērtības. Parlamentārieši akcen-
tēja trīsdesmitgadi kopš “Baltijas 
ceļa” un Berlīnes mūŗa krišanas, 
uzsverot, ka Latvijas brīvība ir arī 
Rietumvalstu brīvība.

***
Sveicam Gunti Ulmani 

80 gadu jubilejā!
13. septembrī 80. dzimšanas 

die nu svinēja eksprezidents Gun-
tis Ulmanis, kuŗš bija pirmais 
Latvi jas Valsts prezidents pēc 
valstis kās neatkarības atjauno-
šanas 1991. gadā. 

Guntis Ulmanis ir dzimis 1939. 
gada 13. septembrī Rīgā. Viņa tēvs 
Eduards Ulmanis (1912-1942) bija 
pēdējā pirmskaŗa Latvijas prezi-
denta Kārļa Ulmaņa brāļa Jāņa 
Ulmaņa (1865-1936) dēls. 1992. 
gadā Guntis Ulmanis iestājās Lat-
vijas Zemnieku savienībā un no 
tās saraksta 1993. gada jūnijā tika 
ievēlēts par 5. Saeimas deputātu. 
Tā paša gada 7. jūlijā Saeima tre-
šajā balsošanas kārtā Ulmani ievē-
lēja par Latvijas Valsts prezidentu. 
Pēc ievēlēšanas viņš pārtrauca ak -
tīvu darbību partijā, bet kļuva par 
LZS goda priekšsēdi. 1996. gada 
18. jūnijā viņu jau pirmajā balso-
šanas kārtā atkārtoti ievēlēja par 
Latvijas Valsts prezidentu. Amatā 
bijis līdz 1999. gada 7. jūlijam, kad 
notika Vairas Vīķes-Freibergas 
inau gurācija. Viņš ir saņēmis dau-
dzus ārvalstu apbalvojumus. Ul -
maņa prezidentūras laikā liela 

uzmanība tika pievērsta ārpolīti -
kai – Latvijas integrācijai starptau-
tiskajās organizācijās, sadarbības 
veidošanai un nostiprināšanai  
gan ar Eiropas, gan citām valstīm. 
Viņa prezidentūras laikā Latvija 
tika uzņemta Eiropas Padomē un 
sāka ceļu uz Eiropas Savienību un 
NATO.Viens no nozīmīgākajiem 
panākumiem Gunta Ulmaņa pre-
zidentūras laikā ir noslēgtais Lat-
vijas – Krievijas līgums par Krie-
vijas armijas izvešanu no Latvijas, 
kam sekoja pilsonības likuma pie-
ņemšana. 1996. gadā viņš pasludi-
nāja moratoriju nāvessoda izpil -
dei Latvijā un aicināja Latvijas li -
kumdošanā atcelt nāvessodu.

***
Dombrovskis izraudzīts 

par EK izpildviceprezidentu 
Līdzšinējais Eiropas Komisijas 

(EK) viceprezidents Valdis Dom-
brov skis (JV) jaunajā EK sastāvā 
izraudzīts par izpildvicepreziden-
tu finanču pakalpojumu un eko-
nomikas jomā.

Dombrovskis koordinēs darbu 
pie “ekonomikas, kas darbojas cil-
vēku labā”, kā arī ieņems finanču 
pakalpojumu komisāra posteni.
Iepazīstinot ar jaunās EK sastāvu, 
nākamā Komisijas prezidente Ur -
zula fon der Leiena savā uzrunā 
norādīja, ka “mums ir unikāla so -
ciālā tirgus ekonomika, kas ir mūsu 
labklājības un sociālā taisnīguma 
avots”. Viņa uzsvēra, ka tas ir vēl jo 
svarīgāk, saskaroties ar divkāršu 
pāreju – klimata un digitālo. “Val-
dis Dombrovskis vadīs mūsu dar-
bu, lai mūsu ekonomikā apvieno-
tu sociālos jautājumus un tirgu,” 
teica Leiena. Dombrovskis aģen-
tūrai LETA norādīja, ka viņš ir 
gandarīts par Leienas piedāvāju-
mu viņas komandā uzņemties 
priekšsēdes izpildvietnieka pienā-
ku mus, lai koordinētu darbu pie 
ekonomikas un atbildētu par fi -
nanču pakalpojumiem. “Tas nozī-
mē, ka man būs iespēja pabeigt 
iesāktos darbus pie Eiropas eko-
nomikas stiprināšanas pret iespē-
ja miem satricinājumiem, kas īpaši 
būtiski, ņemot vērā starptautiskos 
tirdzniecības konfliktus un ekono-
miskās izaugsmes bremzēšanos,” 
skaidroja polītiķis, piebilstot, ka šis 
darbs ietvertu arī ES dalībvalstu 
fiskālās un makroekonomiskās 
po  lītikas uzraudzību, nodrošinot 
ciešu sasaisti starp ekonomikas  
un sociālajiem jautājumiem, tur-
pinot darbu pie sociālā dialoga 
stiprināšanas Eiropā.

***
Jāņa Čakstes vārdā nosaukta 

jauna ābeļu šķirne 
Svinot Tautas padomes priekš-

sēža, Satversmes sapulces prezi-
denta un pirmā Latvijas Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes 160. dzim-
šanas dienu, Dārzkopības insti -
tūts jaunu selekcionētu ābeļu šķir-
ni nodēvējis ievērojamā valstsvī -
ra dzimtas māju vārdā – “Čakstes 

Auči’. Ar jauno ābeļu šķirni klāt-
esošos iepazīstināja J. Čakstes 
mazmazmeita Kristīne Čakste    
13. septembrī, Saeimā zinātniskās 
kon ferences “Jānis Čakste – 160” 
laikā. Jaunā ābele nesīs J. Čakstes 
dzimtas māju vārdu pateicībā par 
izcilā valstsvīra devumu Latvijai. 
Jānis Čakste savās dzimtas mājās 
“Aučos” bija iekopis plašu ābeļ-
dārzu, kopā ar bērniem kādā pa -
vasarī iestādot vairāk nekā tūkstoš 
ābelīšu. Diemžēl laika gaitā ābeļ-
dārzs iznīcināts. Ābeļu šķirne ra -
dīta, 1997. gadā krustojot šķirnes 
“Sarma” un “Zaiļijskoje” un pēc 
tam divdesmit gadus vērtējot šī 
hibrīda augļu kvalitāti un saim-
nieciskās īpašības. “Čakstes Auči” 
ir vēlīna vasaras ābeļu šķirne ar 
lieliem sarkanīgiem āboliem. Šķir-
ni selekcionējusi bioloģijas zināt-
ņu doktore Laila Ikase. Jaunās 
ābeļu šķirnes stādi būs plašāk 
pieejami Dārzkopības institūtā 
Do  belē, sākot no 2021. gada ru -
dens. Jaunās ābelītes iestādīs arī 
“Aučos”, tādējādi turpinot augļ ko-
ku stādījumu atjaunošanu dzim-
tas īpašumā Zemgalē ar jauno 
ābeļu šķirni.

***
Militārās mācības 

“Rīgas zobens 2019”
No 13. septembra līdz 15. sep-

tembrim dažādās Rīgas apkaimēs 
notika Zemessardzes 1. Rīgas bri-
gādes organizētās militārās mācī-
bas “Rīgas zobens 2019”.

Mācību mērķis ir trenēt Rīgā 
izvietoto Zemessardzes bataljonu 
spēju darboties krizes un valsts 
apdraudējuma gadījumos, kā arī 
spēju sadarboties ar citām iestā-
dēm, valsts un pašvaldību struk-
tūrām. Mācību territorija aptvēra 
gan atsevišķas Rīgas apkaimes – 
Bolderāju, Juglu, Čiekurkalnu, Tei-
ku, Pleskodāli, Šmerli, Pļavniekus, 
Torņakalnu un Ziepniekkalnu –, 
gan Mārupes, Garkalnes, Stopiņu, 
Bauskas un Iecavas novadus. Mā -
cību laikā notika pastiprināta pār-
vietošanās ar militāro autotrans-
portu pa Rīgas ielām un atsevišķās 
Rīgas apkaimēs notiks arī zemes-
sargu pārvietošanās ar kājām. Ze -
messargi bija kaujas ekipējumā un 
bruņoti ar vieglajiem strēlnieku 
ieročiem. Patrulēšanas laikā tika 
ievēroti Ceļu satiksmes noteiku-
mi, netiks ierobežota civilā auto-
transporta plūsma un cilvēku 
kustība.

***
“ No zobena saule lēca” izstāde 
Spānijas armijas mūzejā Toledo

Spānijas Armijas mūzejā Toledo 
notika Latvijas kaŗa mūzeja “Lat-
vijas valstij un armijai 100. No zo -
bena saule lēca” izstādes atklāšana.

Izstādes atklāšanā uzrunas teica 
Ministru prezidenta biedrs, aiz-
sardzības ministrs Dr. Artis Pa -
briks, Spānijas Nacionālā Armijas 
mūzeja direktors – ģenerālis An -
tonio Raho Moreno, vēstniece 
Spānijā Argita Daudze un Latvijas 
Kaŗa mūzeja direktore Aija Fleija. 
Ar savu klātbūtni izstādes atklā-
šanu pagodināja Spānijas vēstnie-
ce Latvijā Susana Margarita Ka -
mara Angulo, Spānijā rezidējošie 
vēstnieki un diplomāti, Toledo 
provinces un pilsētas amatperso-
nas, augstas Spānijas militārper-
sonas, vēstniecības sadarbības 
part neŗi un mediju pārstāvji.
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Klavieŗu duets no Latvijas gūst 
panākumus Austrijā

Klavieŗu duets Roksana Tarvide 
un Kaspars Bumbišs no Latvijas    
ir kļuvuši par laureātiem  augsta 
pres tiža Johannesa Brāmsa kon-
kursā Austrijā, gūstot godalgoto 
otro vietu. Kā informē mūziķu 
pārstāvji, klavieŗu duetu no pir-
mās vietas šķīra viena punkta 
desmitdaļa.

Konkurss norisinājās Pērčahā, 
Austrijā, trīs kārtās, un tajā pieda-
lījās dalībnieki no visas pasaules. 
Šī vieta ir nozīmīga, jo savulaik te 
uzturējās un komponēja Johan-
ness Brāmss.

***
Glezniecības simpozijs 

Mark Rothko 2019
20. septembrī Marka Rotko 116. 

gadadienai veltītās izstāžu sezonas 
svinīgā sarīkojuma laikā Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrā 
tiks sveikti 10 starptautiski māk-
sli nieki un atklāts 15. starptautis-
kais glezniecības simpozijs “Mark 
Rothko 2019”.

Godinot pasaulslavenā māksli-
nieka Marka Rotko piemiņu un 
mākslas veikumu, ik gadu septem-
brī Daugavpils pārtop par radošu 
tikšanās vietu Latvijas un ārvalstu 
māksliniekiem, kas atceļo ne vien 
no Latvijas kaimiņvalstīm, bet arī 
no dažādiem kontinentiem, lai 
di  vu nedēļu laikā strādātu Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas cen-
t ra rezidencēs un radītu unikālus 
mākslas darbus, iespaidojoties no 
Marka Rotko bērnības pilsētas, 
Daugavpils cietokšņa un Latgales 
reģiona gaisotnes un kultūrvides.

***
Naujēnieši veido pasaulē 

gaŗāko musturdeķi
Naujenes ciemā Latgalē top pa -

saulē lielākais musturdeķis. Deķis 
jau ir 400 metru gaŗš – gandrīz 
vienā gaŗumā ar Akmens tiltu 
Rīgā. Atlicis tikai nedaudz, lai 
nau jenieši sasniegtu savu mērķi 
un ar musturdeķi varētu apsegt 
Daugavu.

Ideja par pasaulē garāko deķi 
radusies jau 2011. gadā. Doma 
bijusi izveidot ko grandiozu, ar ko 
varētu iesaistīt pēc iespējas vairāk 
Latvijas iedzīvotāju. “Lūk, šis re -
zul tāts tagad ir!” Latvijas Televī zi-
jas (LTV) “Kultūrdevai” saka Nau-
jenes novadpētniecības mūzeja 
direktore Evita Kusiņa-Koļesņika. 
Musturdeķis ir liela sega, kuŗu 
veido dažāda lieluma adīti, tam-
borēti un pat mezgloti fragmenti. 
Kopumā iecerēts, ka deķis sa -
sniegs 500 metru gaŗumu. Sākot-
nēji esot bijusi ideja arī fiksēt katra 
fragmenta autoru, taču ne visiem 
vārdi klāt pievienoti un tagad par 
kopējo autoru skaitu var tikai 
nojaust.

***
Latvija izvirza Oskara sacensībai 

Simtgades filmu “Tēvs Nakts”
Nu jau divpadsmito reizi arī 

Lat vija izvirzījusi filmu, kas pre-
tendēs uz nomināciju ASV Kino-
akadēmijas balvai Oskars, sacen-

iespēju dzirdēt Māras Zālītes un 
Jāņa Lūsēna jaundarba “Kā ābeļ-
dārzs tu, brīvība” pirmatskaņo-
jumu. Šajā vasarā brīvdabas kon-
certzālē Mītava Pasta salā noslē-
dzās unikālās jumta konstrukcijas 
būvniecības darbi, paplašinot Jel-
gavas perspektīvas brīvdabas kul-
tūras notikumu rīkošanai un ra -
dīšanai. Tā ir lielākā šāda veida 
būve Baltijā. Unikālajai jumta 
kon strukcijai, kas atgādina Lielu-
pes krastā izskalotu gliemežvāku, 
izmantota lielizmēra liekti līmēta 
koksne ar vienlaidu gaŗumu līdz 
60 metriem, bet kopumā estrādes 
jumta būvniecībā izmantoti ap -
tuveni 530 kubikmetri koksnes. 
Koncertzāles amfiteātrī ir 700 sta-
cionārās sēdvietas un iespēja iz -
vietot vēl 500 papildkrēslus.

***
Ar ovācijām sagaida izrādi par 

“Čikāgas piecīšiem”

Skatītāji ar skaļām ovācijām 
vairākkārt pauda savu atzinību 
izrādei “Čikāgas piecīši. Leģendu 
atgriešanās”, kuŗa notika 10. sep-
tembrī pārpilnajā VEF Kultūras 
pils zālē. Skatītāji uzgavilēja gan 
pazīstamo aktieŗu meistarībai, 
gan iemīļotajām  dziesmām, kuŗas 
nu atgriežas pie skatītājiem jaunā 
skanējumā un vizuālā ietērpā.

***
Tapis vēsturiskās kaŗa drāmas 

“Dvēseļu putenis” treileris
11. septembrī publiskots vēstu-

ris kās kaŗa drāmas “Dvēseļu pute-
nis” treileris. Pati filma pēc piecu 
gadu veidošanas uz kinoekrā -    
n iem visā Latvijā nonāks šā gada     
8. novembrī – 100 gadus pēc Lat-
vijas brīvības cīņām, ievadot no -
vembŗa svētku un neatkarības 
nedēļu, informē filmas “Dvēseļu 
putenis” sabiedrisko attiecību va -
dītāja Eva Šķēle.

***
Stokholmā būs skatāma latviešu 

viesizrāde “Silvija”

Zviedrijas latviešu apvienības 
Stokholmas nodaļas valde aicina 
uz teātŗa izrādi “Silvija” 21. sep-
tembrī plkst 16 Wallingatan 34,    
2. stāvā (Igauņu namā, durvju 
kods 8591). Aktieŗi – Voldemārs 
Šoriņš, Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, 
Dace Makovska, Ivars Puga radī-
juši stāstu par mīlestības, ģimenes 
un dabas nozīmi mūsu dzīvē. Iz -
rādes režisors Voldemārs Šoriņš, 
komponists Valdis Zilveris, iestu-
dējuma mākslinieks Jānis Jansons.

***
Rīgas lidostā nolaidās 

NATO lidmašīna
11. septembrī lidostā Rīga no  - 

  lai dās NATO agrīnās brīdināšanas 
un kontroles sistēmas (AWACS) 
lidmašīna. “Mēs augsti novērtējam 
mūsu stratēģiskā sabiedrotā iegul-
dījumu Latvijas un mūsu reģio-
nālās drošības stiprināšanā ar šo 
unikālo spēju.

 NATO agrīnās brīdināšanas un 
kontroles sistēmas lidmašīnas no -
laišanās lidostā Rīga ir spēcīgs sig-
nāls NATO solidāritātei un vieno-
tībai, demonstrējot vienotu iz -
pratni par šodienas drošības izai-
cinājumiem un ģeopolītisko situā-
ciju,” sacīja Gaisa spēku koman-
dieris pulkvedis Aivars Mežors.  

***
Pabeigts viens no 

vērienīgākajiem enerģētikas 
projektiem

Atzīmējot Latvijas elektroener-
ģi jas pārvades sistēmas operātora 
AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) 
elektroenerģijas pārvades tīkla 
stip rināšanas projekta “Kurzemes 
loks” pabeigšanu, šā gada 11. sep-
tembrī tika atklāts projekta noslē-
dzošais – trešais posms.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš, Innovācijas un tīklu izpil d-
aģentūras (Innovation & Networks 
Executive Agency – INEA) direk-
tors Dirks Beckers un AST valdes 
priekšsēdis Varis Boks svinīgi at -
klāja projekta “Kurzemes loks” 
noslēdzošo – trešo posmu.

***
Latvijas Banka laidīs apgrozībā 

divu eiro piemiņas monētu “Uz -
lecošā saule”. Izlaižot šo monētu, 
tiks godināts arī mākslinieka Anša 
Cīruļa (1883-1942) māksliniecis-
kais devums, kas iekļauts Latvijas 
kultūras kanonā. “Latvijas valsts 
rašanās laikā uzlecošas saules mo -
tīvs bija iecienīts ‒ jaunas valsts 
tapšana tika salīdzināta ar saules 
parādīšanos pie debesīm. Ar māk-
slinieka Ivara Drulles palīdzību 
piemiņas monētā “Uzlecošā saule” 
pārdzimis mākslinieka Anša Cī -
ru ļa radītais saules motīvs, kas kal-
poja kā pirmsākums vienam no 
Latvijas valsts ģerboņa pamatele-
mentiem,”  sacīja Latvijas Bankas 
eksperti. 

***
Atklāta brīvdabas koncertzāle 

Mītava
13. septembrī Jelgavā, Pasta salā, 

svinīgi atklāta Brīvdabas koncert-
zāle Mītava.  Kopā ar talantīgā ka-
jiem un panākumiem bagātajiem 
Jelgavas mūziķiem devāmies mū -
zikālā ceļojumā līdz pat Arģentī-
nai, kā arī izbaudījām unikālu 

šo ties ar apmēram 80 valstu fil-
mām, kas tapušas ārpus ASV 
kultūras telpas, – katēgorijā, kuŗai 
šogad mainīts nosaukums. Nacio-
nālā kino centra (NKC) izveidotā 
ekspertu komisija lēmumu pie-

ņēma 16. septembrī, pēc ilgām 
dis kusijām vienojoties izvirzīt re -
žisora Dāvja Sīmaņa un studijas 
Mistrus Media Simtgades spēlfil-
mu “Tēvs Nakts”, paziņojumā 
medijiem informē Nacionālais 
kino centrs.

Oskara balvas katēgorijai, kuŗa 
rēgulāri tiek vērtēta kopš 1956. 
gada un līdz šim bija pazīstama ar 
nosaukumu “Labākā filma sveš-
va lodā / The Best Foreign Language 
Film,” šogad mainīts nosaukums, 
turpmāk tā būs “Starptautiskās fil-
mas balva / International Feature 
Film Award.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

BALTKRIEVIJA.
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze 

tikās ar Latvijas Republikas vēst-
nieku Baltkrievijā Einaru Sema -
ni un Latvijas vēstniecības Balt-
krie vijā darbiniekiem. Līna Mū ze 
bija iekļauta Eiro pas komandas 
sastāvā vieglatlētikas komandu 
sacensībās, kur sa  centās Eiropas 
un ASV sportisti.

Vēstnieks Einars Semanis novēlēja veiksmi Līnai Mūzei šajās sa -
cen sībās un izvirzīto sporta mērķu sasniegšanu, kā arī uzvaru Eiropas 
komandai sacensībās Minskā. Latvijas delegācijā bija arī Saeimas 
Sporta apakškomisijas priekšsēdis Sandis Riekstiņš un Latvijas 
Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.

FRANCIJA. 11. septembrī Latvijas vēstniecība Francijā, sa -
dar bībā ar Nacionālo Austrumu civīlizāciju un valodu institūta 
(INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales) 
latviešu valodas nodaļu, rīkoja latviešu valodas stundu visiem, kam  
ir interese par latviešu valodu un kultūru.

Ievadstundu vadīja latviešu valodas nodaļas vadītājs Eriks Leburī 
(Eric Le Bourhis) kopā ar pasniedzēju Baibu Troščenko. Šādu stundu 
vēstniecībā organizē jau otro reizi, lai iepazīstinātu ar iespēju studēt 
latviešu valodu INALCO institūtā un aicinātu jaunos studentus 
pierakstīties uz jauno mācību gadu.

AUSTRIJA. 10. septembrī 
Vīnē Latvijas vēstniecība Aus tri-
jā kopā ar Igaunijas un Lie tuvas 
vēstniecībām rīkoja svi nī gu pa -
sākumu par godu “Baltijas ceļa” 
30. gadadienai, pievēršot Austri-
jas un citu valstu sabied rības uz -
manību šim unikālajam vēstu-
ris kajam notikumam. Sa  rī koju-
ma goda viesis bija Aus tri jas 
prezidents Dr. Aleksandrs Van 
der Bellens.

Vienotu uzrunu atklāšanā 
simboliski teica trīs Baltijas val-
stu vēstnieki Austrijā: Latvijas vēst-
niece Veronika Erte, Igaunijas 
vēstnieks Tomass Kuks (Toomas Kukk) un Lietuvas vēstnieks Do  nats 
Kušlis (Donatas Kušlys). “Šo  dien “Baltijas ceļš” ir Eiropas vienotības 
simbols. Tas kalpo kā pamu dinājums mūsdienu izaicinājumus risi -
nāt miermīlīgā ceļā  un ar vienotības palīdzību”, savā uzrunā uzsvēra 
triju Baltijas valstu vēst nieki. 

SLOVĒNIJA. 9. septembrī Ļubļanā, Nacionālajā Mūsdienu 
vēstures mūzejā, Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece ar svinīgu uz -
runu atklāja Latvijas Simtgadei veltītās izstādes “Latvijas gadsimts” 
mobilo versiju. Izstādē 10 mobilajos stendos atspoguļota Latvijas 
vēsture pēdējos 100 gados, izceļot katram laikposmam raksturīgās 
vērtības, aktuālitātes un norises, kuŗas visspilgtāk atklāj, kā mainījies 
redzējums par Latviju.

KRIEVIJA. 10. un 11. septembrī Latvijas vēstnieks Krievijā 
Māris Riekstiņš un Latvijas uzņēmēju delegācija apmeklēja Tatar - 
s tānas Republikas galvaspilsētu Kazaņu, lai apspriestu ekonomiskās 
sadarbības perspektīvas starp Latviju un Tatarstānu. Kopā ar vēst-
nieku reģionālajā vizītē devās deviņu Latvijas uzņēmumu, Rīgas tū -
risma attīstības birojs, Viesnīcu un Restorānu asociācija u. c.

VĀCIJA. Latvijas vēstniecība Berlīnē sadarbībā ar Berlīnes 
kinoteātri Kino Krokodil (Greifenhagener Str. 32, 10437 Berlin) aicina 
apmeklēt Latvijas filmu ciklu “Vai viegli būt jaunam? Latvijas jau-
natne un Trešā Atmoda”. Šo filmu ciklu atklās š. g. 8.oktobrī ar leģen-
dāro Juŗa Podnieka filmu “Vai viegli būt jaunam?”.  Bet jau 20. sep-
tembrī aicina uz vācu režisora Rainera Komersa dokumentālo filmu 
Lettischer Sommer. 12. oktobrī būs skatāma arī režisores Lailas 
Pakalniņas filma “Veļa”, 15. oktobrī  – Ivara Selecka filma “Šķērsiela” 
un citas.

No kreisās:  Lietuvas vēstnieks 
Austrijā Donats Kušlis,  Latvijas 
vēstniece Austrijā Veronika 
Erte, Austrijas prezidents 
Aleksandrs Van der Bellens, 
Igaunijas vēstnieks Austrijā 
Tomass Kuks

Aina no filmas “Tēvs Nakts”
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No 1990. līdz 1994. gadam plo-
sījās karš starp Armēniju un 
Azerbaidžānu Kalnu Karabachas 
dēļ. Bojā gajušo skaits abās pusēs 
sasniedza 16 tūkstošus. 1994. ga  dā 
tika noslēgts p amiers. Kopš tā 
laika abpus pamiera līnijai rei -
zumis “uzliesmoja” spēcīgas ap -
šau des, taču polītiskā situācija 
būtībā nemainījās.

Šai kaŗā uzvarēja Armēnija, ku -
ŗas spēkus papildināja brīvprā-
tīgie no plašās armēņu diasporas. 
Armēņu kaŗaspēks ieņēma ne 
tikai armēņu apdzīvoto Kalnu 
Karabachas autonomo apgabalu, 
bet arī vēl sešus apkārtējos azer-
baidžāņu apriņķus, jo citādi Ar -
mē niju ar Kalnu Karabachu sa -
vienotu tikai kalnains ceļš – šaurs 
koridors, kuŗu viegli pārgriezt. 
Ie  ņemtajā territorijā tika paslu-

dināta Kalnu Karabachas repub-
lika jeb Arcaha, formāli  “otra ar -
mēņu valsts”, bet faktiski tas bija 
Armēnijas “pagarinājums”, un 
kar tēs Armēnija un Arcaha “sa -
plūda”.

Armēnijas un Azerbaidžānas 
viedokļi kopš 1994. gada pamie -
ra palika, var teikt, granītcieti un 
nemainīgi. Armēnija pastāv – ne 
bez pamata – uz tautu pašno-
teikšanās tiesībām, Azerbaidžā -
na – uz savas territorijas nesada-
lāmības (veseluma) principa.

Visus šos 25 gadus (1994 – 
2019) laiku pa laikam tiekas da -
žādas komisijas ar Krievijas, Fran-
cijas un citu valstu pārstāvjiem, 
un arī Armēnijas prezidents tie-
kas ar savu Azerbaidzānas kollē-
gu, bez smaidiem apsolīdami, ka 
risināšot (?) konfliktu vienīgi 

mierīgā kārtā, bez vardarbības. 
Un viss paliek pa vecam, kaut gan 
Erevānas patrioti skandē – “ne 
soli atpakaļ” un Baku ielās patrio -
ti zvēr – “atņemto atgūsim”, bet 
visi saprot, ka konflikts pamatīgi 
“iesaldēts”.

5. septembrī Ukrainas prezi-
dentam Volodimiram Zelenskim 
bija telefona saruna ar Krievijas 
prezidentu Putinu, un 7. septem-
brī Kijevā un Maskavā Ukrainas 
prezidentam Volodimiram Ze -
lenskim bija telefona saruna ar 
Krievijas prezidentu Putinu, un 
tai pašā dienā Kijevā un Maskavā 
simultani notika abu pušu gūstek-
ņu un ieslodzīto apmaiņa pēc 
principa 35:35. Tā kā “kaut kas 
sakustējās” ..., Kijevas Borispoles 
lidostā Zelenskis jūsmīgi apsveica 
atbrīvotos, īpaši pazīstamo reži  -

so ru Sencovu, ko Kremlis apsū-
dzēja “terrorismā” un par kuŗu 
iestājās civīlizēta pasaule, kā arī 
Maskavā tiesātus ukraiņu jūrnie-
kus. Putins savukārt “saņēma” no 
Zelenska Vladimiru Cemahu, 
kuŗu tiesāja par līdzdalību Ma -
laizijas pasažieŗu lidmašīnas no -
triekšanā. Kremlī bija gandarīti, 
ka Cemahs pratināšanā “neko ne -
izpauda”. Tātad viņam bija ko 
izpaust...

Gaidāmas bezgalīgas debates 
“Minskas formātā”, “Normandijas 
formatā” ar Merkeles, Makrona, 
Putina un Zelenska piedalīšanos, 
bet tas, ko spriež vērotāji, nav 
nopietni ņemams.

Tāpēc pelna ievērību Zelen - 
s ka iniciātīva – lai izbeigtu asins 
izlie šanu Donbasā, jāvienojas 
par faktisku pamieru, abām pu -

sēm at  velkot savus spēkus no 
frontes līnijas, ļaujot starptau-
tiskiem no  vērotājiem uzraudzīt 
“klusumu”, tātad faktiski “iesal-
dēt” konfliktu.

Taču vārdi, kas nupat atskan 
Maskavā, pierāda, ka nekas netiks 
“iesaldēts”. Kādā “polītologu sa -
nāksmē” runu teica t. s. Doņeckas 
tautas republikas “galva” (lasi – 
barvedis) Deniss Pušilins: “Mūsu 
mērķis – maksimāli integrēties 
Krievijas telpā (..) Mūsu mērķis – 
ieiet Krievijas sastāvā ar federālā 
novada tiesībām.”  Donbasa iedzī-
votāju garastāvoklis esot manāmi 
uzlabojies, kad Putins ar dekrētu 
atviegloja viņiem Krievijas pasu 
saņemšanu.

Nekādas “iesaldēšanas” – kon-
flikts turpinās gruzdēt.

Ne katru konfliktu var “iesaldēt”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Man allaž laimējies dzīvot tādās 
vietās, kur sadzīves atkritumus aiz -
ved prom. Čikāgas priekšpilsētā, 
kur uzaugu, alejā aiz mājas bija 
atkritumu tvertnes. Ja atmiņa ne -
viļ, reizi nedēļā (varbūt divas) at -
brauca liela automašīna, atkritu -
mi tur tika sabērti iekšā, un gatavs. 
Latvijā ir tāpat – mājas, kuŗā dzī -
voju, pagalmā ir konteiners, ko div-
 reiz nedēļā sadzīves atkritumu ap -
saimniekotāji iztukšo.  Kādreiz bija 
citādāk – tās mašīnas manā ielā 
parādījās divreiz, vienreiz no rīta 
un otru reizi vakarā. Maisiņus ar 
atkritumiem mēs tad nesām lejā 
un gaidījām, kamēr atbrauks auto-
mašīna. Tas bija tāds gluži saviesīgs 
pasākums, varēju aprunāties ar 
kaimiņiem.   

Par to, cik šis pakalpojums mak-
sā, nekad īpaši nav bijis jādomā. 
Godīgi sakot, man nav ne jaus-
mas, vai Čikāgas priekšpilsētā tas 
bija pašvaldības apmaksāts pro-
cess,  vai arī vecāki kaut ko par to 
maksāja. Latvijā man katru mē  ne-
si pienāk rēķins no nama ap  saim-
niekotāja, un tur ir atsevišķa rin-
diņa  – “atkritumu izvešana”.  Au -
gus tā par to prieku uzņēmums no 
manis iekasēja 2,55 eiro plūs 0,54 
pievienotās vērtības nodoklis. Ko  pā 
3,09 eiro. Nekad neesmu īpaši do -
mājis, vai tas ir daudz vai ne. Ci - 
  tas alternātīvas, ko ar tiem atkritu-
miem iesākt, jau nav. Protams, ir 
pietiekami daudz cilvēku, kuŗi 
“atrod alternatīvu”, izgāžot tos  
me  žā. Katru gadu pavasarī Latvijā 
notiek Lielā talka, un  katru gadu 
talkas rīkotāji lepni paziņo, ka 
šogad, lūk, talkotāji no meža ir 
iznesuši tik un tik tonnas atkritu-
mu, un tas ir par tik un tik daudz 
vairāk tonnām nekā iepriekšējā 
gadā. Un katru gadu man jādomā 
par to, ko par šo lietu savulaik 
rakstīja publicists Viktors Avotiņš: 
“Apkopta sēta nav sēta, kur ir vieso-
jusies Lielā talka. Apkopta sēta ir 
sēta, kuŗā Lielā talka vispār nav 
bijusi vajadzīga.” Vienkārši ne  spēju 

Vai Rīgā būs kā Neapolē?
iedomāties, kam jānotiek cilvēka 
galvā, lai viņš nolemtu salūzušu 
ledusskapi vai televizoru vienkārši 
izmest mežā! Tā taču ir cūcība!

Taču ierastajā atkritumu izveša-
nas sāgā kontekstā šogad ieskanē-
jās jaunas nianses, proti, jau labu 
laiku ar atkritumu apsaimnieko-
šanu Rīgā ir nodarbojušies četri 
uzņēmumi, taču pirms kāda lai -
ciņa Rīgas pašvaldība paziņoja, ka 
no 15. septembŗa to darīs nevis 
četri, bet gan tikai viens uzņēmums 
ar nosaukumu Tīrīga. Šim uzņē-
mumam pašvaldība piešķirs mo -
nopoltiesības uz 20 gadiem, tātad, 
līdz 2039. gadam! Un pilsētas ie -
dzīvotāji var rēķināties ar to, ka šis 
viens monopoluzņēmums cenu 
par savu sniegto pakalpojumu pa -
augstinās, un ne jau par dažiem 
centiem mēnesī. Būtiski paaug - 
s tinās! Tīrīga tīmeklī un citur sāka 
izvietot aicinājumus parakstīt jau-
nu līgumu ar uzņēmumu, lai pēc 
15. septembra nesanāktu tā, ka 
atkritumus vairs neved neviens.

Pieļauju, dažs labs Laika un Brī-
vās Latvijas lasītājs šo lasot, ir ne -
izpratnē – četri savstarpēji konku-
rējoši uzņēmumi, bet Rīgas paš-
valdība ir nolēmusi to vietā tie sī-
bas dot tikai vienam monopolis-
tam? Uz veseliem 20 gadiem? Un 
par krietni augstāku cenu?! Vai tas 
ir prāta darbs? Latvijas Konkuren-
ces padome noteikti neuzskatīja, 
ka tas ir prāta darbs. Pirmdienā 
pirms minētajām termiņa beigām  
Konkurences padome Rīgas do -
mei aizliedza slēgt līgumu ar Tī - 
r īgu. Rīgas dome jaunā  pilsētas 
galvas Oļega Burova personā pa -
ziņoja, ka tā minētajiem četriem 
uzņēmumiem jau bija paziņojusi, 
ka līgums ar 15. septembri būs 
pabeigts, turklāt –  “atbilstoši Lat -
vijas likumdošanai mēs nevaram 
pateikt, lūdzu, turpiniet līguma 
izpildi. Nē, šeit ir nepieciešama 
jauna sarunu procedūra.” Izrādās, 
varēja gan pateikt. 11. septembrī 
Ministru kabinets Rīgā izsludināja 

ārkārtas situāciju, lai nodrošinā - 
tu attiecīgo pakalpojumu nepār-
trauk tību. Nākamajā dienā pilsētas 
dome vienojās, ka trīs no četrām 
atkritumu apsaimniekošanas kom-
panijām turpinās nodrošināt pa -
kalpojumus attiecīgajās territorijās 
uz tiem pašiem nosacījumiem un 
ar nemainītu maksu. O.  Burovs: 
“Jau šo svētdien kopā ar Rīgas 
domes Mājokļu un vides departa-
menta speciālistiem apsekosim un 
izvērtēsim, kā tiek nodrošināti 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojumi pilsētā. Aicinu 
arī iedzīvotājus informēt pašval-
dību, ja ir radušies kādi pārpratu -
mi un pakalpojums nav sniegts kā 
līdz šim.”

Sagadījies tā, ka  šo komentāru 
rakstu tieši svētdienā, kad pašval-
dības ļaudis sakās nodarbojamies 
ar apsekošanu. Ja nāks ielūkoties 
manas mājas pagalmā, tad nekas 
īpašs nebūs redzams, jo mūsu kon-
teineru attiecīgais uzņēmums iz -
tukšoja jau vakar. Taču galvenais, 
protams, te ir jautājums, kā paš-
valdība vispār nonāca pie domas 
visu procesu uzticēt vienam vien 
uzņēmumam un uz divdesmit 
gaŗiem gadiem? Baltijas pētnie  -
cis kās žurnālistikas centram Re: 
Baltica tīmeklī ir raidījums #starp-
citu, kuŗā tas izmeklē dažādas ne -
būšanas. 12. septembrī galvenais 
titrs raidījuma sākumā bija šāds: 
“Ko Rīgas atkritumu monopola 
šefs dara Andŗa Šķēles biroja ēkā?” 
Atkārtoti un ar pieaugošu ironiju 
lietojot frazi “varbūt tā ir tikai 
sakritība”, raidījuma vadītājs kon-
statēja, ka laikā, kad šī jezga vei-
dojās, Šķēles kunga biroja ēkā vie-
sojās ne tikai monopola Tīrīga 
šefs, bet arī virkne citu atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu pār-
stāvju. “Varbūt sakritība” bija jā -
saka tāpēc, ka ārpus ēkas stāvošie 
žurnālisti un operātori nevarēja 
zināt, kur konkrēti uzņēmumu 
ļaudis bija gājuši. Vienam no vi -
ņiem, Tīrīgas valdes priekšsēdim 

Guntaram Levicam, žurnālists pa -
jautāja, kur viņš bija bijis, ja reiz 
uzņēmums pats atrodas kaut kur 
citur. “Mēs pie padomes locekļa 
bijām,” atbildēja G. Levics. “Pie 
Krongorna vai?” atjautāja žurnā-
lists. “Jā, pie Krongorna.” Un rai-
dījuma vadītāja teksts: “Sakritība, 
protams, sakritība, ka Harijs Kron-
gorns ir Šķēles uzticības persona, 
kuŗa sievai ir miljoniem vērts 
kopīgs bizness ar Šķēles meitām 
un sievu.” Un vēl: “Varbūt Šķēles 
birojā ir nodibināts atkritumu 
biznesa grāmatu klubiņš vai skau-
tu nodaļa, vai Tīrīgas klientu mo -
rālā atbalsta punkts, jo cilvēkiem 
tik tiešām rūp.”

Andris Šķēle, kā zināms, savu-
laik bija Latvijas premjērministrs. 
Sākumā kā bezpartejisks cilvēks 
“no malas”, jo 1995. gada rudenī 
jaunievēlētā 6. Saeima nespēja de -
putātu starpā atrast kādu, kas va -
rētu izveidot koaliciju, un pēcāk 
jau kā paša Šķēles kunga veidotās 
Tautas partijas līderis. Allaž bijis 

zināms, ka Šķēles kungs ir turīgs 
cilvēks. Premjērēšanas laikā viņš 
savu bagātību ielika trestā. Taču 
viņa uzvārds ir uzzibējis dažādu 
skandalu kontekstā. Kad Jūrmalā 
izcēlās skandals par viena deputāta 
kukuļošanu, lai tas balso par kon-
krētu pilsētas galvas  kandidātu,  
atklātībā nonāca telefonsaruna, 
kuŗā Šķēles kungs ieteica tādā ga -
dījumā par mēra vietnieku iz  vē-
lēties “lielāko kretīnu”. Jāuzsver, 
Andris Šķēle nekad nav ne par ko 
apsūdzēts, nedz arī notiesāts. Taču 
Re: Baltica “varbūt tikai sakritība” 
raidījums šajā kontekstā tomēr ir 
uztverams nopietni. Normālā tie-
siskā valstī nevienai pašvaldībai 
neienāktu prātā tā piepeši atcelt 
pastāvošo kārtību un tās vietā ie -
viest monopolu uz 20 gadiem un 
ar krietni augstākām cenām. 

Jācer, ka būs pamatīga izmeklē-
šana, jo kaut kādas, pagaidām sa -
biedrībai nezināmas intereses tur 
bijušas iesaistītas. Vienīgais jautā-
jums: kādas?
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MĀRIS BINDERS
Mūsējie pasaulē

MARISS JANSONS
ASV
8., 9.  novembris Mariss Jan-

sons un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. Carnegie 
Hall, New York, NY

Austrija
27., 28.  oktobris Mariss Jan-

sons un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. Musik-
verein, Wien

Beļģija
3.  novembris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks. Koningin 
Elisabethzaal, Antwerpen

Francija
31. oktobris Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des Bayer is-
chen Rundfunks. Philharmonie 
de Paris

Luksemburga
4.  novembris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay -
er ischen Rundfunks. Philhar mo-
nie Luxembourg

Vācija
10., 11.  oktobris Mariss Jan-

sons un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. Herku-
lessaal, München

24., 25.  oktobris Mariss Jan-
sons un Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. Philhar-
monie im Gasteig, München

29.  oktobris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Elbphilhar-
monie, Hamburg 

1.  novembris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks. Kölner 
Philharmonie

5.  novembris Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks. Philhar mo-
nie, Essen

ANDRIS NELSONS
ASV
 20., 21., 26., 27., 28.  septem-

bris; 1., 3., 4., 5., 27., 29. ok -
tobris; 7., 8., 9., 12., 14., 15., 
16.  novembris Andris Nelsons 
un Boston Symphony Orchestra. 
Symphony Hall, Boston, MA

18. novembris Andris Nelsons 
un Boston Symphony Orchestra. 
Carnegie Hall Corp., New York, 
NY

31. oktobris, 1., 2. novembris 
Andris Nelsons, Boston Sym-
phony Orchestra un Gewand-
hausorchester Leipzig, Symphony 
Hall, Boston, MA

Austrija
20.  oktobris, Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leipzig, 
Musikverein, Wien 

Vācija
 10., 11., 13., 17., 18. oktobris 

Andris Nelsons un Gewand-
hausorchester Leipzig. Gewand-
haus zu Leipzig

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
20., 27.  septembris Ainārs 

Rubiķis diriģē Pēteŗa Čaikovska 
operu “Jevgēņijs Oņegins”. Ko -
mische Oper Berlin

9.  novembris Ainārs Rubiķis 
diriģē Volfganga Amadeja Mo -
carta operu “Burvju flauta”. 
Komische Oper Berlin

ANDRIS POGA
Apvienotā Karaliste
14., 15.  novembris Andris 

Poga un Royal Liverpool Phil-
harmonic. Philharmonic Hall, 
Liverpool

Dānija
24.  oktobris Andris Poga un 

Odense Symfoniorkester. Odense 
Koncerthus

Ķīna
4.  oktobris Andris Poga un 

Taipei Symphony Orchestra. 
Zhongshan Hall, Taipei

Somija
31.  oktobris Andris Poga un 

Sinfonia Lahti. Lahden Sibe  lius-
talo

ELĪNA GARANČA
Francija
14. oktobris Elīna Garanča un 

Deutsche Staatsphilharmonie 
Rhein land-Pfalz. Théâtre des 
Champs-Elysées, Paris

Bulgārija
23. septembris Elīna Garanča 

un Sofia Philharmonic Orchestra. 
Sofijska filharmonia

Nīderlande
1.  oktobris Elīna Garanča un 

Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz. Concertgebouw, 
Amsterdam

Slovākija
12. oktobris Elīna Garanča un 

Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz. Slovak Philhar-
monic, Bratislava

Vācija
27. septembris Elīna Garanča 

un Wiener KammerOrchester. 
Elbphilharmonie, Hamburg

6.  oktobris Elīna Garanča 
koncertā “Festival der Nationen”. 
Bad Wörishofen

8.  oktobris Elīna Garanča un 
 Deutsche Staatsphilharmonie 
Rhein land-Pfalz. BASF-Feier abend-
haus, Ludwigshafen

KRISTĪNE OPOLAIS
Austrija
12., 16.  oktobris Kristīne 

Opolais Čo-Čo Sanas lomā 
Džakomo Pučīni operā “Ma  dama 
Butterfly”. Wiener Staatsoper

Vācija
1., 14.  novembris Kristīne 

Opolais Toskas lomā Džakomo 
Pučīni operā “Toska”. Semperoper 
Dresden

MARINA REBEKA
Austrija
23., 26., 29.  oktobris Marina 

Rebeka Amēlijas Grimaldi lomā 
Džuzepes Verdi operā “Simons 
Bokanegra”. Wiener Staatsoper

Francija
26., 29. septembris, 2., 5., 8., 

10.  oktobris Marina Rebeka 
Normas lomā Vinčenco Bellīni 
operā “Norma”. Théâtre du 
Capitole Toulouse

MAIJA KOVAĻEVSKA
Vācija
20.  septembris Maija Kova-

ļevska Mimi lomā Džakomo 
Pučīni operā “Bohēma”. Sem per-
oper Dresden

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
3., 7., 10., 14., 17. novembris 

Zanda Švēde Soņetkas lomā 
Dmitrija Šostakoviča operā 
“Mcenskas apriņķa lēdija Mak-
beta”. Oper Frankfurt

EGILS SILIŅŠ
Dānija
27.  oktobris, 3., 14.  novem-

bris Egils Siliņš Kurvenāla lomā 
Richarda Vāgnera operā “Tris-
tans un Izolde”. Operaen, Kø -
benhavn

Vācija
21., 28.  septembris, 5.  okto-

bris Egils Siliņš Ceļinieka lomā 
Richarda Vāgnera operā “Zig-
frīds”. Staatstheater Kassel

VALSTS 
AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”
Šveice
15.  novembris koris “Latvija”, 

Cīrihes latviešu koris “Balts”, 
Agnese Egliņa, klavieres, Vineta 
Sareika, vijole, diriģents Māris 
Sirmais. Tonhalle Maag Zürich

KREMERATA BALTICA
Argentīna
10. oktobris Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers. Teatro 
Coliseo, Buenos Aires

Čīle
7.  oktobris Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers. Teatro Cara-
bineros, Vasconia, Santiago

8.  oktobris Kremerata Baltica 
un Gidons Krēmers. Teatro Muni-
cipal de Las Condes, Santiago

Kolumbija
5.  oktobris Kremerata Baltica 

un Gidons Krēmers. Teatro Met-
ro politano José Gutiérrez Gómez, 
Calle

Vācija
21.  septembris Kremerata 

Baltica un Gidons Krēmers, 
Andrejs Osokins (klavieres). Alte 
Oper, Frankfurt

26., 29. septembris Kremerata 
Baltica un Gidons Krēmers. 
Stadthalle Kronberg

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
3., 11.  oktobris Pēteris Vasks, 

“Musica serena”, atskaņo Trinity 
Laban String Ensemble. Black-
heath Halls, London

24.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Musica dolorosa”, atskaņo South-
bank Sinfonia. Hackney Round 
Chapel, London 

1.  novembris Pēteris Vasks, 
“Vientuļais eņģelis”, atskaņo sin-
fonia ViVA. Royal Concert Hall, 
Nottingham

Austrālija
21.  septembris Pēteris Vasks, 

“Canto di forza”. Scot’s Church, 
Melbourne 

Dānija
5. oktobris Pēteris Vasks, “Vien-

tuļais enģelis”, atskaņo Danske 
ungdomsensemble. Klassiske Dage, 
Holstebro

Kanada
10.  oktobris Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 2”, atskaņo orķes-
tris Les Violons du Roy. Palais 
Montcalm, Québec, QC 

11.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Concerto no. 2”, atskaņo orķes-
tris Les Violons du Roy. Musée 
des beaux-arts, Québec, QC 

Meksika
2. oktobris Pēteris Vasks, kon-

certs, atskaņo Camerata Santiago 
de Querétaro. Teatro de la ciudad, 
Santiago de Querétaro

Nīderlande
22.  septembris Pēteris Vasks, 

“Zīles ziņa”, “Mīlas dziesmas”, 

diriģente Krista Audere. OLV 
Basiliek, Maastricht

Somija
24.  septembris Pēteris Vasks, 

“Musica serena”, atskaņo Joen-
suun Kaupunginorkesteri. Care-
lia-Sali, Joensuu

Šveice
26.  septembris Pēteris Vasks, 

“Musica dolorosa”, atskaņo Sin-
fonieorchester St. Gallen St. Gallen. 
Tonhalle

5. oktobris Pēteris Vasks, “The 
Fruit of Silence”, atskaņo Or -
chestra Festival de Jura. Tempel, 
Tramelan 

6. oktobris Pēteris Vasks, “The 
Fruit of Silence”, atskaņo Or -
chestra Festival de Jura. Église St. 
Pierre, Porrentruy 

Vācija
12.  oktobris Pēteris Vasks, 

“Lauda”, atskaņo International 
Youth Symphony Orchestra Bre -
men. Schulzentrum, Bruch hau-
sen-Vilsen

13.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Lauda”, atskaņo International 
Youth Symphony Orchestra Bre-
men. Die Glocke, Bremen

19.  oktobris Pēteris Vasks, 
“The Fruit of Silence”, atskaņo 
Junges Sinfonie-Orchester Wetzlar. 
Markuskirche, Butzbach

20.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Hymnus”. Konzerthaus, Berlin

20.  oktobris Pēteris Vasks, 
“Canto di forza”. Bekenntnis 
Kirche Treptow, Berlin

9.  novembris Pēteris Vasks, 
“Da pacem, Domine”. atskaņo 
Ensemble Lodron. Emmauskirche, 
München 

16.  novembris Pēteris Vasks, 
“Musica dolorosa”, atskaņo 
Hannoversche Orches terverei ni-
gung. Makuskirche, Hannover

ANDRIS DZENĪTIS
Dānija
24.  oktobris Andris Dzenītis, 

“Delta returning”, atskaņo klar-
netists Egils Šēfers un Carion 
Quintet, Odense Symfoniorkester, 
diriģents Andris Poga. Odense 
Koncerthus

Spānija
14.  novembris Andris Dze-

nītis, “Postludium. Ice”, atskaņo 
Valencia symphony orchestra, 
diriģents Karels Marks Šišons. 
Palau de la Musica, Valenca

Šveice
10. novembris Andris Dze nītis, 

“Leaves leaving Leipzig”, atskaņo 
Kremerata Baltica un Gidons 
Krēmers. Martinu Festtage, Basel

IVETA APKALNA
Austrija
2.  oktobris Iveta Apkalna. 

Konzerthaus Wien
Beļģija
9.  novembris Iveta Apkalna. 

Sint-Pietersabdij, Gent
Francija
25. oktobris. Iveta Apkalna un 

Orchestre Philharmonique de 
Radio France. Maison de la Radio, 
Paris

Ungārija
29.  oktobris Iveta Apkalna, 

Liszt Ferenc. Zeneművészeti 
Egyetem. Budapest

Vācija
28.  septembris Iveta Apkalna 

un Philharmonisches Kammer-
or chester Dresden. Kulturpalast 
Dreden

20. oktobris Iveta Apkalna un 
Kremerata Baltica. Konzerthaus 
Berlin

2.,3. novembris Iveta Apkalna 
un Dresdner Philharmonie. Kul  -
turpalast Dresden

6. novembris Iveta Apkalna un 
Dresdner Philharmonie. Elbphil-
harmonie Hamburg

17.  novembris Iveta Apkalna. 
Johanneskirche Saarbrücken

BAIBA SKRIDE
Austrālija
2. novembris Baiba Skride un 

Skride Quartett. Harold Lobb 
Concert Hall, Newcastle

4. novembris Baiba Skride un 
Skride Quartett. City Recital Hall 
Sydney

7. novembris Baiba Skride un 
Skride Quartett. Adeleide Town 
Hall

9. novembris Baiba Skride un 
Skride Quartett. City Recital Hall 
Sydney

12.  novembris Baiba Skride 
un Skride Quartett. Perth Concert 
Hall

14.  novembris Baiba Skride 
un Skride Quartett. Llewellyn 
Hall, Canberra

16.  novembris Baiba Skride 
un Skride Quartett. Elisabeth 
Murdoch Hall, Melbourne Recital 
Centre

Nīderlande
12. oktobris Baiba Skride. Het 

Concertgebouw Amsterdam
Vācija
28.  septembris, Baiba Skride. 

Kronberg
Zviedrija
21.  septembris. Baiba Skride. 

Konserthuset, Stockholm
16.,17. oktobris Baiba Skride. 

Konserthuset, Örebro Konzerthus

REINIS ZARIŅŠ
Apvienotā Karaliste
13. oktobris Reinis Zariņš un 

London Philharmonic orchestra. 
Congress Theatre, Eastbourne

DAUMANTS LIEPIŅŠ
Vācija
3. oktobris Daumants Liepiņš. 

Kissinger Klavierolymp
Zviedrija
19.  oktobris Daumants 

Liepiņš. Giresta
SKYFORGER
Austrija
29. oktobris Skyforger. Jugend- 

und Kulturzentrum Explosiv, Graz
Čechija
27. oktobris Skyforger. Barrák 

music club, Ostrava
28. oktobris Skyforger. Melodka, 

Brno
Italija
30. oktobris Skyforger. Revolver 

Club, Venezia
Malta
27.  septembris Skyforger. The 

Garage, Zebbug
Nīderlande
25. oktobris Skyforger. Dynamo, 

Eindhoven
Šveice
31. oktobris Skyforger. Manoir 

Pub, Valais
Vācija
26. oktobris Skyforger. Eisleben
1.  novembris Skyforger. head-

CRASH Hamburg
2. novembris Skyforger. Helvete 

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

SASTĀDĪJIS
PĒTERIS BOLŠAITIS

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 34) Jāņa Jaunsleiņa bērnības atmiņas
un izraksti no dienasgrāmatas

1908. – 1916. g.
Uzticīgais mājas sargs Cēzis,
vēl dzīvs būdams
Tēvs viņu pārnesa pavisam 

maziņu, iebāzis savā dūrainī. Nu 
jau viņam bija pienākusi septītā 
vasara. Bet vēl joprojām mundri 
izpildīja savus dienēta pienā-
kumus. Gulēja viņš pastāvīgi 
laukā. Tik aukstos ziemas rītos 
lūdzās istabā, sasildīties. Tad iz -
stiepies visā garumā, gulēja ista-
bas vidū uz grīdas. Priecīgi pa -
grieza galvu un paluncināja asti, 
ja pieminēja viņa vārdu. Vasaru 
viņš istabā nekad neprasījās. 
Dienā gulēja būdā pie ķēdes, bet 
naktīs izkārpīja sētā dziļas bedres 
un tur veldzējās no karstuma. 
Bija nikns, arī mājinieki, izņemot 
māti, nedrīkstēja viņu glaudīt, 
vai lūkoties tirgus ratiņiem. Tos 
viņš ļoti uzcītīgi sargāja savas 
būdas tuvumā. Ja svešs parādījās 
sētā, tad plosījās ķēdē kā negu-
drs. Bija pastāvīgi jāiet skatīties 
un jābaidās par ķēdes pārrau-
šanu. Jaunības gados tas bija no -
ticis vairākas reizes. Un vienam 
otram nelūgtam ciemiņam bikšu 
dibenā caurumus izrāvis. Tanī 
vasarā, kad pārnācu no ”Fričiem”, 
Cēzis sevišķi cieta no karstuma. 
Viņš bija tālās ziemeļu zemes 
Kančatskas, ņemces pēcnācējs. 
Apbalvots ar biezu, mīkstu ka -
žoku balti melnā krāsā. Lielas 

pinkas nokarājās gar kāju stil-
biem. Lai paglābtu viņu dabas 
mocības – karstumu, nospriedām 
un vedām bieži uz jūru izpeldināt. 
No viņa šķīrāmies tikai vācu 
okupācijas otrajā gadā. Cēzis bija 
palicis vecs, kara laikā pārtikas 
jau arī nepietika pašiem, kur nu 
vēl izmitināt lielu ķēdes suni. 
Nolēmām mūsu ilggadējo mājas 
sargu likvidēt, atdot suņu ķērāji.

1914. g. Spāres
Viņas skrēja vairākas dienas. 

Visi priekšmeti bija kā nosēti. 
Kas varēja saskaitīt tos miljonus 
mazos dzīvnieciņus, kuri līdz ar 
sauli nāca no austrumu puses un 
aizlidoja uz jūru. Ausīs sākās 
savādais troksnis no daudzo spār-
niņu kustībām... Ļaudis uztrau-
cas, kļuva māņticīgi, daži zināja 
teikt, ka tāda parādība nav uz 
labu. Nākšot karš, vai citas ne  lai -
mes pār ļaudīm. Bet zinātnieki 
rakstos tā izskaidroja; ka milzīgo 
spāru baru savairošanos sek mē-
jusi neparasti kārstā un sausā 
vasara. Un vasara tiešām bija 
nepiedzīvota, pat ļoti veciem 
ļaudīm. Karstums, kurš dienās bija 
gandrīz nepanesams, neri mās arī 
naktīs. Daudzi ļaudis gulēja vien-
kārši zem klajas debess. Mana 
māte izraudzījusies vietu dārziņā 
zem jasmīna krūma. Es, māsa un 
svainis ietaisījām guļas vietu uz 

staļļaugšas pie atvērtas lūkas. No 
caurvēja nebija jābaidās, dažas 
naktis pat ne lēnākās nejutām... 
Ilgstošais sausums sekmēja bie -
žos ugunsgrēkus. Pilsētā aizdegās 
mājas, laukos meži un purvi. 
Izejot ezermalā, vakaros sitās 
nāsīs savāda gruzduma smaka. 
Tā nāca no Bates purviem, tur 
plosījās uguns. Tāda bija šī sa -
vāda, neparasta vasara, kura savā 
beigu celiņā atnesa pasaules lie -
lāko traģēdiju – šausmīgo karu. 

 
1914. g. Baumas par karu
Pie pasaules politiskajām 

debesīm bija savilkušies sabiezēti 
tumši padebeši. Tie draudoši tu -
vojās un vēstīja drausmīgu vētru 
– lielo pasaules karu.

„Būs karš. Karš būs!” Ļaudis 
tenkoja jau vairākas dienas. Arī 
māte, pārnākot no tirgus, zināja 
teikt tur citu neko nerunājot, kā 
par karu. Ļaužu prātus bija uz -
traukušas ziņas no Austrijas. Tur 
kādā provinces pilsētiņā – Sara-
jevā ticis nogalināts ķeizariskais 
troņmantnieks erchercogs Ferdi-
nands līdz ar sievu. Uzbrucējs 
bijis serbs, astoņpadsmit vai 
deviņpadsmit gadus vecs jaunek-
lis, kādas nacionālistu teroristu 
organizācijas loceklis. Austrija 
bija sašutusi, tā prasīja gan da-
rījumu un iesniedza Serbijai 
ultimātumu. Tā neizpildīšanas 

gadījumā piedraudēja ar karu. Tā 
rakstīja avīzes un šās ziņas bija 
uztraukušas līdz šim mierīgos 
ļaužu prātus. 

1914. jūlijs.
Mūsmājas dzīve
kara priekšvakarā
Mūsmājas iemītnieki liktenīgo 

lielo notikumu priekšvakarā dzī-
voja savu parasto dzīvi. Māsa ar 
svaini plēsās ar dārziem. Bez 
mūsu dārza svainim bija vēl no 
saviem vecākiem mantots zemes 
gabals. To viņš šaij vasarā bija 
sācis apsaimniekot. Māsa nesa 
dārzājus uz Annas tirgu pārdot. 
Es viņai daždien piepalīdzēju ar 
”andeli”. Noklāju maišeli uz 
bruģa un tirgojos ar saknēm. Arī 
māsa bija ”maišelniece”. Ar rati-
ņiem uz Annas tirgu bija par tāļu 
braukt. Mūsmājas jumta vienā 
istabiņā dzīvoja kāds amatnieks, 
uzvārdā Stots. Viņš bija ļoti 
reliģiozs cilvēks, sektants-saba-
tists. Svētdienās savā malkas 
šķūnītī strādāja bet septītā dienā, 
”sabatā” gāja uz savu baznīcu un 
ieturēja mieru. Stots savā ziņā 
bija ļoti interesants tīps. Sieva 
viņam bija slimīga jeb arī ”pa -
saulīga”. Pats centās būt īsts, nev-
iltots tā Kunga kalps. Ar lielu 
neatlaidību lasīja svētos rakstus, 
arī strādājot, tēsdams muciņām 
galdus, iemeta viņš tajos acis – 

”Ciānas sarga” eksemplāru kau-
dze allaž atradās viņa tuvumā. 
Arī man tas laipni piedāvāja 
lasīšanai. Vienu otru numuru arī 
pārlasīju, pat ar interesi. Kad 
piegāju pie stallīša, kur viņš 
ņēmās ar mučelēm, tūliņ uzsā-
kām par Jāņa parādīšanās pra-
vietojumiem, patiesībā fanātisku 
samurgojumu, no kuriem mēs 
muļķībā iztēlotu pasaules likte-
ņus. Jāņa parādīšanās grāmata 
šim nelaimīgajam sektantam bija 
laupījusi dvēseles mieru. Citādi 
viņš bija lāga cilvēks. Otrā augš-
istabiņā dzīvoja atraitne ar savu 
dēlu. Dēls Jānis bija akls no 
bērnības un padumjš prātā. Šo 
Jāni mūsmājnieki bieži āzēja. 
Sevišķi svainis ar viņu dzina 
muļ   ķīgus jokus, grasījās bāzt 
maisā vai stallī, Jānis no tā ļoti 
baidījās. Saķerts, neganti kliedza 
un spārdījās, citiem par smiek-
liem. Ar savu māti viņš atradās 
pastāvīgā ”karā”, bet manējo ļoti 
baidījās, klausīja un godāja tikai 
par saimnieci. No māsas, kuru 
viņš bieži saukāja vārdā, izpel-
nījās pļaukas. Ja sūdzējās par dēla 
palaidnībām, tad Jāņa māte 
mēdza atbildēt: „Ko jūs tam 
pagānam izdarīsiet, dumjš paliek 
dumjš!” 

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Tenisā netiekam 
augstāk

Latvijas vīriešu tenisa izlase 
bija  devusies uz Grieķiju, Atē-
nām, lai startētu Deivisa kausa 
izcīņas Eiropas 3. grupā (Eiropas/
Afrikas zonas trešajā grupā). 
Latvijas izlase spēlēja B grupā, 
kuŗā bija arī Igaunijas, Meln-
kalnes un Ziemeļmaķedonijas 
valstsvienības. Labākās divas ko -
mandas no katras grupas mērojās 
spēkiem, lai cīnītos par iekļūšanu 
Deivisa kausa Eiropas 2. grupā.

Latvijas izlase Atēnās spēlēja šo -
brīd iespējami labākajā sastāvā. 
Izlases rindās bija pieredzējušie 
brāļi Mārtiņš un Jānis Podžus, 
Artūrs Lazdiņš, kā arī Vācijā uz -
augušas Roberts Štrombachs, 
kuŗam šī bija debija Latvijas 
izlasē. Ernests Gulbis nepalīdzēja 

mūsu komandai, jo deva priekš-
roku citiem turnīriem. 

Roberts Štrombachs pirmajā 
duelī ar rezultātu 6:2, 6:4 pārspēja 
Melnkalnes tenisistu Rezartu 
Cungu. Štrombachs ATP rangā 
ieņem 539. vietu, bet viņa pre -
tinieks ir 1609. pozicijā. Tikmēr 
Mārtiņš Podžus, kuŗš ir ranga 
485. numurs, ar 6:4, 6;3 pārspēja 
Ļubomiru Čelebiču, kuŗš reitingā 
ieņem 833. poziciju. Pēc Podžus 
uzvaras Latvijas vienība bija va -
dībā ar rezultātu 2:0, tāpēc atli ku-
šajai dubultspēlei bija tikai for-
māls raksturs. Tas gan neliedza 
Latvijas tenisistiem izcīnīt vēl vie  nu 
uzvaru. Jānis Podžus un Artūrs 
Lazdiņš ar rezultātu 6:3, 6:4 pār -
spēja Cungu un Igoru Saveljiču.

Otrajā Deivisa kausa izcīņas 
duelī Latvijas vienība pārspēja 
Ziemeļmaķedoniju, turpinot veik-
  smīgi iesākto turnīru. Vispirms 
Roberts Štrombachs ar rezultātu 
7:6 (9:7), 7:6 (7:2) guva virsroku 
pār Dimitaru Grabulu. Otrajā 
sacensībā Mārtiņš Podžus, kuŗš 
ir ranga 485. numurs, ar 6:1, 6:2 

pārspēja Gorazdu Srbļaku, kuŗš 
reitingā ir 966. pozicijā.

Pēc Podžus panākuma Latvija 
jau bija nodrošinājusi uzvaru, bet 
pēdējā sacensībā jeb dubultspēlē 
Artūrs Lazdiņš un Jānis Podžus 
ar 6:1, 6:3 pārspēja Luku Ļubenu 
Antonovu un Bergu Bugarikju. 
Latvijas tenisisti svinēja uzvaru 
ar 3:0 un nodrošināja vietu pus-
finālā.

Trešajā duelī mūsu komanda 
ar 1:2 zaudēja Igaunijas teni-
sistiem. Pirmajā spēlē Roberts 
Štrombachs ar rezultātu 6:7 (8:10), 
6:4, 3:6 zaudēja Vladimiram Iva-
novam (ATP 821.). Otrajā spēlē 
Mārtiņš Podžus  ar rezultātu 6:1, 
7:6 (7:5) pārspēja igauni Jurgenu 
Zopu (ATP 433.). Savukārt du -
bultspēlē brāļi Mārtiņš un Jānis 
Podži ar rezultātu 6:7 (8:10), 4:6 
zaudēja Zopam un Kenetam 
Raismam.

Nākamajā spēlē pret Grieķijas 
komandu Latvijas tenisisti zau-
dēja, apgrūtinot izredzes izcīnīt 
trešo vietu šajā turnīrā. Pirmajā 
spēlē Roberts Štrombachs ar 
rezultātu 4:6, 4:6 zaudēja Mi  hai-
lam Pervolarakisam (ATP 462.). 
Nākamajā sacensībā Mārtiņš Po -
džus ar rezultātu 4:6, 4:6 piekāpās 
Stefanam Cicipam (ATP 7.). Lat-
vijas izlase nokļuva iedzinējos ar 
0:2. Dubultspēlē tika izcīnīta uz -
vara. M. Podžus pārī ar Štrom-
bachu ar rezultātu 6:4, 6:0 uz  va-
rēja Petrosu Cicipu un Markosu 
Kalovelonisu. Latvijas tenisisti 

neizpildīja uzdevumu un palika 
3. grupā. 

***
Ernests Gulbis piedalījās Sankt-

pēterburgas ATP World Tour 250 
turnīrā, kur otrajā kārtā zaudēja 
A. Vatutinam – 6:3, 3:6, 2:6.

Atklāta Rimi
Rīgas maratona

30. jubilejas sezona  
16. septembrī atklāta Rimi Rī -

gas maratona 30. jubilejas sezona 
un reģistrācija. Atklāšana, kas jau 
ierasti tiek saukta par „Apņem-
šanās dienu”, visas dienas gaŗumā 
risinās pie Brīvības pieminekļa – 
vietā, kur 1991. gadā tika izšauts 
starta šāviens pirmajam Rīgas 
maratonam.

Maratona organizātori aicina 

tieši astoņus mēnešus pirms 
starta, lai dalībnieki spētu saga-
tavoties Rimi Rīgas maratonam, 
kuŗš notiks 2020. gada 16. un 17. 
maijā. Tāpat kā iepriekš skrē-
jējiem būs pieejamas vairākas 
distances: klasiskais maratons 
42,195 km, pusmaratons, 10 km, 
6 km distances, kā arī 4,2 km 
Ģimenes skrējiens. Reģistrēties 
Rimi Rīgas maratonam iespējams 
oficiālajā mājaslapā www.rimi-
rigamarathon.com. Bērnu dienas 
distancēm reģistrācija tika at -
klāta pavasarī.

Latvijā izveidots 
3x3 basketbola 

Dāmu serijas 
turnīrs

Latvijas Basketbola savienība 
(LBS) septembŗa un oktobŗa ne -
dēļu nogalēs rīkos 3x3 Dāmu 
seriju, kas būs astoņu 3x3 basket-
bola turnīru seriāls. Latvijas sie -
viešu 3x3 basketbola izlase, kuŗas 
sastāvā ir Baiba Eglīte, Ieva Kū -
līte, Kristīna Petermane un Liene 
Stalidzāne, septembŗa pirmajā 
dienā Ungārijā izcīnīja Eiropas 
kausa bronzas medaļas. Tomēr 
šis panākums ir nepietiekams, lai 
Latvijas komandai 2020. gada se -
zonā būtu iespēja piedalīties To -
kijas Olimpisko spēļu kvalifi kā-
cijas turnīrā un Pasaules kausa 
izcīņā.

visus skrējējus un aktīvā dzīves-
veida piekritējus nākt un ap  ņem-
ties Rimi Rīgas maratonā no -
skriet savu izvēlēto distanci. Šo 
apņemšanos būs iespējams iemū-
žināt skaistā foto uz Brīvības pie-
 minekļa fona ar izvēlētās distan-
ces cipariem. Reģistrācija pasā-
kumam tradicionāli tiek atklāta 



LAIKS 2019. ga da 21. septembris – 27. septembris14

Laikraksta lasītājiem pavisam 
nesen vēstījām par nodibinājuma 
“Fonds Sibirijas bērni” ekspe dī-
ciju, kas notika 2019. gada au -
gustā pa diviem dažādiem marš-
rutiem – uz Tomsku un Noriļ - 
s ku. Iepriekšējā publikācijā tika 
aplūkotas latviešu izsūtījumu 
vietas Timirjazeva Kirova rajonā 
un Staraja Šegarka Šegarkas r a -
jonā. Savukārt šajā Sibirijas eks-
pe dīcijai veltītajā publikācijā pie-
vērsīsimies divām citām apdzīvo-
tām vietām Tomskas apgabalā. 
Tās būs Kolbinka Molčanovas 
rajonā, kas dibināta 1900. gadā, 
un Novokorotkina Kolpaševas 
rajonā. 

KOLBINKA 
Viens no mūsu ekspedīcijas 

dalībniekiem bija Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) 
Ekonomikas un sabiedrības at -
tīs tības fakultātes (ESAF) Sociālo 
un humanitāro zinātņu institūta 
asociētais profesors (emeritus) 
Dr. agr. Jānis Ābele. Viņš Sibirijas 
izsūtījumā pavadījis bērnību un 
sācis skolas gaitas. Cilvēks ar gan-
 drīz vai enciklopēdiskām zinā-
šanām, pozitīvu skatu uz dzīvi 
un lielu enerģiju, par spīti savam 
cienījamajam vecumam. Ābeles 
kunga pozitīvisms brauciena lai-
kā “pielipa” mums visiem, savu-
kārt klausīties viņa stāstījumā 
par izsūtījumā pieredzēto, kā arī 

SIBIRIJAS DIENASGRĀMATA. 
Kolbinka un Novokorotkina

dažādos pārspriedumos par lie-
tām, ko pieredzējām visi kopā, 
bija īsta bauda. Kratoties mikro-
autobusā pa kādu no neskaitā-
majiem zemes ceļiem un vērojot 
lauku ainavu, kas tik ļoti līdzīga 
Latvijas, īpaši Zemgales, ārēm, 
Ābeles kungs prātoja, kāda va  rē-
tu būt raža no territorijas ziņā 
vienlīdz liela labības lauka Sibi-
rijā un Latvijā. Viņa secinātais 
cil vēku, kuram agronomija ir 
“tumša bilde”, varētu pat pār-
steigt. Neskatoties uz to, ka Sibi-
rijas augsne ir daudz auglīgāka, 
labības daudzums, ko ievāks Lat-
vijā no viena hektāra, būs vai rā-
kas reizes lielāks! 

Kavējot laiku sarunās un jaut-
rībā, beidzot nokļūstam Tom - 
s kas apgabala Molčanovas rajona 
Kolbinkas ciemā, kas ir viens no 
ekspedīcijas mērķiem. Spēcīgā-
kie un izturīgākie ekspedīcijas 
dalībnieki kopā ar operatoru Ai -
varu Lubānieti pošas aptuveni 
trīs kilometru tālajam gājienam 
uz kaimiņu ciemu Kņazevku, 
kur Ābeles kungs dzīvojis kopā 
ar saviem vecākiem. Šis pārgā-
jiens būs īpaši grūts, jo jāiet lielā 
karstumā caur krūmiem un 
garu, garu zāli (taciņu, nemaz 
nerunājot par ceļiem, šeit nav), 
turklāt visu laiku jācīnās ar ne -
gantajiem knišļiem. Šo iemeslu 
dēļ vairāki no grupas dalībnie-
kiem, tai skaitā arī raksta autore, 

nolemj palikt Kolbinkā. Izvēli 
nosaka ne tikai grūtais gājiens, 
bet arī fakts, ka īstā Sibirijas cie-
mā esmu nokļuvusi pirmo reizi 
mūžā. Kas tāds iepriekš tika ska-
tīts vienīgi mākslas filmās, tur-
klāt nav salīdzināms ar vasarnie-
ku ciematiem, piemēram, Sta raju 
Šegarku. 

Turamies kopā ar grupas da -
līb nieci Irinu, kuŗa Sibirijā ir dzi-
mu si, taču Kolbinkas savdabība 
atstāj iespaidu arī uz viņu. Ieda-

mas pa galveno jeb, precīzāk 
sakot, vienīgo šejienes ceļu, esam 
pievērsušas sev uzmanību – no 
mājas, kas atrodas ceļmalā, iznāk 
pretī kāda paveca kundze. No 
viņas uzzinām, ka cilvēku Kol-
binkā palicis pavisam maz, tur-
klāt tie visi ir pensijas vecuma. 
Kundze dzīvo samērā labi, viņai 
pieder pāris rukšu, kuŗus pama-
nām nama iekšpagalmā aiz īpa-
ša, dēļiem sanaglota nožogoju-
ma, bariņš zosu, kaza un samērā 

daudz aitu, kuŗu kažoks ir savē-
lies un ļoti netīrs, jo dzīvnieki 
vārtījušies paši savās spirās. Izņe-
mot cūkas, pārējie mājdzīvnieki 
brīvi pārvietojas pa ciema terri-
to riju. Visdraudīgākā izskatās 
ka  za, kas sāk par mums pastip-
rināti interesēties, un, šķiet, ir 
gatava parādīt, kurš šeit ir galve-
nais. Neparasti, ka kazai ir koši 
zili ragi un mazliet arī pieres 
daļa. Kāpēc tā? Izrādās, vecās 
kundzes kaimiņš nesen krāsojis 

pagalma žogu, savukārt vellaģī-
mis nolēmis pārbaudīt, vai krāso-
jums jau nožuvis. Pasmejamies, 
atvadāmies un dodamies tālāk.

Nolemtības un bezcerības iz -
jūtu rada daudzās pamestās koka 
ēkas – nātrēs un citās nezālēs 
ieaugušas, kam no jumtiem vie-
tām norauti šifera gabali, sabojāti 
logu slēģi un izsisti stikli. Uz to 
fona tik ļoti disonē vienīgā ķie-
ģeļu ēka ciemā, kuŗā iekārtots 
vēlēšanu iecirknis, feldšera pie-
ņemšanas punkts un pasta no -
daļa. Tai gan logus grezno ne 
tikai aizkari, bet arī kārtīgi rin-
diņā novietoti puķupodi, savu-
kārt nama pagalmā izveidotas 
dažas puķudobes. Turpat, netālu, 
atrodas arī veikala ēka. Pirmā 
stāva logiem priekšā restes, un 
viss nepārprotami liecina, ka ie -
pirkšanās nesanāks. Kaut arī vēl 
tikai pēcpusdiena, veikals ir slēgts. 

PĀRIS ATKLĀJUMU
Mazliet parunājušas ar vietējo 

iedzīvotāju, abas ar Irinu doda-
mies uz ezeru. Mūsu nodoms ir 
atveldzēties no karstuma, kaut 
vai tikai pabradājot pa ūdeni. 
Nonākot krastā, kļūst skaidrs, ka 
nekas nesanāks, jo pie duļķainā 
ūdens mūs sagaida bars govju, 
kas šeit nākušas ne tikai pa  dzer-
ties, bet arī nokārtot dabiskās 
vajadzības. Brienot pa zāli, jā -
skatās vērīgi, kur liec kāju. 

Ejot atpakaļ uz Kolbinkas 
cent ru, pa gabalu pamanām jau-
nie šu bariņu; dažiem ir divriteņi. 
Diem žēl attālums ir par lielu, lai 
viņus panāktu un sāktu sarunu. 
No ezera atgriežamies klusē da-
mas; klusums labi rosina iztēli: 
diez, kā būtu, ja šai vietā vajadzētu 
dzīvot? Vasarā, protams, sapnis, 
bet ziemā, kad sniegs līdz staklei, – 
ko tad?

Novokorotkina. Taksofons aizaugušā ceļmalā. Vai, izņemot mūs, 
ekspedīcijas dalībniekus, kāds to vēl izmanto? 

Daļa ekspedīcijas grupas dalībnieku Kolpaševas rajona Novokorotkinas ciemā // Foto: Lāsma 
Gaitniece

Skats uz Kolbinkas galveno ceļu // Foto: Lāsma Gaitniece

Aitas uz Kolbinkas ciema galvenā ceļa // Foto: Lāsma Gaitniece

(Turpinājums sekos)

LĀSMA 
GAITNIECE
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Kārļa Ulmaņa  dzimtajās mājās 
“Pikšas” 1. septembrī notika tra-
dicionālā Latvijas mazpulcēnu 
rudens pulcēšanās, lai, veidojot 
ziedu paklāju, godinātu viņu 
dzimšanas dienā. Tas šogad bija 
veltīts arī Latvijas Mazpulka 90 
gadu jubilejai, jo 1929. gadā 
Latvijas Lauksaimnieku centrāl-
biedrība (LLC) sasauca jaunat-
nes konferenci, lai veidotu Kār -
ļa Ulmaņa rosināto patriotisku 
bērnu un jauniešu organizāciju 
“Latvijas Mazpulks” – līdzīgi, kā 
tas ir citās pasaules valstīs.

“Latvijas Mazpulki” ir Starptau-
tiska bērnu un jaunatnes organi-
zācija, kuŗas mērķis ir audzināt 
darbam, pienākuma apziņai un 
Tēvzemes mīlestībai. Mazpulku 
izveide un iemantotā populāritāte 
sabiedrībā vistiešāk ir saistīta ar 
Kārļa Ulmaņa vārdu. 

Pats Kārlis Ulmanis kopš ma  zot-
nes, būdams trešais tēva Hein richa 
(Indriķa) Ulmaņa dēls, Bērz mui -
žas (tagad Bērzes) pagasta saim-
niecībā “Pikšas” apguva visus lau-
ku darbus. Pēc vietējās pagast-
skolas beigšanas devās mācīties uz 
Jelgavu, un  tas pavēra plašāku 
skatu arī uz sabiedriskiem noti-
kumiem valstī. Tāpēc tālāk viņa 
ceļš veda tālāk  apgūt Eiropas pie-
redzi. Austrumprūsijā Ulmanis 
pabeidza piensaimnieku kursus, 
bet politechnikumā Cīrihē un 
Leipcigas universitātes Lauksaim-
niecības institūtā – agronomiskās 
zināšanas. Atgriezies Latvijā, 1904. 
gadā viņš nodibināja pirmo Lauk-
saimniecības pārraudzības bied rī-
bu Vidzemē, kļuva par Kauguru 
Lauksaimniecības biedrības pien-
saimniecības un lopkopības in -
struktoru un žurnāla Lauksaim-
nieks līdzstrādnieku. 

Pēc atbrīvošanas no Pleskavas 
cietuma, kur bija nokļuvis savas 
brīvdomības dēļ, un lai izvairītos 
no turpmākām represijām, kopā 
ar citiem polītiskajiem bēgļiem 
Ulmanis no Rīgas ar tvaikoni de -
vās uz “jauno pasauli” – Ameriku. 
Pēc tālā ceļa viņu Teksasā sagaidīja 
vienkāršs darbs lauku fermā. Jau-
nam cilvēkam, kuŗš guvis rūdīju-
mu tēva saimniecībā, tas neradīja 
grūtības, bet bija labs pamats, lai 
labāk iepazīt svešo zemi. Vēl viena 
iespēja salīdzināt “jaunās pasau-
les” pieredzi ar saimniekošanu 
Lat vijā bija darbs pienotavā Oma-
hā, Nebraskas pavalstī. Tas arī  ra -
dīja vēlēšanos  turpināt izglītību. 
Izvēle krita uz Nebraskas univer-
sitātes Linkolnas lauksaimniecī-
bas industriālo kolledžu, kur viņš 
apguva agronoma diplomu, kas 
savukārt deva iespēju kļūt par fer-
mas pārzini piensaimniecības sa -
biedrībā Linkolnā. 

Ar apbrīnu Ulmanis  vēroja ie -
dzīvotāju iesaistīšanos valsts at  tīs-
tības procesos, pamanīja arī lauku 
bērniem domātā kluba 4H Club 
darbību un to lielo populāritāti 
jauniešu vidū. 

1913. gadā Ameriku sasniedza 
ziņa, ka Krievijas cars izsludinājis 
amnestiju visiem polītiskajiem 
bēgļiem, un Kārlis Ulmanis pēc 
septiņiem gadiem Amerikā no -
lēma atgriezties Latvijā. Amerikā 
gūto pieredzi viņš lika lietā, strā-
dājot par agronomu lauksaim-
nieku biedrībā Valmierā un par 
redaktoru žurnālā Zeme. Viņa  

VALIJA BERKINA

Ko der mācīties no mazpulcēniem?
Latvijas Mazpulkam šogad 90 gadu

lekcijās un rakstos pavīdēja arī 
neatkarīgas valsts ideja, kā to bija 
novērojis Eiropā un Amerikā. 

 1917. gada 12. maijā Valkā no -
tika Latviešu Zemnieku savienī-
bas dibināšanas sapulce, kur līdz-
tekus lauksaimniekiem Kārlim 
Ulmanim, Jānim Vārsbergam, Jū -
lijam Gulbītim, Hermanim En -
dze liņam un Arvīdam Brēmeram 
piedalījās arī žurnālists Oto No -
nācs, tautsaimnieki Zigfrīds Me i  -

e rovics un Ādolfs Klīve, juristi 
Miķelis Valters, Kārlis Pauļuks, 
vēlāk pievienojās arī Alberts Kvie-
sis un Jānis Čakste. Sapulce  guva 
necerēti lielu atsaucību tautā, un  
tas mudināja spert vēl izlēmīgā -
kus soļus, virzot tālāk valsts ne -
atkarības ideju. Tā tas arī bija, vir-
zot uz priekšu ideju par Amerikā 
novērotā bērnu un jauniešu 4H 
Club pieredzes iedzīvināšanu Lat -
vijā. Četras āboliņa lapiņas (4H) ir 
kā četras galvenās viņu vērtības – 
head (gudrs prāts), heart (laba 
sirds), hands (čaklas rokas) un 
health (stipra veselība) – lai būtu 
noderīgs valstij. 

Pēc Kārļa Ulmaņa aizrautīgā 
stāstījuma par Amerikā novēro-
tām lauku jauniešu aktīvitātēm 
4H Club, rakstniece Ausma Roga 
iztulkoja amerikāņu rakstnieka Fr. 
Keisa grāmatu “Zem baltzaļā ka -
roga”, kur pirmo reizi tika minēts 
Latvijai daudz atbilstošākais no -
saukums “mazpulki”. Dzejniece 
Elza Stērste un komponists Frīdis 
Ķiploks radīja himnu “Lai ar sauli 
laukā ejam”, kuŗu joprojām maz-
pulcēni dzied savos sarīkojumos – 
nododot zvērestu, atklājot svēt-
kus, rudens skates vai nometnes. 

Latvijas lauksaimnieku centrāl-
biedrības (LLC) rīkotā “Lauksaim-
nieku nedēļas” sasauktā īpašā lau-
ku jaunatnes organizāciju pār stāv-
ju konferencē 1929. gada 22. feb-
ruārī pieņēma lēmumu par nu jau 
3. Saeimas deputāta Kārļa Ulmaņa 
rosinātās bērnu un jauniešu or -
ganizācijas “Latvijas Mazpulki” 
di   bināšanu. Tā starptautiski tiek 
dēvēta par LATVIAN 4H.

Pirmais mazpulks Latvijā tika 
nodibināts 1929. gada 8. novembrī 
Ezeres (tagad Saldus novadā), se  šu 
klašu pamatskolā  pēc skolotāja   
R. Kalniņa un agronoma A.Tuk-
maņa iniciātīvas. Līdz 1931. gada 
15. maijam Latvijā jau bija izvei-
doti 50 mazpulki. Starp tiem arī 
Jēkabpils apriņķī nodibinātais pir-
mais – 36. Viesītes mazpulks. 

1931. gadā sāka izdot mēneš - 
r akstu “Mazpulks” LLC valdes 

locekļa J. Gulbīša redakcijā. Tajā  
sniegta vispusīga informācija par 
sabiedriski polītiskajiem notiku-
miem Latvijā, Eiropā un pasaulē, 
kā arī par mazpulcēnu rosīgo dar-
bošanos. Mazpulcēnu vecāku 
saimniecībā vai visu kopējā laukā 
izaudzētos kartupeļus, burkānus, 
kāļus, bietes, kāpostus, sīpolus no -
gādāja armijas daļām, bet pie sko-
las izveidotajos lauciņos izaudzē -
to – skolas kopgaldam. 

Kad 1934. gada 1. jūnijā par 
Latvijas mazpulku virsvadoni kļu-
va Kārlis Ulmanis, mazpulki vei-
dojās jau katrā pagastā. Piemēram, 
Dignājas pagastā bija pat trīs – 
508. Ģipterānu mazpulks darbojās 
pamatskolā (tagad Dignājas), 992. 
Dignājas Nīcgala mazpulks un 
1058. Dignājas Daugavas maz-
pulks. 

1939. gada 9. jūlijā Ezerē bija 
liela svētku diena – pie pamat-
skolas atklāja piemiņas plāksni kā 
liecinājumu nākamajām paau-
dzēm, kur sācies pirmais maz-
pulku darbs. 1939. gada 4. sep-
tembrī Rīgā ar svētku gājienu tika 
svinēta “Latvijas Mazpulka” 10 
ga  du jubileja. Ielu malās pulcējās 
ļaužu tūkstoši, uzgavilējot braši 
soļojošajiem mazpulcēniem no 
Latvijas laukiem un pilsētām. 

1940. gadā Latvijā jau bija 1100 
mazpulku ar vairāk nekā 44 000 
dalībnieku līdz 18 gadu vecumam. 

Šogad maijā tika svinēta senās 
Ģipterānu skolas 155 gadi, kas 
pirms 90 gadiem tika pārcelta uz 
jaunuzcelto trīsstāvu mūŗa ēku un 
pārdēvēta par Dignājas pamat -
skolu. 

Līdz ar Latvijas okupāciju 1940. 
gada vasarā tika pārtraukta bied-
rības “Latvijas Mazpulks” darbība. 
Sākoties Atmodai, jau 1989. gadā 
parādījās pirmās publikācijas par 
mazpulkiem un nepieciešamību 
tos atjaunot. Pateicoties mazpulka 
vecbiedra Jāņa Ruško (iestājies 
1934. gadā) aktīvitātei, 1991. gada 
14. februārī tika sasaukta Latvijas 
Mazpulku atjaunošanas kopsapul-
ce, kuŗā piedalījās atjaunoto maz-

pulku dalībnieki, skolu vadītāji un 
skolotāji. Pieņēma statūtus un 
ievēlēja padomi. 

Latvijas mazpulcēnu aktīvitātes, 
īpaši lauku pagastos un skolās, lielā 
mērā izdevās iekustināt, pateico-
ties ārzemēs dzīvojošo tautiešu 
financiālajam atbalstam. Tā kopš 
1994. gada 178. Pociema mazpul-
ka vadītāja Edīte Melne, kā arī citi 
mazpulki  ir  sirsnīgi pateicīgi Ar -
vīdam Bļodniekam Amerikā. 
Kopš mēnešraksta Mazpulks at -
jaunošanas 1994. gadā, kas 1997. 
gadā pārtapa par avīzi, tas tiek 
izdots ar viņa rosināto ASV vec-
biedru un PBLA financiālo atbal-
stu. 

Vecbiedrs Osvalds Balodis no 
Bīlenšteinas Vācijā vairākkārt ir 
mērojis ceļu  pie Jēkabpils  maz-
pulcēniem, lai rosinātu un ieprie-
cinātu darbu skatēs. Viņš atcerējās 
savu darbošanos 43. Aiviekstes 
mazpulkā. 

Pērn,  Latvijas Simtgadē ar tau-
tieša Visvalža Dzeņa financiālo 
atbalstu mazpulcēnu izaudzētos 
baltos un sārtos sīpolus bija ie  spē-
jams izkārtot glītās kastītēs Lat -
vijas karoga krāsu formā, kas 
kļuva par patriotiski skaistu su -
venīru un ātri tika izpirkts.

Lielā mazpulcēnu saime Latvijā 
savā 90 gadu jubilejā izsaka vis-
lielāko pateicību tautiešiem pla-
šajā pasaulē par atbalstu! 

2015. gada septembrī mecenāta Arvīda Bļodnieka un viņa dēla 
Juŗa Bļodnieka mājās Ņūdžersijā, Amerikā, ciemojās biedrības 
“Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdes vietniece Ilze Kļava, 
atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča un grāmatvede Inese Āboltiņa, 
lai pateiktu “paldies!” par lielo atbalstu

Mazpulks 1939. gadā

Dignājas pamatskola

Dzidra Mežaka no Austrālijas 
vairākkārt ir ciemojusies dzim-
tajā Viesītē, jo ir darbojusies 
36. Viesītes mazpulkā.

Visvaldis Dzenis
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas  
(Nr. 34) atrisinājums 
Līmeniski.  4. Dzeroklis. 

7. Tanka. 8. Aiova. 9. Ke -
no trons. 10. Madara. 11. 
Ivo. 13. Asnate. 18. Jan go-
na. 21. Batika. 23. Ostina. 

24. Nīke. 25. Sets. 26. Kiriko. 28. 
Ienīst. 29. Traumas. 34. Talmas. 
35. Isa. 37. Greste. 38. Kalendārs. 
39. Īrija. 40. Ikona. 41. Senatnīgs.

Stateniski. 1. Kreoli. 2. Skerco. 
3. Pangas. 4. Dakara. 5. Sasist.      
6. Kvinta. 12. Vigi. 14. Kankari. 
15. Antenas. 16. Valis. 17. Tinis. 
19. Atons. 20. Anīss. 22.  ANO. 
23. Osi. 27. Pufs. 30. Tapirs. 31. 
Bar kas. 32. Trusis. 33. Stirna. 35. 
Idejas. 36. Ardāna .

Līmeniski.  7. Latviešu rakst-
nieks (1938.). 8. Sabiedriskais 
transportlīdzeklis pilsētā. 10. Svēts 
putns senajiem ēģiptiešiem. 11. 
Latviešu rakstnieks (1895-1942). 
12. Pedagoģijas nozare. 16. Sa -
biedriskās pirtis Senajā Romā. 
19. Dumbrvistiņu dzimtas putns. 
20. Speciāla krava kuģī, tā gaitas 
stabilizēšanai. 21. Valsts galvas-
pilsēta Eiropā. 22. Piedzīvojumi. 
23. Plaša mēroga gadatirgi. 24. 
Kalēja darbnīca. 25. Lieli dekorā-

tīvi dārzi. 28. Zodiaka zvaigznājs. 
30. Noturīgs, nemainīgs. 31. Dārg-
akmeņu masas mērvienība. 32. 
Neizskatīt. 36. Priekšmets, kas 
pēc cilvēku uzskatiem nes laimi 
un veiksmi. 40. Debess ziemeļu 
puslodes zvaigznājs. 41. Franču 
rakstnieks (1828-1905). 42. Jo -
cīgi, smieklīgi. 43. Apdzīvota vie-
ta Carnikavas novadā.

Stateniski.1. Klejotājtautu ap -
met nes Āzijā. 2. Ūdens transport-
līdzeklis. 3. Apcerējums. 4. At  da-

būt zaudēto. 5. Latviešu 
gleznotāja (1939.). 6. Sala 
Tirēnu jūrā. 7. Nelieli res-
torāni ar dažādiem priekš-
nesumiem. 9. Pasākumi 
financiālā stāvokļa uzlabo-
šanai. 13. Sporta apavi. 14. 
G. F. Hendeļa opera. 15. 
Aspazijas luga. 17. Ļoti 
pie  klājīgs. 18. Pamudinošs 
iemesls. 26. Riskants pasā-
kums. 27. Gaujas pieteka. 
29. Aizsargpotes. 33. Pil-
sēta Argentīnas austru-
mos. 34. Dzelzs un niķeļa 
sakausējums. 35. Slikts ie -
radums. 37. Staltbriedis. 
38. Anakardiju dzimtas 
tro  pu koks. 39. Adm inis-
trātīvi territoriālas iedalī-
juma vienības Ungārijā. 
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2019. gada vasara Likteņdārzā 
ir aizvadīta. Tā ir bijusi lielu dar-
bu un dažādu notikumu pil na. 
Dārzs ir kļuvis bagātāks. 10. mai-
jā kopā ar polītiski represēto ap -
vienību atklājām piemiņas vietu 
Sibīrijas mātēm ar akmenī iekal-
tiem vārdiem “Māt, Tu man dā -
vāji dzīvību divreiz. Kad piedzi-
mu un kad nenomiru badā. 
Sibirijas bērns.” Kopš 27. jūlija 
pāri Asaru kanālam paceļas Ulža 
Gravas piemiņas tiltiņš, kas tapis 
par Gravas ģimenes un draugu 
saziedotajiem līdzekļiem. 

Kā katru gadu šo vasaru ieva-
dīja Sajūtu diena, pulcinot Lik-
teņdārzā ģimenes ar bērniem, lai 
kopā izbaudītu vēju, sauli, gais-
mu un priecātos ar dažādām 
jautrām un sirsnīgām izdarībām. 
Lielākais aizvadītās sezonas no -
tikums bija Baltijas ceļa 30. gada-
dienai veltīts koncerts, kuŗā ska-
nēja Atmodas laika dziesmas, 
kuŗas mēs tūkstoš tūkstošu balsīs 
dziedājām ceļā uz Latvijas neat-
karības atjaunošanu. Tas bija ne -
atkārtojams pārdzīvojums, kad, 
saulei lēni grimstot aiz kokiem 
un Daugavas ūdeņiem zeltīti ie -
krāsojoties, koncerts izskanēja ar 
koŗu un skatītāju kopīgi dziedāto  
M. Brauna “Saule. Pērkons. Dau-
gava”. Sezona noslēdzās ar tradi-
cionālo ābolu balli, ko iemīļojuši 
tuvu un tālu novadu viesi. Tā ir 
diena, kad no Likteņdārzā pie-
miņas ābelēm novāc ābolu ražu, 
spiež sulu un vāra ievārījumu. 

4. oktobrī notiks Kokneses 
fon da Padomes sēde, kuŗā sāk-

VASARA LIKTEŅDĀRZĀ 

Pirmo gadu Rīgas svētku pa -
sākumu ietvaros bija iesaistīju-
sies arī katoļu baznīca. Projekts 
“Rīgas vēsturiskie līkloči Kloste -
ra ielas garumā” svētku pasāku-
mu dalībniekus ieveda senā Ro -
mas katoļu īpašumā M. Pils ielā 
2. Šī iela ir izveidojusies jau 13. gs. 
kā ceļš uz Svētā gara konventu. 
Tieši tāpēc arī ielas senākais 
no saukums bija Svētā Gara iela. 
Starp pilsētas mūriem un Mazo 
pils ielu atradās Jēkaba baznīca 
un Marijas Magdalēnas klostera 
territorija. Ielas garums ir 190 
metru. Pavisam nesen tur savu 
mājvietu bija atradis RARZI 
institūts.

Šobrīd šajās telpās atrodas Jē -
kaba katedrāles draudze, kas bija 
Rīgas svētku pasākuma māksli-
nie ku izstādes organizētāja. Iz -
remontētās telpas deva iespēju 
tās izmantot jauniem mērķiem, 
piedodot senatnes šarmu. No Sv. 
Akvelīnas Toma zāles paveras 
skats uz vēsturisko Prezidenta 
pili. Ienākot šajā telpā, vēlams 
izbaudīt senatnes elpu, kas mūs 
ar izstādes eksponātu starpnie-
cību atvedusi līdz mūsdienām. 
Te sadarbībā ar māksliniekiem 
un skolu audzēkņiem tapa iz  stā-
de ar temu “Žēlsirdība”. Tema ir 
izvēlēta ar nodomu, jo Baznīcas 
gani mums māca, kas ir žēlsirdība 
un aicina izliet savu žēlsirdību 
pār visiem, kas atzīst sevi par 
grēciniekiem, uzņemas atbildību 
par saviem ļaunajiem darbiem 
un jūt, ka tiem vajadzīga pie do-
šana. Baznīca pasaulē ir nevis 
tādēļ, lai nosodītu cilvēkus, bet 
lai viņiem dotu iespēju sastapt šo 
kaislīgo mīlestību – Dieva žēlsir-
dību. Es bieži atkārtoju: lai tā 
notiktu, ir jāiet ārā no baznīcām 
un draudzēm, lai uzmeklētu 
cilvēkus tur, kur viņi dzīvo, kur 
viņi cieš un cer. Man patīk salī-
dzināt šo “Baznīcu, kuŗa iziet”, ar 
karalauka slimnīcu, kas darbo -
jas tur, kur notiek cīņas, – tas nav 
fiksēts veidojums, kas apgādāts 
ar visu nepieciešamo un kurp 
cilvēki dodas ārstēt vieglākas vai 
smagākas kaites. Tas ir mobils 
veidojums, kas piedāvā pirmo 
palīdzību, steidzamu iejaukša-
nos, lai novērstu kaŗavīru nāvi. 
Tur veic tikai neatliekamo, tur 
nav nekādu specializēto pārbau-
žu. Baznīca, kas iziet pretī dau -
dzajiem ievainotajiem, kam tik 
ļoti pietrūkst uzklausīšanas, sa -
pratnes, piedošanas un mīlestī-
bas. (Dieva vārds ir Žēlsirdība, 
pā    vesta Franciska saruna ar And-
rea Tornielli, KALA Raksti, 2016.)

Mākslinieki Jānis Anmanis, 
Dina Ābele, Magone Boleiko, 
Ilze Pauliņa un O. Kalpaka tau tas 
daiļamatu pamatskolas au  dzēk - 
ņi aktīvi piedalījās šīs izstādes 

Rīgas svētkos Baznīca 
atver savas durvis 

tapšanā. Redzējām arī Stikla di -
zaina mākslinieces Lauras Oses 
darbus telpā “Slimā planēta”. 
Māksliniece caur saviem dar-
biem uzrunā sabiedrību, lai mī -
lam savu vēl zaļo planētu, viņu 
sargājam no iznīcības. Māksli-
nieks Jānis Anmanis, gleznojot 
savu kārtējo eņģeli, aizmirst visu 
pasauli, tikai redz eņģeļa sirdi. 
Taču Dina Ābele lūdz mums ie -
skatīties mātes acīs, kas ir mīles-
tības pilnas. Ilze Pauliņa ļoti eks-
presīvi liek mums saprast Die-
višķo pieskārienu mums kat -
ram. Magone Boleiko mums nes 
dzīvības temu, kā pumpurs 
plaukst jaunai dzīvībai. Skolu 
jaunieši, kas ir mūsu sabiedrības 
jaunā paaudze, redz visu tīrāk, 
konkrētāk, bez “piemaisīju-
miem”. Izstāde sabiedrībai sniedz 
daudzpusīgu redzējumu, kur 
katrs tās dalībnieks nes savu 
artavu mūžībai.

Lai apmeklētājiem “sasildītu” 
gan rokas, gan sirdis, pirmā stā - 
va foajē tika sagatavots au  dekls,    
kur katrs apmeklētājs va  rēja 
Rīgas si  luetu papildināt ar kādu 
krāsainu mozaīku, kuŗa tema – 
“Vai Rīga jau gatava”. Otrā stāvā 
mūs sagaidīja gaumīgi iekārtota 
izstāžu zāle, kur abu dienu 
garumā skatītāji varēja ap  skatīt 
mākslinieku darbus, redzēt, kā 
mākslinieks Jānis Anmanis glez-
no eņģeli, noskatīties dažā dus 
video materiālus par baz nīcas 
socializējošiem procesiem sa -
bied rībā, Bruno uzraudzībā ba u-
dīt labu mūziku un malkot klos-
tera vīnu, ko nodrošināja res-
torāns Bibliotēka Nr.1

Šis pasākums noņem neziņas 
plīvuru par baznīcas kā sabied-
rības dzīvības impulsu iekšējo 
dzīvi. Par klosteriem, kas ir 
mums līdzās, par brāļiem un 
māsām, kas lūdz Dievu par 
mums, par Jēkaba katedrāles 
draudzi, kas apvieno līdzcilvē -
kus Dievam tīkamiem darbiem.

Nora Skara

sim plānot nākamā – 2020. – 
gada darbus un pasākumus Lik-
teņdārzā. Lielākais darbs – turpi-
nāt celt Saieta namu, ir fonda 
prioritāte. Lai to paveiktu, mums 
ļoti ir vajadzīgs ikviena un katra 
atbalsts un ziedojums. Katru sa -
ņemto santīmu un eiro mēs trīs-
reiz apgrozām, pirms to iegul-

dām, lai ar katru nākamo dienu, 
nedēļu, mēnesi, gadu Likteņdārzs 
kļūtu skaistāks un viesmīlīgāks.

KĻŪSTIET PAR LIKTEŅ-
DĀRZA DRAUGIEM! ZIEDO-
JIET!

Jūsu Sandra Kalniete,
Kokneses fonda Padomes 

priekšsēde
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TRIMDADIMD  BOOKS
Interesantas, lietotas un jaunas  grāmatas latviešu valodā,

Literatūra, vēsture, folklora un vēl!
LŪDZU, APMEKLĒJIET MANU INTERNETA KATALOGU!

Trimdadimdbooks.com
Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada

Telefons   1-905-545-9237
E-pasts: info@trimdadimd.com

JELGAVAS “BIG BAND”
KONCERTS

Sestdien, 29. septembrī plkst. 14:00 

PRIEDAINĒ
 Jelgavas Bigbends uzstāsies ASV ar četriem 
koncer  em bet mūsu apkārtnē  kai Priedainē

Informācija: www.priedaine.com

Lai noskaidrotu abu sacensību 
dalībniekus, tiek ņemts vērā 
FIBA 3x3 pasaules rangs, kuŗā 
būtiskāk par labāko komandu 
sportiskajiem panākumiem ir 
sporta veida masveidība katrā 
valstī. Latvija sieviešu kon ku-
rencē nav pārāk augstu, jo pa   gā-
jušajā vasarā nebija daudz sa  cen-
sību, kuŗās varētu nopelnīt vēr-
tīgos FIBA 3x3 punktus. Katras 
valsts ranga noteikšanā tiek ņemti 
vērā simts labāko spēlētāju rezul-
tāti deviņās sacensībās. Igauņi, 
kopš pavasaŗa rīkojot līdzīgas sa -
censības, pratuši pasaules rangā 
ielauzties pirmajā sešniekā un 
faktiski garantēt sieviešu izlasei 
dalību Tokijas Olimpisko spēļu 

kvalifikācijas turnīrā. LBS rīko-
tajā serijā katrā turnīrā dalībnie-
ces cīnīsies par organizētāju sa  rū-
pētām balvām, bet finālposma uz -
varētājas saņems galveno balvu 
– piecām personām apmaksātu 
braucienu uz Latvijas valstsvie-
nības un spāņu kluba Barcelona 
uzbrucēja Rolanda Šmita mājas 
spēli Barselonā. LBS uzsver, ka 
visas turnīru dalībnieces dos sva-
rīgu ieguldījumu, lai Latvijas sie -
viešu izlase iegūtu tiesības pie -
dalīties Tokijas Olimpisko spēļu 
kvalifikācijas turnīrā. 3x3 Dāmu 
sērijas turnīru spēles tiks aizva-
dīts zālēs – pirmais posms notiks 
Mežaparkā, bet pārējie – Hanzas 
vidusskolā.
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D I E V K A L P O J U M I

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma

MAIJA GRENDZE,
dzim. VĀRSBERGS

Dzimusi 1927. gada 13. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 20. augustā Geneva, Illinois

Mūža mierā aizgājusi

AUSTRA LĪDACIS,
dzim. BALODIS

Dzimusi 1915. gada 31. janvārī Abrenē,
mirusi 2019. gada 9. septembrī Columbus, Ohio

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā sieva, mamma un omīte

ANNA MĀRA INVEISS,
dzim. BLUMBERGS

Dzimusi 1929. gada 6. martā Valmierā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 6. septembrī Oconomowoc, Viskonsīnā, ASV

Mīlestībā un piemiņā paturēs
VIŅAS BĒRNI PĒTERIS AR NANCY, DĀVIDS AR SILVIJU, MĀRTIŅŠ AR LINDU, KĀRLIS

ILZE AR JOE UN RITA AR ANDRI
VIŅAS MAZBĒRNI EMILY AR SHAY, EDĪTE, KARLĪNA, HEATHER, EMILI, KRISTA

MIĶELIS, CULLEN, KĀRLIS, VALDIS, AEDAN, ELLA, SEAMUS UN EMĪLS

Mīlestībā piemin
MEITA MAIJA AR KĀRLI UN DĒLS OJĀRS

MAZDĒLS ANDRIS AR MEGAN UN MEITĀM SOFIA UN ROSA
MAZDĒLS ROLANDS AR LYNNETTE UN BĒRNIEM KLAY UN AUDREY

MAZMEITA LAILA AR BRUCE

Sērās un pateicībā par ilggadīgo mīlestību
VĪRS ULDIS

DĒLS MĀRIS AR ĢIMENI: SILVIJU, NORU, ALEKS
DĒLS ANDRIS AR ĢIMENI: KELLIE, ALDU UN JASON, ĀRIJU

UN CITI PIEDERĪGIE ASV UN LATVIJĀ

Es aizeju bez bēdām, bez bailēm.
Es aizeju kā izdzīvota vakardiena,
Kad jādod vieta rītdienai.
(M. Vanaga)

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Mierā tavas čaklās rokas,
klusē tava labā sirds.

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

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

• Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.. 

22. septembrī plkst. 10 am 
dievkalpojums

6. oktobrī plkst. 10 am Pļau-
jas svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Seko rudens bazārs.

20. oktobrī plkst. 10 am 
dievkalpojums 

17. novembrī plkst. 10 am 
Valsts svētku dievkalpojums 
ar dievgaldu. Pēc dievkalpoju-
ma Valstssvētku svinības

24. novembrī plkst 10 am 
mirušo piemiņas dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Vija Markovs
Cell # 810 986 9861
v_markovs@yahoo.com 
• Dienvidfloridas latv. ev. 

lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 River-
side Dr., Los Angeles CA 90039). 
Diak. Guna Reina. Dievk. no -
tiek 11:00. 

22. septembrī – dievkalpo-
jums ar dievgaldu (diak. 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

22. septembrī Dievkalpojums 
mūsu baznīcā nenotiks.

Aicinām visus draudzes lo -
cekļus uz dievkalpojumu Vil-
ming tonā 

Good Shepherd baznīcā – 
1530 Foulk Road – Rt. 261 – 
Wilmington plkst. 3:00 pp.

29. septembrī Dievkalpo jums  
laju vadībā plkst.11:00.

6. oktobrī Dievkalpojums  
Pļau jas svētki plkst. 11:00.

13. oktobrī Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00.

Bazārs – pusdienas.
20. oktobrī Angļu valodā 

dievkalpojums ar Sv. Vakar-
ēdienu plkst. 11:00.

27. oktobrī Dievkalpojums 
nenotiks.

3. novembrī Dievkalpojums 

draudz.; 12:00 - LU gadasvētki.
Sept.24, 19:00 - Bībeles stunda.
Sept.29, 10:30 - Dievk. un 

sadraudz.; 12:00 - Lesiņa lau-
reātu koncerts.

Okt.6, 10:30 – Plaujas sv. 
Dievk., Sv.vak., koris, bērnu uz -
runa, Svētdienas skola; mielasts.

• 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@drau dze.
org. Dievkalpojumi Centrā. 

• 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: latvianlu-
theranchurch@gmail .com. 
Dievk.notiek 13:30.

• 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. Plkst. 10:30 
dievk.

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003). Māc. Saliņš.

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

Ņūdžersija, First United Met-
hodist Church (1 E Broad St, 
Westfield NJ).

19.sept. Jonkeru bazn.plkst 
11:00 Bībeles stunda, veltīta 
Janīnas Reinsones piemiņai. 

22.sept. Kapu svētki Kat-
skiļos (414 Bloomer Rd, Tan -
ner sville NY) plkst. 12:00 
Citur dievkalpojumu nav.

29.sept. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 dievk., māc. Saivars; 

Salas bazn. plkst.10:30 dievk., 
māc. Saliņš.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

6. okt. Svētdien, plkst. 2:00 
pm Pļaujas svētku Diev kal po-
jums un Sarīkojums.

Māc. Dace Zušmane. Lūgti 
groziņi.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602 

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
persona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 
vien  reiz mēnesī, 1:00 pēcpus-
dienā, seko groziņu kafijas galds.

ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00. 
Ticības atjaunošanas diena – 
Reformācijas svētki.

 10. novembrī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

 17. novembrī   
Dievkalpojums nenotiks.

Svētdien Valsts svētku svinī-
bas – Brīvo latvju biedrībā, 
plkst. 1:00 pm. 

 18. novembrī Ekumēniskais 
Valsts svētku dievkalpojums 
plkst. 7.00 vakarā pirmdien. 
Lūdzu ievērot – sākot ar 8. sep-
tembri, dievkalpojumi sāksies 
parastajā laikā plkst. 11:00.

Atzīmēšanai kalendāros – 
sestdien, 26. oktobrī - Dzintras 
Erlihas klavieŗu koncerts plkst. 
3.00 pp Sv. Jāņa baznīcā. Tuvāka 
informācija sekos.

• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505). Tālr: 616-
361-6003. Māc.prāv. Ilze Larsen, 
tālr: 269-214-1010. Dr.pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var 
skatīt: https://tinyurl.com/
KalLatCh. 

22. septembrī dievk. angļu 
valodā

29. septembrī dievk. ar dievg. 
(piedalās vid. apg. konf. dalībn.)

6. oktobrī Pļaujas svētku 
dievk., ar dievg.

13. oktobrī dievk.
20. oktobrī dievk. angļu valodā
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• 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. Otrajā svētdienā Dievk. 
angļu valodā. Pensionāru saiets 
katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. Māc. 
Igors Safins.

Sekos sarīkojums ar sadzie-
dāšanos.

19. oktobrī, plkst. 11:00 - 
Pļau jas svētku dievk. ar dievg. 
Kalpos Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Sekos sarīkojums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407).Pēc 
Dievk. sadraudzība.

Sept.22, 10:30 - Dievk. un sa -
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D I E V K A L P O J U M I
Viņsaulē aizgājusi mūsu māsiņa

MAIJA PENIĶIS
Dzimusi 1940. gada 4. septembrī Rūjienā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 7. augustā Milvokos, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu bērnības draudzene

MAIJA PENIĶIS
Dzimusi 1940. gada 4. septembrī Rūjienā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 7. augustā Milwaukee, Wisconsin

No mums aizgājusi

VELTA PIČUKĀNE, 3.c
8.4.1928 – 8.15.2019

Mūžībā aizgājusi

VELTA PIČUKĀNE,
dzim. JURIKA

8.4.1928 – 8.15.2019

No mums aizgājusi

DAINA ŪDRE. 10.c,
dzim. ZIEDIŅA

6.27.1939 – 6.17.2019

Mīlestībā viņu piemin
JĀNIS, ĀRIS UN MERILYN AR ĢIMENĒM

UN RADI LATVIJĀ

MĀRA, SILVIJA, LĪVIJA, INĀRA

Sēro
KORPORĀCIJA SPĪDOLA

Sēro
BIJUŠĀS SAULES ĢIMNAZIJAS III IZLAIDUMA ABSOLVENTI

VALDA UN RASMA

Sēro
KORPORĀCIJA SPĪDOLA

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

…Un jauks bij`ceļš,
Ko visi kopā gājām.
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām.
(Nikolajs Kalniņš)

Sit tibi terra levis 

Aizmirsāsi mīļi vārdi, 
Aprāvāsi valodiņa… 

Sit tibi terra levis

Nākamie dievkalpojumi: 27. 
oktobrī, 10. novembrī dievkal-
pojums ar dievgaldu. 22. de -
cembrī dievkalpojums ar diev-
galdu. 

• 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

• 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: kalnin-
sis@charter.net

Sietlas ev. Lut. dr. (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)

Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-

674-9600; e-pasts:cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org

22. sept. Dievkalpojums an -
gļu valodā. Bībeles stunda.

29. sept. Dievkalpojums.
6. okt. Pļaujas svētku diev-

kalpojums ar dievgaldu. Seko 
mielasts nama zālē.

13. okt. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībleles stunda.

20. okt. Laju vadīts dievkal-
pojums.

27. okt. Reformācijas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

3. nov. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībeles stunda.

10. nov. Lāčplēšu dienas 
dievkalpojums.

17. nov. Valsts svētku dievkal-
pojums. Seko akts nama zālē.

24. nov. Mirušo piemiņas die-
nas dievkalpojums ar dievgaldu.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
katru pirmo un trešo svētdienu 
Faith Lutheran baznīcā (2601 
49th Str. N, St. Petersburg, FL), 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-
368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, 
tālr.: 727-367-6001. 

22.sept. – svētdien plkst. 
11:00 Bībeles stunda Virziņu 
mājā 727-367-5979

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. 

tālr: 514-992-9700, www.drau-
dze.org. Māc. Zvirgzda tālr: 
613-400-3288, e-pasts: zvirgz-
ds@me.com. Māc. Jānis Mateus. 

• Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohn s -
latvian.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. 
Dace Zalmane (tālr. 703/442-
8458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).

Lūdzam ievērot, ka no 8. sep-
 tembŗa dievkalpojumu sā  ku ma 
laiks ir 11:00

SVĒTDIENĀS:
9:15 Latviešu skola, 10:00 

Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība.
22. SEPTEMBRĪ – DIEV-

KALPOJUMS
Pie kafijas galda “Sveika, 

Latvija!” jaunieši stāstīs par 
šajā vasarā piedzīvoto, ap   ce -
ļojot Latviju. 

pirmdien, 23. septembrī – 
18:30 Literārais pulciņš *

sestdien, 28. septembrī – 
18:00 OKTOBERFEST *

29. SEPTEMBRĪ – DIEV-
KALPOJUMS 

Pie kafijas galda sveiksim 
vasaras un septembŗa jubi lā rus

atzīmēšanai kalendāros
6. oktobrī – Jelgavas Big Band 

koncerts
13. oktobrī – Pļaujas svētki
• Ziemeļkalifornijas latv.ev.

lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com –

Inese Zaķis – ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS

Amerikas latviešu mākslinieku apvienība
ar skumjām atvadās no ALMA biedriem un kolēģiem 

ILMĀRA RUMPĒTERA
1929 – 2018

INDRIĶA KAŅEPA
1933 – 2018

ANDŖA UBĀNA
1931 – 2019

JĀŅA RIPAS
1944 – 2019
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Ernests Erbs (vidū)

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Eiropas – ASV 
vieglatlētikas 

sacensībā  uzvar 
eiropieši

Minskā notikušajā Eiropas – 
ASV vieglatlētikas mačā uzvaru 
svinējuši eiropieši, kuŗu sastāvā 
bija arī Līna Mūze. Eiropas atlēti  
divu dienu sacensībās iekrāja 
724,5 punktus, bet amerikāņiem 
bija 601,5 punkti. Pēc pirmās 
dienas Eiropa bija vadībā tikai ar 
16 punktiem.Lielu ārtavu uzva-
ras nodrošināšanā deva šķēp me-
tēji, šajā disciplīnā visu goda 
pjedestalu aizņemot Eiropas at -
lētiem.

Līna Mūze
// FOTO: EPA/Scanpix

Ieva Millere
// FOTO: LŪMSF

Uzvaru ar 90,03 m tālu metienu 
svinēja vācietis Johanness Feters, 
otrais ar 88,91 m bija sezonas 
līderis Magnuss Kirts no Igau-
nijas, bet trešais ar 83,54 m bija 
lietuvietis Edis Matusēvičs.  Līna 
Mūze ar 59,71 m tālu raidījumu 
ierindojās ceturtajā vietā. Šķēpa 
mešanā sievietēm ar 21:16 pārāka 
bija Mūzes pārstāvētā Eiropas 
komanda.

***
Polijas pilsētā Hožuvā notika 

poļu veseŗa metējas Kamillas 
Skolimovskas piemiņas sacen-
sības. Tajās trešo vietu izcīnīja 
šķēpmetēja Madara Palameika, 
bet kārtslēcējs Mareks Ārents 
ieguva piekto poziciju, vēstī 
Latvijas Vieglatlētikas savienība 
(LVS). Palameika šķēpa me -
šanas sektorā labākajā mēģi-
nājumā šķēpu raidīja 56,91 m 
tālu, kas deva trešo vietu. Pirmā 
ar 60,47 m bija japāniete Huraka 
Kiteguči. Ārents labākajā pie -
gājienā pārvarēja 5,42 m augsto 
latiņu, izcīnot piekto vietu.

Džudo
Eiropas junioru čempionātā 

džudo cīņā Somijas pilsētā Vantā  
Latvijas cīkstoņi ieguva divas 
bronzas medaļas. Tās izcīnīja 
Aleksejs Zarudņevs svara katē-
gorijā līdz 81 kg un Emīls 
Gerkens (līdz 100 kg).

Šaušana
Latvijas šāvējs Ernests Erbs 

Italijā uzvarēja Eiropas čempio-

nāta junioru sacensībās un kopā 
ar Richardu Zorgi un Danielu 
Vilciņu ieguva bronzas medaļas 
komandu vērtējumā.

Erbs sacensībās ar pistoli 25 
metru distancē precīzitātes šau-
šanā trijās serijās iekrāja 289 
punktus, bet ātršaušanā pievie-
noja vēl 292 punktus, ar 581 
punktu par punktu apsteidzot 
Vācijas pārstāvi Florianu Peteru 
un par diviem – Ukrainas šāvēju 
Jurliju Koļesņiku. Richards Zor ge 
ar 572 punktiem ierindojās 13. 
vietā, bet Daniels Vilciņš ar 561 
punktu ieņēma 29. vietu 33 spor-
tistu konkurencē. Visu triju Lat-
vijas šāvēju punktu summa – 
1714 punkti, pa 857 punktiem 
sasniedzot katrā šaušanas apakš-
disciplīnā, – ļāva kāpt uz goda 
pjedestala trešā pakāpiena. Ar 
1723 punktiem uzvarēja Italija, 
otrajā vietā atstājot Vāciju ar 
1716 punktiem. Savukārt Če  -
chiju, kuŗa arī sakrāja 1714 pun-
ktus, aiz Latvijas atstāja tikai pa -
pildrādītāji. Pieaugušo konku-
rencē Lauris Strautmanis Italijā 
Eiropas čempionātā 50 m sa  cen-
sībās šaušanā ar pistoli ieņēma 
ceturto vietu. Strautmanis sešās 
serijās sakrāja 550 punktus, tik-
pat, cik spēja Chorvatijas spor-
tists Željko Posavecs, taču pēc 
papildrādītājiem ierindojās ce -
tur tajā vietā. Pirmajā un piektajā 
serijā Strautmanim pa spēkam 
bija 94 punkti, trešajā un sestajā 
– 92 punkti, bet abās pārējās 
serijās nācās samierināties ar 89 
punktiem.

Rallijkross
Pasaules rallijkrosa čempio-

nāta Neste World RX of Latvia 
posmā Biķernieku trasē lietai-
nos laika apstākļos SuperCar 
klasē finālu sasniegt neizdevās 
ne Reinim Nitišam, ne Jānim 
Baumanim. Reinis Nitišs kva-
lifikācijas braucienos izcīnīja 
sesto, bet Jānis Baumanis ierin-
dojās 12. vietā.

Motosports 
Latvijas vadošais motokrosa 

braucējs Pauls Jonass no Rock-
star Energy Husqvarna koman-
das izcīnīja sesto vietu sezonas 
pēdējā posma – Ķīnas Grand 
Prix – sacensībās pres tižākajā 
MXGP klasē. Kopvērtējumā Jo -
nasam arī sestā vieta. 

***
Blakusvāģu motokrosa kantē-

tājs Kaspars Stupelis kopā ar 
nīderlandiešu pilotu Etjēnu 
Baksu Vācijā izcīnīja otro vietu 
pasau les čempionāta sezonas 
pēdējā, 14. posmā, iegūstot 42 
punktus.  Posmā ātrākā abos 
braucienos bija brita Stjuarta 
Brauna ekipāža, kas tika pie 50 
punktiem. Igauņu pilotam Ker-
tam Varikam ar latviešu kan-
tētāju Lauri Daideru  31 punkts 
un piektā vieta posmā. Pēc 14 
posmiem pasaules čempionātā 
ar 604 punktiem  uzvarēja Baksa/
Stupeļa ekipāža, bet 548 punkti 
bija Vanlušenam, kamēr tālāk 
ar 447 punktiem sekoja nīder-
landietis Kūns Hermanss. Va -
riks ar Daideru iekrāja 331 
punktu un ieņēma sesto vietu.

Hokejs
Rīgas Dinamo hokejisti Kon-

tinentālās hokeja līgas (KHL) 
rēgulārā čempionāta spēlē savā 
laukumā ar rezultātu 4:3 (0:0, 2:1, 
1:2, 1:0) pagarinājumā pieveica 
Habarovskas Amur komandu. 
Latvijas komandai vārtus guva 
Brendons Makmilans, Dāvids 
Ulstrems, Miķelis Rēdlihs un 
Uvis Balinskis, kuŗš tika atzīts 
par labāko šajā spēlē Dinamo 
rindās. Rīdzinieki sezonu sāka ar 
divām uzvarām, bet aizvadīja ļoti 
neveiksmīgu pirmo izbraukumu, 
kuŗā zaudēja trīs spēlēs un iekrāja 
vārtu attiecību 3:16. Sezonas 
pirmajās piecās spēlēs Latvijas 
hokejisti vārtus nav guvuši, iz -
ceļoties tikai leģionāriem.

Ūdensmotosports
Čechijā notika Eiropas čem-

pionāta noslēguma posms, un 
kopvērtējumā FR1000 laivu klasē 
Ieva Millere no komandas 
“Motor sport77” izcīnīja zelta 
medaļu.

Čempionāta kopvērtējumā 
sud raba medaļu ieguva Liel bri-
tanijas sportists Džims Nūns un 
bronzas medaļu – vācietis Larss 
Kacorke.

Pasaules policistu 
un ugunsdzēsēju 

sporta spēlēs 
Pasaules policistu un uguns-

dzēsēju sporta spēlēs šogad 
norisinājās Ķīnā, Čendu pilsētā. 
Pasaules policistu un uguns-
dzēsēju sporta spēles pēc vē -
riena pielīdzināmas olimpis ka-
jām spēlēm. Ik reizi tajās pie-
dalās vidēji 12 tūkstošu spor-
tistu no vairāk nekā 70 valstīm. 
Sporta veidu un dalībnieku 
skaits ir lielāks nekā olimpiska-
jās spēlēs, un šīs spēles ir īpaši 

prestižas tieši konkrēto profe-
siju pārstāvjiem (policisti, uguns-
dzēsēji un glābēji). Pasaules po -
licistu un ugunsdzēsēju sporta 
spēlēs Rīgas pašvaldības poli-
cijas un Ostas policijas apvie-
notā komanda ieguva 17 me -
daļas, portālu Delfi informēja 
RPP pārstāvis Toms Sadovskis.

Kopā Rīgas komanda piedalījās 
20 dažādās disciplīnās, izcīnot 10 
zelta medaļas, četras sudraba un 
trīs bronzas godalgas.

DAŽOS
VĀRDOS

 Latvijas Olimpiskās komite-
jas (LOK) rīkotā Olimpiskā 
diena 20. septembrī visās 768 
tās norises vietās sākās ar rīta 
vingrošanu, lai sporta draugus 
iekustinātu turpmākajām aktī-
vitātēm.

 Pasaules čempionātā viegl-
atlētikā Kataras galvaspilsētā 
Dohā diemžēl nevarēs pieda-
līties mūsu izcilā septiņcīņniece 
Laura Ikauniece. Viņa guvusi 
savainojumu. Toties speciālo 
ielūgumu saņēmusi šķēpmetēja 
Anete Kociņa. Šogad viņas 
labākais rezultāts ir 61,10 m, 
kas Aneti ierindo 34. vietā 
pasaulē. Kopumā uz pasaules 
meistarsacīkstēm no Latvijas 
dosies 11 vieglatlēti.    

 Liepājā nākamgad janvārī 
notiks florbola pasaules čem-
pionāta kvalifikācijas turnīrs 
vīriešu komandām. Sacentīsies 
astoņas komandas divās grupās. 

 Pasaules čempionātā Latīņ-
amerikas dejās Bangkokā (Tai-
zeme) 40 pāŗu konkurencē Lat-
vijas pārstāvji Marks Smolko 
un Tīna Bazikina izcīnīja sud-
raba medaļas. 

 Baltkrievijas pilsētā Rau-
biščos risinājās pasaules čem-
pionāts vasaras biatlonā. Lat-
vijas pārstāvjiem pieticīgi re -
zultāti. Sprintā Andrejs Rastor-
gujevs ierindojās 20 (3 kļūdas)., 
Baiba Bendika (3) – 21. Roberts 
Slotiņš – 47. (7)  vietā. Super-
sprintā Bendika ierindojās 10. 
vietā, Rastorgujevs izstājās.

 Divas nedēļas pirms savas 
101. dzimšanas dienas Mūžībā 
devies leģendārais hokeja vete-
rāns Elmārs Bauris. Viņš hoke-
ju spēlēt iemācījās astoņu gadu 

vecumā, brieduma gados kļuva 
par uzbrukuma līderi vairākās 
komandās, trenēja jauniešu ko -
mandas.

FIFA piešķir
papildu līdzekļus 

Latvijas treneŗu 
apmācībai

Latvijas Futbola federācija (LFF) 
ir vienīgā futbola asociācija Lat-
vijā, kuŗu ir atzinusi FIFA un 
UEFA. 1921. gadā dibinātā LFF 
ir atbildīga par futbola attīstību 
valstī, kā arī tai ir tiesības pār-
stāvēt Latviju FIFA, UEFA un 
citās sporta institūcijās. LFF pie-
der ekskluzīvas tiesības organizēt 
un vadīt visu līmeņu futbola sa -
censības Latvijā. Patlaban LFF ir 
uzņemti 137 biedri, savukārt 
kan didātu statuss piešķirts 31 ar 
futbolu saistītai organizācijai.

Starptautiskā futbola asociāciju 
federācija (FIFA) apstiprinājusi 
47,475 tūkstošu ASV dolaru fi -
nancējuma piešķiršanu Latvijas 
Futbola federācijai (LFF) dažādu 
treneru izglītības kursu organi-
zēšanai. FIFA pieņēma lēmumu, 
balstoties uz LFF veidotā projekta 
pieteikumu un tā izmaksu tāmi. 
Summa tiks pārskaitīta vienā mak -
sājumā, un financējums pare-
dzēts par periodu no 2016. līdz 
2018. gadam.

„Treneru izglītība ir viens no 
pamatiem futbola attīstībai valstī, 
un mēs turpinām aktīvi strādāt 
pie šī futbola attīstības bloka. Tā 
ir arī LFF prioritāte, un tas tika 
ņemts vērā, pretendējot uz pro-
jektiem financējuma piesaistei tieši 
treneŗu izglītības segmentam. 
Ticu, ka tas dos būtisku pienesumu 
ilgtermiņā. Pirms stāšanās amatā 
kandidātu programmā paudu vie-
 dokli, ka LFF ir jānodrošina ie -
spēja treneriem smelties pieredzi 
un zināšanas dažādās apmaiņas 
programmās gan tepat Latvijā, 
gan ārzemēs, ka LFF jānodrošina 
ārvalstu speciālistu vizītes, lekci-
jas un praktiskas nodarbības da -
žādos Latvijas reģionos. Attie cī-
bas ar starptautiskajām futbola 
organizācijām ir viena no LFF 
prezidenta galvenajām funkci jām. 
Esmu gandarīts, ka LFF Izglītības 
daļai būs vairāk iespēju papildus 
semināru, kursu rīkošanai, no kā 
iegūs visa Latvijas futbola sabied-
rība,” sacīja LFF prezidents Kas-
pars Gorkšs.

Saskaņā ar šo vienošanos LFF 
piekrīt iepriekš norādīto summu 
novirzīt FIFA Forward program-
mas ietvaros iekļautām aktivi tā-
tēm, kā arī informēt FIFA par jeb -
kuriem neiztērētiem līdzek ļiem. 
Tāpat LFF apņemas sniegt pār-
skatu FIFA par līdzekļu iz  man to-
šanu pēc projekta apstip rināšanas.

***
Futbola kluba „Lielupe” au  dzēk nis 

Rolands Bočs pievienojies vienai 
no vadošajām vācu futbola aka-
dēmijām – TSG 1899 Hoffen heim.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


