
Vo lu me LXX  Nr. 36 (5925) 2019. ga da 28. septembris – 4. oktobris

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
ST PETERSBURG, FL
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBUG, FL 33715
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

SEPTEMBER 28

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Arturs Maskats
pirms brauciena

uz Bostonu
3. lpp.

Eduards Silkalns
uzteic

Astrīdas Jansones
grāmatu

6. lpp.

Rūta un Valdis
Muktupāveli

pošas
kocertturnejai

7. lpp.

Jauns latviešu
mūzikls Liepājas

teātrī –
8. lpp.

Latvija dienu 
ritējumā

9. un 10. lpp.

Latviešu
sportisti pasaulē

20. lpp.

Firmā NORDJ
ražo kvalitātīvas

mēbeles
4. lpp.

Valsts prezidents  Egils Levits vizītē ASV

Pēc lieliska koncerta
Ņujorkas Linkolna centrā

Svētdien, 20. septembrī Lin-
kolna centrā notika kon-
certs Women Warriors: Voice 
of Change. Diriģente Amy 
Andersson bija aicinājusi 
piedalīties komponistes sie -
vietes, pavisam kopā asto-
ņas, kuŗām ir liela pieredze 
kinomūzikas radīšanā.  Vi   ņu 
vidū arī Emmy Award balvas 
laureāte Lolita Ritmane. 

Attēlā: pēc koncerta Lolita 
Ritmane kopā ar klausītājiem 
un mūziķiem.
1. rindā no kreisās: Vija Zun-
taka-Bērziņa, aktrise Laila Ro -
biņa, komponiste Lolita Rit-
mane; pirmais no labās  Ivars 
Bērziņš
2. rindā no kreisās: Ināra Kal-
niņa, Matt Mattison, vijolniece 
Una Tone ( kas spēlēja orķestrī) 
un Dr. Pauls Grūbe

No 22. līdz 27. septembrim 
Valsts prezidents Egils Levits bija 
devies  darba vizītē uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm (ASV), lai 
piedalītos ANO Ģenerālajā asam-
blejā Ņujorkā, ANO Klimata 
samitā un Pasaules ekonomikas 
forumā.Valsts prezidentu Egilu 
Levitu vizītē pavadīja arī viņa 
kundze Andra Levite. 24. sep-
tembrī A. Levite Ņujorkas Pub-
liskajai bibliotēkai dāvāja Latvi jas 
grāmatas.

ciju Organizācijas (ANO) ģene-
rālsekretāru Antoniu Gutērrešu 
(attēlā). Divpusējā sarunā ANO 
ģenerālsekretārs pateicās Latvijai 
par atbalstu dažādām ANO ini-
ciātīvām. Abas puses lielu uz  ma-
nību sarunā pievērsa klimata 
pārmaiņu radītajiem izaicinā ju-
miem. E. Levits uzsvēra, ka Lat-
vija līdz ar citām astoņām ES 
dalībvalstīm vēlas vēl ambicio-
zāku polītiku šajā jautājumā, kā 
arī uzsvēra, ka klimata pārmaiņu 

pasaules valstīm. Sarunas no -
slēgumā E. Levits ielūdza ANO 
ģenerālsekretāru nākamgad ap -
meklēt Latviju. „2020. gadā ap -
ritēs 75 gadi kopš ANO dibi-
nāšanas 1945. gadā, kad Baltijas 
valstīm to okupācijas dēļ nebija 
iespējams piedalīties organi zā-
cijas radīšanā. Jūsu vizīte ANO 
gadskārtā 75 gadus pēc Otrā pa -
saules kaŗa beigām būtu ļoti sim-
boliska,” sacīja Valsts prezidents.

Pirmajā ASV darba vizītes 
dienā Valsts prezidents Egils 
Levits tikās arī ar ANO Jauniešu 
organizācijas pārstāvjiem no 
Latvijas – Kris tiānu Plāti, Oto 
Davidovu un Keitu Alaidi 
Dīcmani. Sarunas laikā E. Levits 
atzinīgi novērtēja jauniešu 
iesaistīšanos Latvijas un 
starptautiskajā pilsoniskajā sa -
bied rībā, augsti novērtējot viņu 
degsmi, kompetenci un vēlmi 
iesaistīties jautājumos, kas pie-
prasa lielu atbildību.

Valsts prezidents Egils Levits 
23. septembrī Ņujorkā ANO iet-
varos tikās ar Chorvatijas Repub-
likas prezidenti Kolindu Gra-
baru-Kitaroviču. Abu valstu pre-
zidenti apspriedās par Eiropas 
Savienības (ES) aktuālitātēm, 

NATO dienaskārtību un div pu-
sējām attiecībām.

Liela uzmanība sarunā tika 
pievērsta reģionālās sadarbības 
projektiem. E. Levits un K. Gra-
bara-Kitaroviča apspriedās par tā 
dēvēto Trīs jūru iniciātīvu, kas 
savienos Baltijas, Adrijas un 
Melno jūru ar dažādiem infra-
struktūras projektiem. „Latvija 
atbalsta šo iniciātīvu, jo tā vei -
cinās ekonomiskos sakarus un 
cilvēku mobilitāti,” sacīja Valsts 
prezidents. Tāpat viņš uzsvēra, 
ka Rail Baltica projekts dos ie -
guldījumu Eiropas reģionu savie-
nošanā. Tika pārrunāti akcenti, 
kas gaidāmi Chorvatijas pirmajā 
prezidentūrā ES Padomē 2020. 
gada pirmajā pusē. Prezidents 
novēlēja Chorvatijas kollēgai sek -
mes un sacīja, ka Latvija aktīvi 
iesaistīsies izvirzīto jautājumu 
apspriešanā. Chorvatijas prezi-
dente pateicās Latvijai par atbal-
stu savas valsts uzņemšanai eiro-
zonā un Šengenas zonā. Tāpat 
tika apspriesti NATO darba kār-
tības jautājumi, kā arī drošības 
situācija pasaulē un Eiropā. 
E. Levits pateicās Chorvatijai par 
tās iesaistīšanos starptautiskajā 
NATO sastāvā Baltijas reģionā.

Valsts prezidents Egils Levits 
Ņujorkā tikās ar Apvienoto Nā -

izaicinājumi ir multilaterāla prob-
lēma, kas solidāri jārisina visām 
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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

MODRIS PAKULIS

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

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!

LŪZNAVAS MUIŽA
Lūznavas muižas kungu māju 

sāka būvēt 1905. gadā muižas 
īpašnieka Staņislava Kerbedza, 
poļu izcelsmes dzelzceļa būvju 
inženieŗa, Pēterburgas Zinātņu 
akadēmijas goda locekļa ierosmē. 
Par muižas mantinieci kļuva viņa 
meita Jevgēnija Kerbedza, kuŗa 
1911. gadā pabeidza kungu mājas 
būvniecību. Viņa bija mākslas mī -
ļotāja un mecenāte, vasaras mē   ne-
šos Lūznavā pulcējās mākslinieki no 
Varšavas un Pēterburgas. Kungu 
mājas ārējā tēlā dominē t. s. ķie -
ģeļu stils, kuŗš papildināts gan ar 
gotikas, gan jūgendstila formām 
un detaļām, savukārt interjerā 
valdošs ir jūgendstils.

Pēc nesenajām Eiropas Parla-
menta vēlēšanām arvien vairāk 
rodas izjūta, ka Latvijā ir jāsāk 
domāt par obligātas vēlēšanu 
sistēmas izveidošanu. Pretējā ga -
dījumā valsts var zaudēt visu to, 
ko uz barikādēm Rīgā, pirms 
trīsdesmit gadiem palīdzēja iz -
cīnīt neskaitāmi Latvijas iedzī-
votāji. Jādomā, ka viņi un arī tie, 
kuŗu vārdi piemiņai ir iegravēti 
uz lieliem akmeņiem Rīgas kanāl  -
malas apstādījumos, ir vīlušies 
savos tautiešos. Tautiešos, kuŗi 
neatrada laiku piedalīties EP 
vēlēšanās vai nepadomāja un 
nenovērtēja šo vēlēšanu svarī-
gumu savai valstij – Latvijai.

Centrālās Vēlēšanu komisijas 
dati liecina, ka 66,47% no Latvijas 
balsstiesīgajiem iedzīvotājiem EP 

vēlēšanās nepiedalījās. Tai pašā 
atskaitē cvk.lv lasāms, ka no ār -
valstīs reģistrētajiem Latvijas bals s-
tiesīgajiem vēlētājiem 91,34% 
piedalījās šajās vēlēšanās, bet no 
Latvijā dzīvojošiem tikai ap 
33,5%. Šie dati kopā ar Saeimas 
vēlēšanu rezultātiem (45,44% ne -
balsoja) liek domāt, ka liels skaits 
Latvijas pavalstnieku neizpr ot, 
kā Saeimas un EP vēlēšanas 
atšķiras viena no otras un kā 
katra kalpo Latvijas interesēm. 
Saeimas vēlēšanās vēlētājam ir 
dota iespēja, iekļaujoties savas 
izvēlētās partijas noteikumos, 
balsot par kandidātiem, kuŗus 
vēlētājs uzskata par piemērotiem 
darboties likumdevējā – Saeimā. 
EP vēlēšanās vēlētāju pienākums 
ir ievēlēt astoņus piemērotākos 

kandidātus, kuŗi pārstāv Latvijas 
intereses Eiropas Savienībā. Se -
višķi svarīgi to būtu ievērot tiem 
valsts iedzīvotājiem, kuŗi nemi-
tīgi pārmet Eiropas Savienībai 
par netaisnīgu un nevienlīdzīgu 
pabalsta piešķiršanu Latvijai, 
salīdzinot ar citām Eiropas 
dalībvalstīm.

Tiem vēlētājiem, kuŗiem Lat-
vijas intereses ir svarīgas, pirms 
kandidāta izvēles EP vēlēšanās, 
derētu padomāt, vai viņa izrau-
dzītajam attiecīgās partijas kan -
di dātam vispār ir matēmatiska 
iespēja tikt ievēlētam. Pārlie ci-
nošs rādītājs tādai neiespējamībai 
ir nesenie 13. Saeimas vēlēšanu 
rezultāti. Pilnīgi skaidri sapro-
tams, ka uz tām partijām, kuŗas 
nesasniedza vismaz 3% atbalstu 
Saeimas vēlēšanās, nebija jēga 
cerēt, ka tikai pēc dažiem mē -
nešiem viņa kandidātam veiksies 
labāk EP vēlēšanās. Tāpēc, savas 
valsts labā saprātīga un patriotis-
ka izvēle būtu balsot par valstij 
nekaitīgu, bet spējīgu kandidātu 
no kādas citas partijas, kuŗa ievē-
lēšana būtu matēmatiski iespē-
jama. Dati arī rāda, ka EP vēlē-
šanās bija partijas, kas neieguva 
pat 1% vēlētāju atbalstu.

Vai Latvijai nepieciešama
obligāta vēlēšanu sistēma?
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Latviešu mūzika laiku un likteņu gredzenos
Komponists Arturs Maskats intervijā Mārim Binderam 

(Turpināts no 2. lpp.)

Lūdzu pastāsti par gaidāmo 
tava jaundarba pirmatska ņo-
jumu Bostonā, diriģenta Andŗa 
Nelsona vadībā! 

Aizvadītais pavasaris un va -
saras pirmā puse bija ļoti radoša, 
jo es strādāju pie šī jaundarba... 
Skaņdarbs ir 15 minūtes gaŗš, 
tāds bija pasūtinājums. Darbs 
rakstīts tradicionālam, klasiskam 
trīskāršā simfoniskā orķestŗa sa -
stāvam. Pirmatskaņojums notiks 
22. novembrī Bostonas Symp hony 
Hall ar Bostonas simfonisko or -
ķestri Andŗa Nelsona vadībā. Tā 
kā šo skaņdarbu man pasūtināja 
divi orķestŗi kopā, otrs partneris 
Bostonas orķestrim ir Leipcigas 
Gewandhaus. Leipcigā šo skaņ-
darbu varēs dzirdēt 2020. gada 
pavasarī, 30. aprīlī.

Kā mēs zinām, abos šajos or -
ķestŗos mākslinieciskais vadītājs 
ir Andris Nelsons, un tā acīm-
redzami ir viņa iniciātīva. Man ir 
ļoti liels prieks un gods, ka tiek 
atbalstīta latviešu mūzika un ka 
esmu izraudzīts par vienu no 
tiem, kas par latviešu mūziku var 
liecināt gluži radošā nozīmē. Cik 
labi varēju, tik to centos darīt! 

Darba nosaukums nav nejaušs – 
es varēju rūpīgi apdomāt, kas tas 
varētu būt, un izvēlējos sev ļoti 
tuvas dzejnieces Emīlijas Dikin-
sones (Emily Dickinson) dzejas 
rindu no Amerikā labi pazīstamā 
dzejoļa “My River runs to thee “ 
– tas ir vecvārds, kas ir iegājies no 
senās angļu valodas. 

My River runs to thee –
Blue Sea! Wilt welcome me?
My River wait reply –
Oh Sea – look graciously –
I’ll fetch thee Brooks
From spotted nooks – 
Say – Sea – Take Me!

Mana upe tek pie tevis – 
Zilā jūra! Ņemsi pie sevis?
Mana Upe – atbildi gaidi –
Ai, Jūra – paskaties laipni –
Strautus salūkošu,
Tev visus došu –
Jūra – lem – Mani Ņem!
(atdzejojis Kārlis Vērdiņš, krā-

jums “Āboliņš un bite”, “Neputns” 
2017.)

Jēdziens “tevis” ir diezgan plaši 
traktējams. Dikinsone dzejolī runā 

par jūru, bet, šķiet, ir skaidrs, ka 
tā nav tikai jūra – tā ir dzīvība vai 
nāve, vai mīlestība, vai Kosmoss. 
Emīlija Dikinsone bija viena no 
spožākajām 19. gadsimta pasau-
les dzejniecēm. Savas dzīves laikā 
viņa faktiski bija nepazīstama, 
bet vēlāk viņas slava izplatījās ne 
tikai Amerikā, un viņa kļuva par 
vienu no unikālām parādībām, 
ar savu pilnīgi nesajaucamo balsi 
un savdabīgo, dziļi metafizisko 
pasaules izjūtu. Dikinsone dzīvo-
jusi kādus 150 km no Bostonas, 
tur ir viņas dzimtās mājas, tāda 
kā muiža un parks. Pirms as  to-
ņiem deviņiem gadiem man bija 
tā laime vienu skaistu vasaras 
dienu tur būt, pilsētiņā Amhērsta 
(Amherst), kas atrodas pa ceļam 
no Ņujorkas un Bostonu. Toreiz 
šis apmeklējums uz mani atstāja 
ļoti dziļu iespaidu, un par to man 
ir jāpateicas Dacei Aperānei. Mēs 
esam divi latviešu komponisti, 
kuŗi rakstījuši darbus ar Emīlijas 
Dikinsones dzeju, un mums 
abiem viņa ir ļoti tuva. Kaut kas 
sajūtā un dabā Dikinsones mājā 
Amhērstā man atgādināja Annu 
Brigaderi, Tērveti un viņas māju 
“Sprīdīši”. Protams, ka viņas kā 
rakstnieces vai dzejnieces nevar 
salīdzināt, bet kāda aura, noskaņa 
un vasaras dienas vieglums man 
dziļi iespiedies atmiņā. Man jā -
pateicas arī Kārlim Vērdiņam, 
kuŗš latviešu valodā atdzejojis 
ļoti pilnīgu Emīlijas Dikinsones 
dzejoļu izlasi, kas Rīgas “Ne -
putns” iznāca 2017. gadā. Krā-
jums ir bilingvāls, tajā ir gan dze-
jas oriģināls angļu valodā, gan 
atdzejojums latviešu valodā.

Ir vēl kāda niance, par ko aiz -
rakstīju gan Andrim Nelsonam, 
gan Bostonas orķestrim. Es biju 
uzsācis šī jaundarba rakstīšanu, 
kad burtiski dažas dienas vēlāk 
Viņāsaulē aizgāja Andrejs Ža  gars. 
Šo jauno skaņdarbu sajutu arī kā 
savu veltījumu viņam. Skaņdarba 
partitūrā ir šī piezīme. Bostonas 
orķestra menedžeris ar Andreju 
Žagaru esot ticies Tenglvudas 
festivālā un spilgti viņu atcero-
ties. Un, jā, man pēkšņi likās, ka 
šis Dikinsones dzejolis ir arī 
Andreja Žagara mūža ietvars, kaut 
kāda mistika tajā ir... Andreja 
Žagara nāve bija notikums, kas 
iespaidoja šī darba noskaņu un 

attīstību. Nē, skaņdarbs nav tra -
ģisks, bet kāds zināms plīvurs 
tajā ir.

Vai tas, ka dzejolī tiek runāts 
par jūru, tev bija svarīgi, lai pa -
saulē pozicionētos kā Baltijas 
komponists?

Es ļoti jūtu Baltijas strāvojumu 
sevī, man jūra ir ļoti tuva. 
Dikinsonei tā tomēr nav tikai 
jūra. Tas ir kaut kas Liels. Turklāt 

vakarā šis skaņdarbs izskanēja 
trīs reizes. Es biju visai nobijies, 
jo – kuŗš gan var klausīties vienu 
un to pašu skaņdarbu vairākkārt! 
Katra choreografija bija radikāli 
atšķirīga, viens choreografs bija 
no Japānas, otrs no Dienvidāfrikas 
un trešais – mūsu Aivars Lei ma-
nis, un rezultāts bija pārsteidzoši 
labs, un šis uzvedums visai ilgi 
noturējās repertuārā.

noslēgumā. Darbam līdz aprīlim 
vajadzētu būt gatavam.

2020. gadā Latvijas Radio koris 
atzīmēs savu 80. dzimšanas dienu. 
Koncertā 3. decembrī Rīgas Domā 
tiks pirmatskaņota “Jubilejas mesa”, 
kuŗai katru daļu būs rakstījis cits 
komponists – tie būs Juris Kar-
sons, Ēriks Ešenvalds, Pēteris 
Vasks, Andris Dzenītis. Vienas 
daļas komponēšana pasūtināta 
arī man.

Šī gada 29. un 30. novembrī 
VEF Kultūras pilī izskanēs Lat-
vijas valsts simtgades cikla 
“Lat vijas gredzens” noslēdzo-
šais koncertuzvedums “Rīgas 
gredzens”...

... un es to ļoti gaidu! Man jau 
no astoņdesmitajiem gadiem ir 
īpaši siltas attiecības ar Latvijas 
Radio kori. “Rīgas gredzena” ide-
jas autors, diriģents Sigvards Kļava 
ir īpašs cilvēks manā dzīvē. Uz -
vedumā skanēs mana mūzika no 
koncertizrādēm “Vācietis. Novem-
bris. Klavieŗkoncerts” un ”Ho -
telis ”Atlantīda””. Un visā klāt arī 
teātŗa klātbūtne, režisors būs 
Viesturs Kairišs, scēnogafe un 
māksliniece Ieva Jurjāne. Būs ļoti 
interesanti. Rekonstruētā VEF 
Kultūras pils, manuprāt, ir ār  kār-
tīgi interesanta vieta. „Rīgas gre -
dzens” būs stāsts par 50./60. gadu 
Rīgu. Sapņi un mīlestība, pār-
dzīvojumi, zaudēti ideāli, skum-
jas, laime un cerības. Iekļaujoties 
VEF Kultūras pils autentiskajā 
vidē un gaisotnē, stāstīsim par 
Rīgu tā laika valodā! Par pilsētu, 
kuŗai cauri plūstošā Daugava jau 
ģeografiski tai piešķīrusi divas 
sejas.

Koncertuzvedumā piedalīsies 
arī šo laika periodu tik ļoti 
raksturojošais sieviešu vokālais 
ansamblis!

Šogad 18. novembrī, Latvijas 
dzimšanas dienā, Andris Nel-
sons mūzicēs Karnegī zālē Ņu -
jorkā!

Jā, Andris Nelsons ar Bostonas 
orķestri šā gada Latvijas valsts-
svētku dienā atskaņos Edvarda 
Grīga klavieŗkoncertu un Gus-
tava Mālera 4. simfoniju. Turklāt 
viņš dzimis vienā dienā ar 
Latvijas valsti. Dienā, kad Latvijas 
valsts svinēja100 gadu jubileju, 
Andrim Nelsonam apritēja 40. 

// FOTO: Aiga Redmane
Dikinsone pēkšņi sāk lietot lielos 
burtus, jā, viņa to dara, ne  rē-
ķinoties ar ierasto rakstību. Tas 
nozīmē, ka viņa pasvītro, uzsveŗ 
katru jēdzienu. Iesākumā šādu 
pieeju var uzlūkot par kaprīzi, 
bet pēc tam izjūti to kā viņas dze-
jas likumsakarību.

Ko no taviem skaņdarbiem 
Andris Nelsons jau ir atskaņojis 
plašajā pasaulē?

Manu “Tango” viņš ir diriģējis 
ar daudziem orķestŗiem. Dažos 
atskaņojumos bijusi iespēja būt 
klāt. Esmu dzirdējis, kā viņš to 
atskaņo ar Ziemeļvācijas Radio 
orķestri, ar Porto un Tamperes 
orķestŗiem.

Interesanti man šķiet tas, ka 
Andŗa Nelsona diriģēšana mūsu 
Opernamā kaut kādā mērā sā -
kās tieši ar manu skaņdarbu – 
Concerto grosso. To viņš diriģēja, 
būdams pavisam jauns diriģents. 
Reiz bija tāds baleta uzvedums ar 
Concerto grosso mūziku, kuŗu 
izmantoja trīs dažādu valstu cho-
reografi. Tas nozīmēja, ka vienā 

Vai pašam būs iespēja būt 
klāt sava darba pirmat ska ņo-
jumos Bostonā un Leipcigā?

Uz Bostonu jau esmu uzai ci-
nāts. Būšu klāt atskaņojumā arī 
Leipcigā. Man tas ir svarīgi. Abi 
ir ārkārtīgi augstas klases or -
ķestŗi, un viņu skanējumu veido 
viens un tas pats diriģents. Kat-
ram, protams, ir savs klasikas 
traktējums. Ar Leipcigas orķestri 
Andris Neslons šobrīd ieraksta 
Antona Bruknera simfonijas, taču 
ar Bostonas orķestri viņš ieskaņo 
Dmitriju Šostakoviču. Tas jau 
pats par sevi kaut ko izsaka. 
Katram orķestrim ir savas tra -
dicijas, sava joma.

Ko šobrīd raksti?
Esmu apsolījis uzrakstīt nelielu 

skaņdarbu altam un klavierēm, 
konkrēti Maksimam Novikovam 
un Hertai Hansenai. Tad rakstīšu 
akordeona koncertu Ksenijai 
Sidorovai un Latvijas Nacio nā-
lajam simfoniskajam orķestrim. 
Pirmatskaņojums notiks 2020.
gada jūnijā “Rīgas festivāla” 

Tas nozīmē, ka šo partiju 
atbalstītāju 10 940 balsis aizgāja 
“nekurienē” un līdz ar to, ie  spē-
jams, palīdzēja ietekmēt EP vē -
lēšanu rezultātus pretēji Latvijas 
valsts interesēm.

Laikā, kad Latvijā risinājās EP 
vēlēšanas, paralēli, tai pašā laikā 
Rīgā tika atklāti un risināti liela 
apmēra korupcijas darījumi da -
žādās pašvaldības iestādēs. Rīgas 
mērs Ušakovs un vicemērs Ame-
riks izrādīja neiedomājamu „pār-
steigumu” par atklātajiem noti-
kumiem! Abi centās noraidīt pat 
mazāko atbildību vai daļēju savas 
vainas iespējamību. KNAB un 
VARAM ministrs Juris Pūce, 
acīmredzot, domāja citādi – 
KNAB rīkoja pārbaudi abu Rīgas 

vadošo kungu mājās. Ministrs, 
neskatoties uz Ušakova brīdinā-
jumu par tiesāšanos nākotnē, 
atlaida Rīgas mēru no amata. 
Ameriks pats, zināmu vai nezi-
nāmu apsvērumu dēļ, izvēlējās 
atteikties no Rīgas vicemēra 
amata. Cerēsim, ka viņa rīcība bija 
balstīta uz to, ka viņš atcerējās, kā 
pieņemts attīstītās pasaules val-
stīs, kur atzinību, kā arī atbildību 
par labu vai par ne tik labi 
izpildītu darbu nes šīs iestādes 
galvenie vadītāji. Valstīs, kuŗās 
tieslietu sistēma ir kaut cik sa -
kārtota, Ušakovam un Ameri-
kam, pieņemu, būtu jānogaida 
tiesas lēmums pirms jaunas 
karjēras iesākšanas. Latvijā, tur-
pretī, pateicoties vienotam Sas-
kaņas partijas vēlētāju atbalstam, 
Ušakovam un Amerikam atvērās 

durvis uz legāliem un vēl jo ie -
nesīgākiem ienākumu avotiem. 
Viņi tika ievēlēti Eiropas Par la-
mentā, lai rūpētos par Latvijas 
iedzīvotāju interesēm Eiropas 
Savienībā. Lielāko pateicību viņi 
ir parādā tiem 66,47% Latvijas 
iedzīvotājiem, kuŗi neatrada laiku 
vai vajadzību piedalīties EP vēlē-
šanās. Protams, arī iepriekš mi -
nētajiem, kuŗi savas 10 940 balsis 
atdeva sapņu mākoņiem.

Neiedomājami grūti ir izprast 
Latvijas iedzīvotāju apātiju sais-
tībā ar EP vēlēšanām, turklāt tieši 
laikā, kad risinājās minētie ko -
rupcijas atklājumi. Vai iedzīvotāji 
ir tā aizņemti ar darbiem, ar Lat-
vijas 100 gadu pastāvēšanas svinē-
šanu, ar dažādiem pilsētu svēt-
kiem? Vai vienkārši ir tā vīlušies 
savā valstī, ka nevēlas vairs sargāt 

tās neatkarību un pastāvēšanu? 
Vai tik liels iedzīvotāju skaits 
Latvijā nesaskatīja apsvērtu un 
bīstamu dīvainību? Kāpēc viņi 
dāsni pasniedza Ušakovam un 
Amerikam šo lielisko iespēju? 
Gaidīsim un redzēsim, kā un vai 
šie “mūsu” jaunievēlētie Latvijas 
valsts pārstāvji Eiropas Savienībā 
gādās par Latvijas interesēm, vai 
līdzīgi, kā tas bija Rīgas domē. 
Pieņemu, ka pirms viņi tiks pie 
EP ērtībām, viņiem vēl nāksies 
pārvarēt dažus KNAB un ties-
lietu radītos šķēršļus.

Neskatoties uz to, ka lielākā 
daļa cilvēku dzīvē nevēlas pārāk 
lielu un nomācošu valdības kon-
troli, 22 valstis pasaulē ir izvē-
lējušās ieviest obligāto vēlēšanu 
veidu. To vidū ir tādas demo kra-
tiskas valstis kā Austrālija, Beļ-

ģija, Luksemburga. Jāpieņem, ka 
iemesls šai izvēlei bija sargāt 
savas valsts drošību un pastā vē-
šanu tā, lai kāda maza, bet vienota 
vēlētāju grupa nespētu valstij sa -
gādāt problēmas tikai tāpēc vien, 
ka vairums valsts iedzīvotāju 
vēlēšanās nepiedalās.

Jācer, ka EP vēlēšanu rezultāti 
Latvijā pārliecinās Latvijas iedzī-
votājus, ka mūsu valsts drošība un 
pastāvēšana karājas ļoti trausla 
diega galā. Tas nozīmē, ka pašiem 
iedzīvotājiem jāsāk aktīvāk pie  da-
līties svarīgās vēlēšanās vai pa  ļau-
ties uz valsts noteiktu obligāto 
vēlēšanu sistēmu un maksāt sodu 
par neattaisnotu nepiedalīšanos. 
Līdzīgi, kā tas bija toreiz, kad 
privātmāju īpašniekiem lika mak-
sāt soda naudu par karoga neiz-
kāršanu valsts nozīmētajās dienās.

Vai Latvijai nepieciešama obligāta vēlēšanu sistēma?
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Latvijas vienīgajam dabas resursam – kokam  - radīsim 
maksimālu pievienoto vērtību!

Ar Miku Pētersonu, mēbeļu dizaineri, uzņēmuma NORDI dibinātāju, sarunājas Taira Zoldnere
Latvijā meži aizņem 52% no 

valsts territorijas, savukārt meža 
nozare ir viens no valsts eko-
nomikas stūrakmeņiem, vei-
dojot 20% no valsts kopējā 
eksporta. Par savu pieredzi, vei-
dojot uzņēmumu, kas mūsu 
“zaļajam zeltam” dod lielu 
pievienoto vērtību, stāsta Miks 
Pētersons, mēbeļu dizainers un 
uzņēmuma NORDI dibinātājs.

Latvijā ir labas mēbeļu ra -
žošanas tradicijas, bet kā tev 
radās doma attīstīt pašam 
savu mēbeļu ražošanas zīmolu 
un uzņēmumu?

Mana pirmā formālā izglītība 
ir koka izstrādājumu dizaina 
speciālists, ko ieguvu toreizējā 
Rīgas lietišķās mākslas kolledžā. 
Pēc beigšanas varēju turpināt 
mācības Mākslas akadēmijā, 
bet koka dizaina jomā nebija 
piemērotas iespējas. Izvēlējos 
turpināt studijas Latvijas Uni-
versitātē Ekonomikas un Va  dī-
bas fakultātē, kur ieguvu gan 
bakalaura, gan maģistra grādu 
starptautiskajā biznesā. Parallēli 
mācībām, strādāju koka mēbeļu 
dizaina jomā jau kopš 1997.
gada – kā mēbeļu konstruktors, 
technologs, jaunu produktu 
attīstītājs. Kādu laiku strādāju 
patstāvīgi, tad atkal iesaistījos 
darbā lielā mēbeļu ražošanas 
uzņēmumā. 2015.gadā tomēr 
nolēmu riskēt un iet savu ceļu, 
radot savas mēbeļu kollekcijas.

Vai 2015.gadā tev jau bija 
izveidojusies darba komanda?

Man ir sadarbības partneŗi, 
un šī sadarbība ir ļoti svarīga. 
Tomēr pats nodarbojos ar di -
zaina izstrādi un produkta 
ieviešanu tirgū. Pēc tam savus 
produktus ražot pasūtu mēbeļu 
rūpnīcā. Koncentrējos, lai mak -
simāli daudz šīs pievienotās 
vērtības paliktu Latvijā. Ja ie -
spējams, dodu priekšroku Lat-
vijā ražotiem materiāliem.

Par pievienoto vērtību – cik 
efektīvi izmantojam Latvijas 
kokus?

Koks ir vienīgais būtiskais 
Latvijas dabas resurss, un, ma -
nuprāt, tam būtu jādod mak-
simāli augsta pievienotā vērtība. 
Ja tas ir Latvijas koks, to vajag 
maksimāli pārstrādāt un ražot 
ar Latvijas zīmolu! Tas ir mūsu 
resurss, un par to vajag rūpēties 
gan valstij, gan ražotājiem. Mēs 
savus ražojumus pārdodam 
tikai ar savu zīmolu un dizainu, 
kaut arī tas ir grūts un lēns ceļš. 
Daudz vieglāk būtu strādāt 
kādam lielam ražotājam, tomēr 
esam izvēlējušies to nedarīt.

Vai jūtat valsts atbalstu?
Jā, noteikti. Latvijas investīciju 

un attīstības aģentūra (LIAA) 
palīdz apgūt ārvalstu tirgus, 
atbalstot mūsu dalību starp tau-
tiskās izstādēs un gadatirgos. 
Nupat ar LIAA atbalstu pieda-
lījāmies Dizaina un interjera 
izstādē Ņujorkā, un tā bija 
pirmā reize, kad prezentējām 
savus izstrādājumus ASV.

Kas tev rada šo ideju, dzinuli 
vai moto jaunam mēbeļu di -
zainam?

Sākumā rodas stāsts, vēstī-
jums par jauno produktu. Tikai 

pēc tam var rasties kollekcija. 
Es pat pierakstu šo stāstu, un 
pēc tam, veidojot nākošos pro -
duktus un kollekciju pilnveido-
jot, man ir vieglāk atgriezties 
pie sākuma idejas. Protams, 
produktam ir jābūt vajadzīgam, 
funkcionālam, drošam. Bet sā -
kumā ir stāsts – un tam tiek 
piemeklēti vizuāli risinājumi.

Otrs – strādājot pie saviem 
produktiem, izmantojam dabī-
gus materiālus – masīvkoka 
ozolu, bērzu, bērza saplāksni, 

Vizuālais stāsts man ļauj at -
griezties pie kollekcijas veido-
šanas idejas, spēlējoties ar vār-
diem, domām, krāsu, koloristi-
ku. Visi pieraduši pie baltām 
gultiņām, un mūsu gultiņa ir 
kaijas baltā krāsā. Tomēr esam 
radījuši arī kraukļa krāsas 
melnu gultiņu, kas arī ir daļa no 
šī stāsta. Melns visiem asociējas 
ar kaut ko tumšu un drūmu, bet 
krauklis ir putns, kas ir gan 
gudrs, gan prot arī spēlēties. 
Kaija toties ir brīvības un 

un kādā brīdī manā apziņā kaut 
kas saslēdzās kopā. Manā agrā 
bērnībā nomira tēvs, nebiju ilgi 
par to piedomājis, bet tad sapra-
tu, ka tēvam bija 35 gadi, kad 
viņš aizgāja mūžībā... Man 
pašam tajā laikā likās, ka visa 
dzīve vēl tikai priekšā... Bet mēs 
neviens nezinām, cik laika 
mums ir palicis. Ir jādara tas, 
kas ir jādara un kas vislabāk 
sanāk. Šis ir mūsu laiks, ko vajag 
pavadīt jēgpilni.

Paldies par šo ļoti personīgo 

savu produktu un par to radās 
interese. Otrajā gadā braucām 
ar jau gataviem produktiem 
pārdošanai, šogad – ar jau gata-
viem produktiem, kā arī jau-
niem dizainiem. Ir jābrauc uz 
izstādēm un jāstāsta savi stāsti. 
Arī Latvijā ir līdzīgi – veikalu 
telpās kaut ko maksā katrs 
kvadrātmetrs, un tirgotājam 
jābūt pārliecībai, ka produkts 
sevi “atpelnīs”.

Nupat bijāt izstādē Ņujorkā. 
Vai ir atšķirības starp Ame-
rikas un Eiropas klientiem?

Varu tomēr vilkt parallēles ar 
to, kā mums gāja Vācijas izstādē 
pirmajā gadā. Izstādē piedalī -
jāmies, lai saprastu, kāda ir ASV 
klientu gaume, un mums izde-
vās radīt interesi par mūsu 
bērnu gultiņu. Nākošais solis ir 
sagatavot šo produktu ASV tir-
gus prasībām, jo tur ir citi 
izmēri un citi standarti. Pašreiz 
strādājam pie šī projekta, un 
gatavu produktu vajag arī ser-
tificēt. Bērnu mēbelēm vissva-
rīgākais ir drošības elements. 
ASV klients vēlas mēbeles vis-
da žādākajām gaumēm, un pie -
dāvājums ir ļoti plašs.

Vai varat konkurēt arī ar 
cenām?

ASV ar zemu cenu konkurēt 
nevaram, bet cenu jautājums arī 
ļoti saistīts ar produkta estētisko 
unikālitāti. Ņemot to vērā, esam 
konkurētspējīgi, jo bieži vien 
cilvēki domā, ka mūsu produkti 
izskatās daudz dārgāki nekā tie 
patiesībā maksā. Mūsu partneŗi 
ir mēbeļu saloni, kas zina mūsu 
filozofiju un strādā ar gala 
klientu.

Vai vari teikt, ka orientējaties 
uz īpašu klientu?

Mēs piedāvājam standar ti zē-
tus produktus tirdzniecībai. 
Tomēr daudz strādājam arī ar 
individuāliem klientiem un in -
dividuāliem projektiem – kā 
sabiedriskām telpām, tā privā-
tiem dzīvokļiem un mājām. 
Latvijā mums ir bijusi laba 
sadarbība ar interjera dizaine-
riem, architektiem un nekustamo 
īpašumu attīstītājiem. Zviedrijā 
esam strādājuši pie vairāku 
vies nīcu apmēbelēšanas. Šajos 
projektos esam kā partneŗi, gal -
venokārt ražojot mīkstās un 
korpusa mēbeles.

Kas tavuprāt ir lielākais iz -
aicinājums mēbeļu ražošanā?

Sadalīt spēkus. Attīstīt savu 
zīmolu, iet tirgū un to noturēt 
– tas ir izaicinājums. Vieglāk 
būtu ražot ar citu, lielāku 
zīmolu. Bet mēs ejam savu ceļu, 
un tas ir ultramaratons, kas 
jādara katru dienu. Tas arī rada 
šo īpašo pievienoto vērtību.

Ko tu teiktu kādam, kas 
domā un svārstās, vai veidot 
pašam savu uzņēmumu?

Atbilde ir īsa – vienkārši dari 
to! Kādā brīdī būs nogurums, 
tukšums, neticība... tas ir nor-
māli. Bet, ja ir liels sapnis, vajag 
darīt. Tas nebūs tas vieglākais 
ceļš, un ir jābūt arī gudram 
plānam, bet – darīt!
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Melnā bērnu gultiņa. Autors: Miks Pētersons

Mēbeles no Laiks/Time kollekcijas

Latvijas stendi Interjera un dizaina izstādē Ņujorkā 2019.gada augustā

kā arī krāsas, kas ražotas uz 
ūdens bazes. Strādājam ar 
sertificētiem, augstas kvalitātes 
materiāliem.

Mans stāsts un mēbeļu dizains 
ir autordarbs, tomēr man ir arī 
komanda, kas palīdz ar ietei-
kumiem, techniskiem risinā-
jumiem.

Kā tu raksturotu NORDI 
mēbeļu stilu? Es teiktu, ka tas 
ir skandināviski lakonisks.

Miks smejas: Tas ir latvieša 
radīts stils un dizains. Neesmu 
sekojis kādam īpašam strāvo-
jumam. Dizains, vizuālais risi-
nājums seko stāstam, tāpat arī 
detaļas un amatnieciskais izai-
ci nājums. Piemēram, mūsu 
bērnu gultiņai nav redzams 
neviens savienojums.

Kāds ir šis stāsts NORDI 
bērnu gultiņai un varbūt arī 
citām kollekcijām?

Mūsu bērnu gultiņa apzināti 
veidota šķautnaina, kur sāni 
atgādina kalnu siluetus, tie pār-
klājas ar gultiņas pamatu un 
veido zīmējumu. Šī gultiņa ir kā 
ar zāli apaugusi pļava, kur bēr-
nam atpūsties pirms nākošā 
kāpiena kalnā. 

padebešu simbols, bet tā ir arī 
nikns cīnītājs, neatlaidīga un 
plēsīga. Tā mūsu bērnu gultiņa 
apvieno vairākas simboliskas 
nozīmes.

Mūsu kollekcija “Time” vai 
“Laiks” sākās ar galdu, kas vei-
dots smilšu pulksteņa formā. 
Šis galds ir kā atgādinājums – ir 
jābūt uzmanīgiem, kā mēs iz -
mantojam mums atvēlēto laiku. 
2015.gadā man palika 35 gadi, 

stāstu. Jā gan, tas liek aiz do-
māties... 

Bet atgriežoties pie mēbeļu 
ražošanas – mēbeļu tirgus ir 
piesātināts, nesen Latvijā ie -
nācis arī ražošanas milzis 
IKEA. Kas ļauj konkurēt šajā 
plašajā tirgū?

Galvenais tomēr ir šis stāsts, 
un, protams, arī kvalitatīvi ma -
teriāli. Lielajiem ražotājiem nav 
šī īpašā stāsta.

Kā jūs uzrunājat klientu, jo 
izstāstīt stāstu prasa laiku?

Klients grib estētiku. Cilvēki 
izvērtē dizainu, estētiku, funk-
cionālitāti.

Savus sadarbības partneŗus 
galvenokārt atrodam mēbeļu 
un dizaina izstādēs un gadatir-
gos. Ar LIAA atbalstu pieda-
lāmies izstādēs jau trīs gadus. 
Tas ir ilgs un neatlaidīgs darbs. 
Šogad jau trešo gadu pie  da-
līsimies izstādē Vācijā. Pirmo 
gadu aizbraucām, prezentējām 
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Jau gadu simteni Latvijas 
Universitātē (LU) uzplaukst 
talants, uzņēmība un sadar-
bība. LU vizītkarte ir tās 
perspektīvākie studenti, jau-
nie pētnieki un absolventi, 
kuŗi ir nesuši un turpinās 
nest Latvijas vārdu pasaulē. 
Par LU spožāko prātu iz -
cilības un izaugsmes veici  nā-
šanu lielā mērā ir jāpateicas 
tieši mecenātu nesavtīgajam 
atbalstam un dāsnajiem zie-
dojumiem jau no LU darbības 
pirmsākumiem 1919. gada 
28. septembrī.

Filantropijas jēdziens cēlies 
no grieķu valodas philein ton 
anthropon, kas nozīmē mī -
lestība uz cilvēku. Latvijas 
Universitāte var lepoties ar 
vairākiem desmitiem labdaŗu, 
kuŗu rūpes par augstāko 
izglītību un zinātni ir devušas 
iespēju mūsu valstī izaugt 
daudziem pasaules līmeņa 
zinātniekiem un speciālistiem. 
Latvijas intelektuālās elites 
mu gurkauls un LU akadē  mis-
kās vides pārstāvji turpina 
Latvijas vadošās zinātnes augst-
skolas misiju veicināt Latvijas 
sabiedrības un valsts izaugsmi. 
Katrs ziedojums ir veicinājis 
izcilību gan pagājušajā gad-
simtā, gan šodien.

Diasporas labestība
Jau 8 gadus bezpeļņas fonds 

“Friends of the University of 
Latvia” (FULV) apvieno lat-
viešu izcelsmes ASV pilsoņus 
un draugus – Latvijas Uni-
versitātes atbalstītājus. Fonda 
pamatuzdevums ir nodroši-
nāt spožāku Latvijas augstākas 
izglītības nākotni. Līdz FULV 
dibināšanai 2012. gadā tautieši 
Amerikas Savienotajās Valstīs 
jau bija snieguši vairāk nekā 
500 tūkstošu ASV dolaru at -
balstu Latvijas Universitātes 
attīstībā. Sadarbībā ar FULV 
ziedojumu skaits un apmērs ir 
ievērojami palielinājies, šobrīd 
sasniedzot gandrīz 2,5 miljo-
nus ASV dolaru. Līdz šim 
dāsnākais ziedojums ir bijis 
Andreja Jurgena (1939-2010) 
testamentārais novēlējums 
2 000 000 ASV dolaru apmērā, 
kas novirzīts LU sporta sis-
tēmas attīstībai un talantīgāko 
sportistu izaugsmes sekmē-
šanai.

Ar lepnumu par izcilību!
Jau 15 gadus LU fonds sa -

darbībā ar mecenātiem un 
partneŗiem atbalsta augstāko 
izglītību gan LU, gan citās 
vadošajās Latvijas augstskolās, 
tā investējot Latvijas valsts 
nākotnes izaugsmes projektos. 
LU fonds ir stabils, respektabls 
filantropijas ideju, tradiciju un 
kultūras nesējs, tā misija ir 
sniegt atbalstu izciliem stu-
den tiem, pedagogiem un zi -
nāt niekiem izglītībā, zinātnē, 
kultūrā un sportā sadarbībā ar 
mecenātiem. LU fonda iz  pild-

Latvijas Universitātes
gadsimta noskaņās

direktore Laila Kundziņa 
uzsveŗ mecenātu ieguldījuma 
iespaidīgo nozīmību Latvijas 
un nacionālās universitātes 
attīstībā: „Sagaidot Latvijas 
Universitātes gadsimta jubile-
ju, vēlos pateikties par ziedo-
jumiem Latvijas Universitātes 
fonda mecenātiem! Sniegtais 

tiņam Andersonam, Rober-
tam Blumbergam, Pīteram 
Aloizam Ragaušam, Gunai 
Mundheimai, Andrim Ra  mā-
nam un Vairai Intai Pelēķei-
Kristoferei, LU fonda drau-
giem Austrālijā – Jānim 
Pried kalnam, Andrai Ronei 
un Ivetai Lainei. Latvijas 

Jau kopš 2006. gada roku 
rokā ar Latvijas Universitātes 
fondu mērķtiecīgākos Latvijas 
studentus atbalsta mecenāts 
Roberts Rūsis ar ģimeni. Visi 
Rūšu dzimtas pārstāvji ir ak -
tīvi piedalījušies sabiedriskajā 
dzīvē, patiesi apliecinot pat -
riotismu un mīlestību pret 

1907. gada pastkarte ar Rīgas Politechniskā institūta ēku (tagad Latvijas Universitātes galvenā ēka)
// Fotografs Toms Grīnbergs. Avots: Latvijas Universitātes Komunikācijas un innovāciju departaments

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu māja // FOTO: 
Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un 
innovāciju departaments

Latvijas Universitātes Dabas māja. Bioloģijas fakultāte; Ģeografijas 
un Zemes zinātņu fakultāte; Ķīmijas fakultāte // FOTO: Klāvs Loris

Latvijas Universitāte mūsdienu Rīgas panorāmā

savu tautu. R. Rūsis komentē 
savas ģimenes motīvāciju zie-
dot stipendijām: “Uzskatu, ka 
esmu bijis ļoti sekmīgs savā 
darba dzīvē un līdz ar to man 
ir radušies zināmi financiāli 
apstākļi. Man ir vēlēšanās 
dalīties. Mēs ar sievu vēlamies, 
lai mūsu atbalstītie stipendiāti 
dod kaut ko tālāk. Vai tas ir 
izglītības jomā vai mācot citus, 
vai uzlabojot savas profe sio-
nālās spējas, un tas ir tas, kas 
mūs zināmā mērā motivē.”

Latvijas Universitātes devīze 
ir Scientia et patria, kas nozīmē 
„Zinātnei un Tēvzemei”. 2019. 
gadā tiks piešķirtas īpašas LU 
Gadsimta stipendijas, ko no -
drošinās LU draugu un ab -
solventu ziedojumi. Atbalstu 
saņems pamatstudiju līmeņa 
studenti, lai jaunie pētnieki 
varētu pilnvērtīgāk nodoties 
izvēlētās studiju programmas 
dziļākai apguvei un iegūtu 
starptautiski atzītu augstāko 
izglītību.

Vivat, crescat, floreat Uni-
versitas Latviensis in aeter-
num!

Sagatavoja 
BRIGITA ZUTERE,

Latvijas Universitātes fonds

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston

Texas 77019
USA

atbalsts ir motivējis Latvijas 
Universitātes izcilākos pētnie-
kus, veicinājis jaunu projektu 
īstenošanu un vairojis mērķ-
tiecīgu, čaklu studentu panā-
kumus. Latvijas Universitātes 
fonda draugi un vēstneši ir 
visā pasaulē. Izsaku pateicību 
„Friends of the University of 
Latvia“ valdes locekļiem Mār-

Uni versitāti beidzamajos ga -
dos ir atbalstījuši vairāk nekā 
100 tautieši un viņu ģimenes 
no visas pasaules. No sirds 
pateicos par mecenātu ziedo-
jumiem Latvijas tagadnes un 
nākotnes veidotājiem – Lat-
vijas Universitātes studentiem 
un pētniekiem!“

No sirds Universitātei!
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Krāšņajā gājienā piedalās daudzu tautu pārstāvji // FOTO: Ilze Resne

EDUARDS
SILKALNS

Malači!
Astrīda Jansone, Trimdas bērnu bērni Latvijā, apgāds SIA VESTA-LK,

serijā Laika grāmata, 2019. g., 198 lpp.

ANDA SŪNA COOK

Klīvlandes Kultūras dārzi jau 
kopš 1946. gada ik rudeni rīko 
Vienas pasaules dienu, kad lielais 
ceļš, kas ved gar 32 tautību iz -
veidotiem nodalījumiem, ir 
slēgts satiksmei. Apmeklētāji var 
brīvi pastaigāties no viena 
`dārziņa` uz nākamiem, lai pa -
runātos ar citu tautību pārstāv-
jiem un uzzinātu kaut ko vairāk 
par šīm valstīm.

Dienas atklāšanas ceremonijā 
krāšņā gājienā piedalās visas 
dārzu pārstāvošās tautības, katra 
ar savu karogu un karogu ne -
sējiem tautastērpos. Parasti gā -
jiens ir izkārtots alfabētiskā kār-
tībā, bet šogad, atzīmējot Baltijas 
ceļa 30 gadu atceri, vairāk nekā 
pusjūdzi gaŗo gājienu veda 
Baltijas karogi. Latvijas karoga 
nesējs bija Franz Bauers ar Zandu 
Bauers un mazo Francīti. Gājiens 
apstājās pie galvenās skatuves, 
kur Ingrida Bublys, Lietuvas 
Goda vēstniece Klīvlandē, iz -
skaidroja Baltijas ceļa vēsturi. 

BALTIJAS CEĻŠ KLĪVLANDĒ
Viņa aicināja visus gaŗās karo-
gotās rindas gājējus sadoties 
rokās, godinot  ne tikai Baltijas 
valstu vēlmi pēc brīvības, bet arī 
visas cilvēces pretošanos ap -
spiestībai. Daudzo tautu pār -

stāvju līgošanās līdzi atska ņo ta-
jam ierakstam „Atmostas Baltija” 
liecināja par kopīgo atbalstu 
brīvībai. 

Šajā svētku dienā tika pie  dā-
vātas daždažādas iespējas. Lai 

gan apmeklētāju skaits bija tuvu 
30 000, visi varēja brīvi pa  stai-
gāties, pavadāt savus sunīšus, 
braukāt ar divriteņiem vai ie -
kāpt kādā no trolejiem, kas 
nepārtraukti riņķoja no vienas 
dārza piestātnes pie citas pa 
divu jūdžu gaŗo ceļu 254 akru 
lielajā platībā, kuŗu 1896. gadā 
Klīvlandes pilsētai dāvāja 
J.D.Rokefellers. Bija ēdamie un 
dzeramie, ieskaitot Andŗa Ūdŗa 
ļoti populārajā Hofbrauhaus 
novietnē.

Latviešu dārzu apmeklēja tur-
pat četri simti  zinātgribētāju 
par Latviju. Ilze Resne un Baiba 
Apele bija izstādījušas grāmatas, 
dzintara rotas un lielu pasaules 
karti, kuŗā kā bērni, tā pie  au-
gušie bija aicināti atrast Latviju. 
Bija pieejamas arī lietuviešu 
brošūriņas The Baltic Way, 30 
years, 1989-2019, Estonia, Lat-
via, Lithuania. Par savām jaun-
iegūtām zināšanām Baiba vai 
Ilze iespieda zīmodziņu ar  Lat-

vijas kontūru un pielipināja 
Latvijas karodziņa lipekli Vie -
nas pasaules dienas pasē. Bija 
izsludināts, ka pasēs, kuŗās būs 
apliecinājums, ka apmeklēti vis-
maz puse no dārziem, pases 
īpašnieks par šīm pūlēm saņems 
Klīvlandes Kultūras dārzu krek-
liņu. Daudzi apmeklētāji iztei-
cās, ka latviešu dārzs ar Latvijas 
tēlnieka Ģirta Burvja un viņa 
dēla Gaita no Latvijas dižak-
meņiem cirstām skulptūrām, 
pie kuŗām daudzi fotografējās, 
ir viepievilcīgākais.

Latviešu dārza dāsnajiem at -
balstītājiem Silvijai Rūtenbergai 
un Vilmāram Kukainim aizejot 
mūžībā, esam pateicīgi, ka šis 
stūrītis, kaktiņš zemes ir jo -
projām mīļi aprūpēts. Ilze un 
Jānis Rešņi, Ināra Zariņa, Baiba 
un Egīls Apeļi, Zenta Apīne un 
Andris Celcherts gādā, lai Lat-
vijas latviešu karogs var lepni 
plīvot virs labi koptā Latviešu 
dārza Klīvlandē.

Mūsu laikrakstā pēdējos ga -
dos bijuši lasāmi bijušās ASV 
latvietes Astrīdas Jansones sa  rū-
pēti interesantu cilvēku  por t re-
tējumi. Kopīgs šiem lielā mērā 
viņu pašu vārdiem izstāstīta-
jiem dzīvesstāstiem ir tas, ka 
stāstītāji ir piederīgi Otrā pa -
saules kaŗa  latviešu bēgļu  bērnu 
nākamajai, jau trimdā dzimu-
šajai paaudzei, kas kopš  Latvijas 
neatkarības atgūšanas  pārcēlu-
šies uz dzīvi savā senču zemē. 
Tagad šie dzīvesstāsti kopā ar 
daudziem citiem vēl nekur ne -
publicētiem apkopoti grāmatā 
„Trimdas bērnu bērni Latvijā. 
Vecākais stāstītājs 1945. gadā 
Vācijā dzimušais Jānis Mārtiņš 
Zandbergs, kam piedzimstot 
māte bijusi 24 gadus veca, tātad 
vairs nav nekāds „trimdas bērns”. 
Jaunākais ir 52 gadus vēlāk dzi -
mušais Jānis Jātnieks, kas jau 
ietilpst trimdas bērnu maz bēr nu, 
ne vairs bērnubērnu katēgorijā. 
Ārpus rāmjiem, kā mēdz sacīt, 
paliek arī dažu trimdas latviešu 
ieprecētu nelatviešu dzīvesstāsti.

Lasot šo ārkārtīgi saistošo 
grāmatu, šo ievērības cienīgo 
laikmeta dokumentu, piekrist 
vien gribas mūsu dzejas klasiķa 
Jāņa Poruka pantam par zvaig-
znēm debesīs, kas katra savādi 
mirdz, un šo zvaigžņu salīdzi-
nājumam ar daudzajiem pasau-
les ļaudīm, kam „katram savāda 
sirds”.  Tomēr vispirms lūkosim 
uztaustīt, kas ir ļoti daudziem 
stāstītājiem kopīgs.  Viņi tikuši 
audzināti latviskā garā ģimenē, 
vesti uz sestdienas skolām, 
piedalījušies latviskos kursos un 
vasaras nometnēs, daudzi vis-
maz vienu gadu mācījušies 
Minsteres Latviešu ģimnazijā. 
Viņi izrāda uzņēmību, sparu, 
gatavību apgūt jaunu pieredzi, 
gatavību riskēt. Viņi tiecas būt 
nemiera gari: pat ja Latvija 
izvēlēta par jauno pastāvīgo 

dzīves vietu, viņi bieži ceļo uz 
sākotnējo mītnes zemi vai nu 
darba komandējumos vai tu  vi-
nieku apciemošanas nolūkā.

Uz Latviju pārcēlušies trim-
das bērnubērni ir cilvēki ar 
praktisku ievirzi: viņu stāstī ju-
mos tikpat kā nemana emocio-
nālitāti, sentimentu, patosu, kas 
bija raksturīgs vismaz bēgulības 
sākuma gados viņu dzimto 
zemi zaudējušajiem vecve cā-
kiem. Daudzviet stāstījumu 
zem tekstos tomēr pamanāms 

vienas otras ģimenes pajukšanā. 
Vēl pērn tikos ar asarainu sirmu 
kundzi, kas pēc pusgada pava-
dīšanas pie dēliem Latvijā posās 
atceļam uz tālo mītnes zemi, 
kur viņai paliek meita un 
mirušā vīra kapu kopiņa.  

Bet nu par tām Poruka savādi 
mirdzošajām zvaigznēm.

Stāstītāji ir no visdažādākajām 
profesijām un amatiem. Ir uz -
ņēmēji, projektu vadītāji, sko-
lotājas, konsultanti, advokāti, 
mācītājs, archeologs, tulkotāji, 
šefpavārs, pat cilvēks, kas sevi 
dēvē par mākslinieku, bet va -
saras pavada būdiņā, ko uzcēlis 
sev piederošā mežā, lai būtu 
tuvāk Latvijas dabai. Netrūkst 
pat Latvijas sabiedrībā šobrīd 
visaugstāko stāvokli ieņemošā 
trimdas bērnubērna, ministru 
prezidenta Krišjāņa Kariņa. 

Kā Latvijas latvieši uz at  brau-
cējiem skatās? – Aija Ābena 
domā: „Mūs ... te uzskata par 
ārzemniekiem.” To pašu domu 
atbalso Baiba Rubesa: „Ja tu esi 
ārzemnieks, tu arī paliec ārzem-
nieks.” Turpretim, runājot īpaši 
par t. s. Atmodas laikmetu, 
Inese Birzniece atceras: „Es ne -
jutu to, ka mēs, no ārzemēm 
atbraukušie latvieši, tiktu uz -
tverti kā te nepiederīgi, mēs visi 
bijām kā viens.”  

  Kamēr Arnis un Daina Grosi 
saka: „Mūsdienās ir tā, ka nekur 
nav jāapmetas uz visu dzīvi,” 
Ilga Bērzkalna savu stāstījumu 
beidz vārdiem: „Šeit Latvijā ir 
manas mājas, un es negribu 
dzīvot nekur citur.” Renātei 
Guslenai savukārt „sirds ir pali-
kusi kaut kur pusceļā starp 
Ameriku un Latviju”.  Ja Renātei 
pietrūkst lielo mētropoļu, kādas 
ir Čikāga un Ņujorka, Bērz-
kalniem ir tieši otrādi: viņiem 
patīk „strādāt mazākā vidē, bet 
justies kā lielākai zivij”. Tas at -
gādina Jūlija Cēzara priekšrokas 

došanu būt pirmajam ciemā 
nekā otram Romā.   

Trimdas bērnubērni, atskaitot 
pašus vecākos viņu starpā, vēl ir 
tādos gados, kad jāliek dzīvei 
materiālie pamati ar maizes 
darbu, tāpēc Latvijā daudzi viņu 
veikumi tiešām var būt vairāk 
pamanīti nekā tie būtu daudz 
biezāk apdzīvotajās, cilvēku 
masu nospiestajās ārzemēs. Ci -
tādi gan uz lietām var skatīties 
jau pensijas gadus sasnieguši 
latvieši ar pieredzi neatalgotā, 
daļēji arī sevis piepildīšanas 
nolūkā veiktā sabiedriskā darbā. 
Pazinu tagad jau mirušu sest-
dienas skolas skolotāju un gaidu 
vadītāju Austrālijā, kas ilgos 
gados uzkrātās pieredzes dēļ 
savas pilsētas latviešu sabied-
rībai šķita gluži vai neaizstā-
jama. Lai cik liela patriote viņa 
arī būtu bijusi, cik zinu, viņa ne 
mirkli neapsvēra domu par 
atgriešanos Latvijā. Viņa bija un 
palika liela latviešu zivs pieti-
cīgāka apjoma ūdeņos: pret-
statā trimdas bērnubērniem 
viņa nebūtu varējusi uzsākt 
efek tīvas darba gaitas dzimtenē. 

Atgriežoties pie bērnu bēr-
niem, viņu skats uz Latviju īpaši 
sabiedrības sistēmas un polī-
tikas jomā var būt stipri dažāds. 
Viens tolaik 23 g. v. jaunietis, 
pirmoreiz spēris kāju tēvzemē 
1979. gadā, tātad Brežņeva 
stagnācijas ērā, jūsmo: „ Man 
Latvija patika jau tūlīt.” Bet 
grāmatā zīmējas arī vēl vesela 
virkne jaunu cilvēku ar daudz 
sofistiskākiem sabiedrisku no -
rišu un apkārtējās vides izvēr-
tējumiem, un viņi tad arī mā -
cējuši nospēlēt katrs savu lomu 
kārtības izmaiņās un Latvijas 
neatkarības nostiprināšanā. 

Kopš nesenas vizītes pie acu 
ārstes man nācies domāt par 
vārda „malacis” nozīmi. Oku-
listes asistente, lūk. lika man ar 

vienu aci un vēlāk ar otru vērties 
tādā kā trubiņā un piespiest 
pogu, tiklīdz baltā laukumā 
trubiņas galā pamanu iemir-
dzamies spilgtāku vai blāvāku 
gaismiņu. Visgrūtāk vedās pa -
manīt vāras gaismiņas laukuma 
malā, bet laikam jau man ne -
veicās tik slikti, jo asistente man 
procedūras gaitā vairākkārt ar 
augošu uzsvaru un entuziasmu 
teica ”Malacis”. Filologiem droši 
būs kāds  skaidrojums par vārda 
„malacis” īsto izcelsmi, bet man 
labpatika asistentes uzslavas 
uztvert tādā nozīmē, ka manas 
acis vēl gana labas arī laukuma 
malās uzmirdzošo gaismiņu 
uztveršanai.

Par malačiem gribas saukt arī 
visus trimdas bērnubērnu grā -
matā ievietotos personāžus. 
Sinonimu vārdnīcā malači no -
saukti arī par brašuļiem. Viņi 
nav samierinājušies ar sava acu 
skata raidīšanu tikai uz priekšu, 
staigājot pa it kā likteņa lemtu 
tiešāku un, ko var zināt, dažā 
ziņā arī vieglāku ceļu, bet 
paskatījušies arī uz laukuma, ko 
par dzīvi sauc, malām un uz  -
gājuši tur kā alternātīvu dzīves 
izmēģināšanu vecvecāku dzim-
teni. Malači nudien! 

Kārtības labad jānorāda uz 
pavisam nedaudzām kļūdām 
iedvesmojošajā grāmatā. – 44. 
lappusē Ērika Biezā vietā jābūt 
Ērikam Biezaitim. Tās pašas 
lappuses apakšā 1893. gada 
vietā pareizais gadskaitlis droši 
vien būs 1993. 127. lappusē 
iznāk, ka tagad Latvijā labi 
pazīstamais žurnālists Pauls 
Raudseps 1988. gadā Ņujorkā 
būtu tēlojis Upenāja lomu 
Anšlava Eglīša lugā Omartija 
kundze, bet Upenājs ir titul va-
ronis Anšlava Eglīša romānā un 
arī par mūziklu pārstrādātajā 
Homo novus.

konflikts starp patriotismu, kas 
cilvēku vedina uz dzīvi Tēv ze-
mē, un ģimenes un saišu atslābi-
nāšanos vai pilnīgu iziršanu, ja 
tuvinieki grib palikt mītnes 
zemē. Advokāts Filips Kļaviņš 
par dzīvi Rīgā saka: „Es ... 
varbūt te nejustos tik labi, ja 
man nebūtu iespēju braukt uz 
Ņujorku pie vecākiem, māsām 
un brāļa. Es to varu atļauties, 
citādi viņu man ļoti pietrūktu.” 
Ja līdzekļu trūkums vai ne  ve-
selība liedz laiku pa laikam 
lidināties šurpu turpu, tad 
Latvijas neatkarības atgūšana 
1991. gadā un tās radītā iespēja 
dzīvot „te vai tur” ir rezultējusies 
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Rūtai un Valdim Muktupāveliem patīk mūzicēt kopā

TIJA KĀRKLIS

Kādi ir tava uzņēmums nā -
kotnes plāni?

Turpināt pilnveidot produk-
tus un sortimentu, kā arī pa -
plašināt mūsu atpazīstamību. 
Atrast veidus, lai cilvēki ie  klau-
sītos mūsu stāstā.

Latvijā ir daudz labu ražotņu 
ar kvalitatīviem produktiem, 
kas tomēr nevar atrast eksporta 
tirgu, jo viņi ir mazi, un zīmols 
nav atpazīstams.

Tu teici, ka tavs darbs ir 
ultramaratons. Kā tu atpūties 
no šī maratona?

Miks smejas: Es skrienu! Skrie-
šana ir mans hobijs, kas dod 
jaunu startu nākošajiem dar-
biem. Arī daudzas jaunas idejas 

un atklāsmes radušās skrienot.
Vai vari teikt, ka skriešana ir 

kā meditācija?
Priekš manis – viennozīmīgi. 

Bet pirmajā vietā tomēr ir 
ģimene. Darbs paņem laiku un 
enerģiju, bet ģimene ir prio-
ritāte. Esmu radījis savu vērtību 
skalu, kuŗā pirmajā vietā ir 
ģimene, tad darbs, tad skriešana.

Sakot paldies Mikam par in  ter-
viju, domās atgriežos pie koka, 
pie Latvijas mežiem. 

Pēc Latvijas Zemkopības mi -
nistrijas datiem, 2005. gadā Lat-
vija eksportēja mežu izstrā dā-
jumus ar zemu pievienoto vēr-
tību tādus kā kurināmo koksni, 
zāģbaļķus un citus zāģmateriā-
lus 687 miljonu EUR apjomā, savu-
 kārt mēbeles – 116 miljonu EUR 

apjomā. 2018. gadā šie skaitļi 
attiecīgi ir bijuši – kurināmā 
koksne, zāģbaļķi un citi zāģ ma-
teriāli eksportēti 1384 miljonu 
vai 1, 38 miljardu EUR apjomā, 
bet mēbeļu eksports sasniedzis 
vien 173,6 miljonu EUR. Jā -
atzīst, ka gandrīz visas valstis 
cenšas pasargāt savus mēbeļu 
ražotājus no ārvalstu konkuren-
tiem, parasti ar stingru stan-
dartu palīdzību, un tas var būt 
viens no iemesliem, kāpēc 
Latvijas mēbeļu eksports pieaug 
tik lēni. Ir vajadzīgi enerģiski 
un innovatīvi ražotāji, kā arī 
valsts atbalsts, lai Latvijas mežu 
nozares produkti tiktu pārdoti 
ar iespējami augstāko pievieno-
to vērtību.

Staunton, September 14 – The 
construction of a canal between 
the Black Sea and the Baltic that 
has been proposed by Ukrainian 
Prime Minister Aleksey Gon cha-
ruk would not only have negative 
consequences for the Russian 
economy but threaten Russia’s 
very existence, according to St. 
Petersburg political analyst 
Andrey Okara.

 “The idea of linking these seas 
has existed since the beginning 
of the 20thcentury,” he says. “It is 
quite popular in Poland, Belarus 
and Ukraine. But in Russia, this 
idea is viewed with extreme hos-
tility because of the geopolitical 
and geo-economic interests of 
the country. More than that, it is 
viewed as a threat to the exis-
tence of Russia”.

According to Okara, the idea 
has been circulating among 
“’marginal’ Ukrainian experts,” 

 Baltic-Black Sea Canal
Threatens Russia’s

‘Existence,’ Okara Says

Skanēs veltījumu koncerts
senajām baltu tautām

Helsinki’s Backing of 
Tunnel to Estonia 

Gives New Impetus to 
Rail Baltica Plan, 

Russian Analyst Says
PAUL GOBLE

but now, with the prime minister 
signaling that the government is 
pursuing it, it has become a cen-
terpiece of Kyiv’s foreign policy 
and thus must be watched with 
care lest it actually be realized. 

Goncharuk made his com-
ments today at the annual meet-
ing of the Yalta European 
Strategy meeting and said that 
the canal was an entirely appro-
priate response to Russia’s threat 
to end the transit of gas across 
Ukrainian territory.

The canal itself would require 
the agreement of Belarus as well 
as Ukraine and Poland and 
would cost billions of US dollars. 
Consequently, even if Kyiv active-
ly pursues it, such a canal is un -
likely to be built anytime soon if 
at all, given the leverage Moscow 
has on Belarusian policy.

But in fact, although neither 
Goncharuk nor Okara mentioned 

Staunton, September 14 – 
Moscow has long opposed Rail 
Baltica, the plan to build a 
European-gage rail network 
between Tallinn and Warsaw, 
arguing that the size of the 
economies of the Baltic coun-
tries will mean that such a line 
would never carry sufficient 
cargo and passengers to make it 
worthwhile.

But now that Finland has said 
it will participate in the project 
by helping to build a tunnel 
between Helsinki and Tallinn 
and that China has indicated it 
will provide much of the financ-
ing for such an enterprise, 
Moscow’s arguments no longer 
hold, Vladimir Skripov says.

 In a commentary this week, 
the Russian analyst argues that 
a Helsinki-Tallinn tunnel will 
boost traffic along a Rail Baltica 
network and make it sufficient-
ly profitable that the EU will 
join China in funding the pro-
ject, making its completion 
almost inevitable and reducing 
Russia’s influence in the region.

 Moscow’s arguments against 
Rail Baltica have generally been 
cast in economic terms, Skripov 
says; but in fact, many in the 
Russian capital see the project 
as being “purely geopolitical 
and even military strategic.” 
The construction of a Helsinki-
Tallinn tunnel will bring such 
concerns to center stage.

it in their remarks, the canal is 
more important as a symbolic 
move toward the formation of a 
Baltic-Black Sea alliance of states, 
the so-called  Intermarium  that 
many in Europe have seen as an 
important element in the con-
tainment of Russian aggression.

 The idea has a long and com-
plicated history. For background, 
see in particular Marek Jan 
Chodakiewicz’s  Intermarium: 
The Land between the Black and 
Baltic Seas(Transaction, 2012) as 
well as the present author’s “New 
Polish President Makes Baltic-
Black Sea Alliance a Centerpiece 
of His Foreign Policy”.

Okara’s comments suggest that 
Moscow feels as threatened by 
this prospect as ever and will 
work to ensure that no such alli-
ance or even a canal that would 
help support it will ever be built.

Latvijas vienīgajam dabas
resursam – kokam  – radīsim 

maksimālu pievienoto vērtību!
Ar Miku Pētersonu, mēbeļu dizaineri, uzņēmuma 

NORDI dibinātāju, sarunājas Taira Zoldnere
(Turpināts no 4. lpp.)

Šī gada novembrī Latviešu 
kultūras biedrība TILTS piedāvā 
tautiešiem Ziemeļamerikā Valda 
un Rūtas Muktupāvelu koncert-
ceļojumu „Mani balti bālēliņi”. 
No 2. līdz 24. novembrim notiks 
16 sarīkojumi Amerikā un To -
ronto, Kanadā, dodot iespēju 
publikai piedzīvot vienreizēju 
divu Latvijas izcilu folkloras 
mūzikas meistaru sniegumu. 
TILTS rīko turneju sadarbībā ar 
vietējām organizācijām un ar 
Latvijas Kultūras ministrijas, 
PBLA un ALA atbalstu.

Valdim un Rūtai netrūkst 
pienākumu un projektu, tāpēc 
TILTS ir jo īpaši laimīgs par 
iespēju baudīt viņu priekšnesumu 
Ziemeļamerikā. Rūta ir Latvijas 
Kultūras akadēmijas rektore un 
profesore, Valdis – etnomū zi ko-
loģijas profesors Latvijas Uni-
versitātē. Rūta ir vairāk nekā 50 
zinātnisko darbu autore par kul-
tūras teoriju, etnoloģiju un folk-
loristiku; Valdis ir publicējis 
monografijas „Kokles un kok-
lēšana Latvijā” (2009, 2013) un 
„Tautas mūzikas instrumenti 

Latvijā”(2018). 
Līdzās zinātniskajai dzīvei 

Valdis un Rūta darbojas arī 
radošos projektos. Abiem patīk 
dziedāt un spēlēt kopā, un, kaut 
arī akadēmiskie pienākumi pa -
ņem ļoti daudz laika, viņi atrod 
laiku mūzicēšanai. Valdis un 
Rūta tiek pieacināti darboties 
līdzi dažādos tautas mūzikas 
projektos, gan tradicionālos, gan 
tādos, kas vairāk atbilst mūsdienu 
izpratnei, viņi abi ir uzstājušies 
daudzkārt Latvijā un citur pa -
saulē. Rūtas daiļā balss, pie  mē-

ram, ir dzirdama postfolkloras 
grupas Iļģi ierakstos „Ne uz 
vienu dienu” un „Spēlēju, dan-
coju”. Abi piedalījās Vairas 
Vīķes-Freibergas ierakstā „Vairas 
dziesmas” un gandrīz desmit 
gadus darbojas mūzikas pro-
jektā Dabas koncertzāle. Valdis, 
kuŗš jau no pagājušā gadsimta 
astoņdesmitajiem gadiem ir 
latviešiem pazīstams kā lielisks 
tautas mūzikas mākslinieks 
(īpaši spēlējot kokli, arī dūdas 
un citus tradicionālos instru-
mentus), ir sastādījis vairākus 

zemēm – Latvijas, Lietuvas un 
Austrumprūsijas. Koncertā at -
skaņosim rituālu, ieražu un 
mītoloģiskās dziesmas, kā arī 
instrumentālas meditācijas un 
saspēles. Savā mūzikā apvieno-
jam senās tradicijas ar pašu 
jaunradi, radot neaizmirstamu 
mūzikālu piedzīvojumu, kas 
atklāj seno baltu tautu mūzikas 
burvību un krāsainību.” Muk-
tupāveli mūzikā ļauj atdzimt no 
jauna koklēm, dūdām, vargā-
nam, svilpei, baubenam un 
dziedošiem zvaniem – instru-

ierakstus, ieskaitot „Kokles”, 
„Trej deviņi koklētāji” un „Dū-
das Latvijā”.

Ar programmu „Mani balti 
bāleliņi” Valdis un Rūta Muk-
tupāveli Ziemeļamerikā uzstā-
sies pirmo reizi. Viņi paši saka:  
„Mūsu mūzika ir veltījums 
senajām un mūsdienu baltu 
tautām – latgaļiem, sēļiem, 
zemgaļiem, lietuvjiem, jātvin-
giem, kuršiem un prūšiem. 
Skaņdarbu pamatā ir vokālā un 
instrumentālā mūzika no baltu 

mentiem, kas spēlēti mūsu 
sentēvu laikos.

Koncertceļojums sāksies 2. no -
vembrī ar koncertiem ASV 
vidienē, pēc tam Austrumkrastā 
un pa ceļam uz Rietumkrastu 
18. novembrī piestās arī To -
ronto, Kanadā. Pēdējais kon-
certs notiks Losandželosā 24. 
novembrī. Valdis un Rūta vēlas 
satikties ar tautiešiem Ziemeļ-
amerikā un cer, ka viņu mūzika 
iedvesmos un aizkustinās!
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Kartupeļu rakšanas aina – tik naturāla, asprātīga un muzikāli interesanta... // FOTO: Justīne Grinberga

Mīlestība nogrimst akacīDAIGA
MAZVĒRSĪTE

„Es latviešu dzejnieks – par ko 
lai es dziedu?” jautāja Aleksandrs 
Čaks, un prātā ātri un dabiski 
iešaujas atbilde – par mīlestību. 
Šī, protams, ir neizsmeļama un 
interesanta tēma, un Liepājas 
teātris to šogad izvirzījis par 
vadmotīvu visai jaunajai sezonai. 
To teātris atklāja septembŗa vidū 
ar mūziklu „Purva bridējs ugunī”, 
kas ir iespaidīgs jaundarbs, un 
teātŗa direktors Herberts Lauk-
šteins sapni par šādu uzvedumu 
lolojis jau piecus gadus. Savukārt 
pēdējos divus gadus ar ideju 
„nēsājies” režisors Regnārs Vai -
vars, kuŗš šoreiz kļuvis ne tikai 
par mūzikla libretistu un dzej-
nieku, bet arī scēnografu. Līdz ar 
to pēc Blaumaņa darbu motīviem 
tapusī izrāde briedusi ilgi un ne  -
būt ne vienkārši, jo tās saga  ta-
vošanās darbu dēļ sezonas at  klā-
šana tika atlikta par nedēļu un 
Edgara lomas atveidotājs, no 
Dailes teātŗa izsauktais Gints 
Grā velis, kopš jūlija būtībā pār-
cēlies uz Liepāju. Par mūzikas 
autoru izraudzīts Kārlis Lācis, 
komponists ar lielu pieredzei 
teātŗa jomā, un viņa iepriekšējais 
Liepājā iestudētais lieldarbs, mū -
zikls „Pūt, vējiņi” (2011) skaņ ra-
dim nesa Spēlmaņu nakts balvu 
kā gada labākā mūzikālā izrāde. 

Vai šoreiz darbs divu gadu 
gaŗumā kļuvis par lielu veiksmi 
mūsu kultūras dzīvē? – tas ir strī-
dīgs jautājums, un interesanti, ka 
līdzšinējie mēģinājumi mūzika-
lizēt Blaumaņa noveli „Purva 
bridējs” un lugu „Ugunī” nevienā 
no reizēm nav kļuvuši publikas 
īpaši iemīļoti. Tas liek aizdomā-
ties – varbūt rakstnieks bijis tik 
ģeniāls, ka nekāda papildus in -
terpretācija un skaņu partitūra 
viņa brīnišķīgajam veikumam 
nemaz nav nepieciešama? Starp 
citu, arī filma „Purva bridējs” iz  -
pelnījās jūtamu kritiku ne tikai 
par galvenās lomas – Kristīnes at -
veidotājas Vijas Artmanes iz  vēli, 
bet arī par gultas skatiem, kas sa -
grozīja Blaumaņa atainotās sie  viš-
ķās skaidrības un tikumības ideju.

Vispirms jau komponists Jānis 
Kalniņš 1936. gadā sacerēja 
operu „Ugunī”, pats rakstīdams 
libretu, balstoties lugas „Ugunī” 
materiālā. Un, protams, ne jau 
lielā mīla, bet gan latviskās dzīves 
vērtības un ar to saistītas iz  šķir-
šanās bija operas libreta centrā. 

Skaņradis saglabāja Blaumaņa 
galvenos tēlus, ieskaitot Sutku, 
Vīskreli un Alderu, un ļāva mū -
zikai galveno tēmu fonā stāstīt 
par to, ko no lugas vai noveles 
rindām saprata lasītājs. Kalniņš 
necentās ausi glāstīt ar saldām 
vai tautiskām melodijām, toties 
iekļāva tautas ziņģi krogus skatā 
un, protams, apveltīja Kristīni ar 
lirisku monologu „Manā dārzā”. 
Aizsteidzoties notikumiem priek-
šā, jāsaka, ka jaunajā Lie pājas 
mūziklā autori pret Kristīni bijuši 
daudz skopāki, laupot varonei 
kādu spilgtu, raksturojošu āriju 
izrādes ekspozīcijas daļā. No 
vienas puses žēl, jo skatītājs nāk 
uz izrādi ar saviem blaumaniska-
jiem priekšstatiem par tiklu 
būtni, no otras – Liepājas teātrī 
dzimusī Kristīne ir pavisam 
citāda kā Blaumanim, svešāda 
un dīvaina.

Jāņa Kalniņa „Ugunī” tūdaļ pēc 
Rīgas tika iestudēta Liepājas 
operā, daži operas fragmenti ska -
nējuši koncertos līdz mūsdie-
nām. 1977. gadā baleta viencē-
lienu „Ugunī” ar apakšvirsrakstu 
„Lasot Blaumani” sacerēja Juris 
Karlsons, tas tika uzvests 1979. 
gadā, atkārtoti arī 2017. gadā. 
Vienu vienīgu iestudējumu pie-
dzīvoja Māras Zālītes un Jāņa 
Lūsēna mūzikls „Hotel Kristina” 
Nacionālajā teātrī (2006). Toreiz 

centrā Rūdolfam Blaumanim. 
Protams, apbrīnas vērta ir Vai -
vara režisoriskā un scēnografiskā 
ekvilibristika, brīžam līdzinoties 
burvju trikiem, jo mūziklā ak -
tieŗi, nemaz nerunājot par dejo-
šanu un dziedāšanu, lec, skrien, 
pat lido, jāj ar zirgiem, par laimi, 
mākslīgiem. Izrādē iesaistīta tru-
pas liela daļa, ieskaitot vēl tikai 
topošos aktieŗus, tā saukto Lie-
pājas teātŗa kursu, kam šīs ir 
pirmās lielās ugunskristības 

mirkļiem mūziklā. Tāpat gan -
drīz vai Loida-Vēbera klātbūtne 
jū  tama Kristīnes un Akmentiņa 
liriskajā duetā. Te Jēkabsones 
balss beidzot uzvirmo dīvas 
cienīgā emocionālajā diapazonā, 
atgādinot par viņas izcilo veiku-
mu muzikālajā izrādē „Piafa” par 
Edīti Piafu. 

Jaunā traktējumā tverts arī 
Akmentiņa (Sandis Pēcis) tēls, 
kas vairs nav lāga vīrs un čakls 
saimnieks, bet drīzāk intrigants, 

plūst dzeja, mūzika un aktieŗu 
priekšnesums. Savukārt mūzikla 
noslēgumā abus kā ar neredzamu 
spēku uzrauj debesīs, publikai 
paliekot neizpratnē – vai tā bija 
skatuves darbinieku kļūda, vai 
arī tik bēdīgs sanācis stāsta gals? 

Nelaupot iespēju skatītājam 
pa šam piedzīvot visas likstas un 
priekus, kas atainoti mūziklā 
„Purva bridējs ugunī”, noteikti 
jā  uzslavē it visi iestudējuma da -
līb nieki – no aktieŗiem līdz mū  zi -
ķiem, kas ar milzu atdevi iedzī-
vina trakulīgās un fiziski ļoti 
nogurdinošās režisora ieceres. 
Pil nīgi atbilstošs Vaivara iecerē-
tajam raibumam ir Kārļa Lāča 
mūzi kālais materiāls, kur pavīd 
gan latviski danči, gan latgaliski 
sie  viešu dziedājumi, arī skaņ ra-
dim zīmīgās slāviskās intonācijas. 
Ie  mirdzas Balkānu mūzikai rak-
sturīgie ritmi, atpazīstami pāris 
motīvu no Imanta Kalniņa mū -
zikas kinofilmai „Pūt, vējiņi” – 
varbūt atkal kāds citāts līdzīgi 
vīru jautrības skatā pamestajai 
frāzei „Nekur nav tik labi kā 
mājās”. Te, Latvijā, tā uzreiz sais-
tās ar Raimonda Paula šāda no -
saukuma dziesmu. Tikmēr pil nīgs 
jaunums ir pirmoreiz uz teātŗa 
skatuves tik naturāli un reizē 
asprātīgi parādītā kartupeļu rak-
šanas aina, ar ko sākas izrādes 
2. cēliens. „Roc, meitiņ, roc”, 
skandē „Pūt, vējiņi” Baibas lomas 
atveidotāja – Everita Pjata-Gert-
nere, un viņai piebalso racēju 
koris: meitenes ar groziem un 
brašie kaplētāji, piesizdami kāju 
un raušot ārā no vagām pēc skata 
īstus bumbuļus. Šīs tautiskās 
ainas – solo un koŗa, arī ansambļa 
dziedājumi – ir lielākās Kārļa 
Lāča veiksmes, kas nebūtu iespē-
jamas bez Normunda Kalniņa 
vadītās mūziķu grupas teicama 
atbalsta. Milzīgu darbu pavei ku-
šas arī aktieŗu vokālās pedagoģes 
Ieva Kerēvica un Ieva Dreimane, 
iestudējot sarežģīto partitūru.

Jā, mūzikls ir sarežģīts žanrs, 
un Liepājas teātŗa jauniestu dē-
jums to apliecina, kārtējoreiz 
liekot aizdomāties, vai slavena 
autora varoņu vārdu izmanto-
jums nav tikai triks publikas in -
tereses piesaistei? Ja būtu Daina 
un Vilis, publika, elpu aizturējusi, 
nesekotu līdzi sižetam, bet tagad 
vairums apmēram zina, kas va -
rētu notikt, un ir šoks, ja notikumi 
iet citu gaitu. Tātad emocijas 
garantētas! Piemēram, kad Kris-
tīne tomēr nenoliek savas vieglās 
dienas vai kad notikumos ar 
Kristus pie  sau kšanu rēgulāri ie -
maisās mācītājs (Viktors Ellers), 
kuŗa lomas jēga tā arī nav sap-
rotama. Kad kroga skatā Edgars 
sit kārtis ar pašu nelabo jeb 
Fišvagaru (Kris taps Kārliņš), te 
vinnēdams, te zau  dēdams, ienāk 
prātā, ka par spēli savu misiju 
šoreiz uzskatījis arī pats mūzikla 
režisors un autors Regnārs Vai-
vars, kuŗš sapinis vienā bizē īste-
nību un savas fantāzijas, kultūras 
kanonu un nakts murgus. Bet 
varbūt tāda ir patiesā un juceklīgā 
šodienas reā litāte, kas atdzīvo ju-
sies uz Lie pājas teātŗa skatuves 
izrādē, kur mīlestība tā arī nespēj 
izšķilties no čaumalas. Tas jau arī 
laikam ir tas purvs, kuŗu nespēj 
izbrist ne viņi, ne mēs. 

Zālīte pati izrādi nodēvēja par 
„melofarsu” un Blaumaņa varo-
ņus izmantoja par augsni savai 
fantāzijai. Darbība notika vies-
nīcā, kuŗas darbinieki bija Kris-
tīne un Edgars, un šajā lomā 
toreiz uz teātŗa skatuves debitēja 
tagad aiz Latvijas robežām labi 
pazīstamais dziedātājs Intars Bu -
sulis. Jaunums bija arī tas, ka 
lugas gaitā publika ar mobilā 
telefona palīdzību, sūtot īsziņu, 
varēja balsot par Kristīnes izvēli – 
iziet pie Edgara vai Akmentiņa – 
mūziklā Šteina. Taču kopējā gro -
teskajā uzveduma atmosfērā – 
dzejniece sižetā bija iepinusi pat 
padomju kosmonautikas varoni 
Juriju Gagarinu – mīlas tēma 
pilnīgi pazuda. Kaut kas līdzīgs 
noticis atkal, šoreiz jau Liepājas 
teātŗa jauniestudējumā. Paša 
režisora uzstādījums, radot un 
iestudējot mūziklu, bija – veidot 
izrādi par tiem nelaimīgajiem 
cilvēkiem, kas spēj nelaimē būt 
laimīgi, – un tas izklausās aiz-
kustinoši un augstsirdīgi. Solī-
jumu par nelaimes saldās un 
gaišās puses, kā arī ciešanu iz  -
bau dījumu Vaivars gan nav īsti 
turējis, jo uz skatuves savērpjas 
tāds tēlu, notikumu un noskaņu 
murskulis, ka skatītāja emocijas, 
lai cik tās gaistošas, nespēj no -
stabilizēties un sagādāt paliekošu 
gandarījumu. Vizuāli dominē 
melnā un baltā krāsa, restes un 
virves, vīri melnā un sievas baltās 
līgavas kleitās, kam pa virsu 
melns paltraks. Dvēsele un sirds 
nespēj izsekot režisora brāz mai-
najam fantāzijas lidojumam, kas 
klejo starp šausmu filmu un 
vesternu, izrādes izskaņā galveno 
lomu uzticot… zirgam, ne vairs 
cilvēkiem, kuŗu jūtu kolīzijas bija 

starp profesionāļiem. 
Pirmais ieteikums būtu – do -

doties uz mūzikla „Purva bridējs 
ugunī”, aizmirst lasīto Blaumani 
un ļauties notikumu gūzmai. Ja 
turēsimies pie pirmavota, tad būs 
jāpukojas par sižeta sagrozī ju-
miem, nāksies brīnīties, kur pa -
likusi Matilde, ja runa ir par 
„Purva bridēju”, un kas ir Made, 
un kāpēc Fišvagara uzvārdā 
pazudis burts „r”. Bet varbūt Vai-
 vara izdomātais muižas pārvald-
nieks patiesi ir „zivju vagars”, jo 
nav jau jāmeklē loģika mākslas 
darbā! Tiesa, tēlu loka sama zi-
nāšana ir mākslinieciski un mū -
zikāli attaisnojama, jo autori 
koncentrējušies uz Kristīnes – 
Edgara – Akmentiņa mīlas trij-
stūri, kuŗu apdzied un apspēlē 
Kristīnes māte. Šī loma uzticēta 
Karīnai Tatarinovai, kas gan no 
skata ir par jaunu Vešerienes 
tēlam, taču droši vien izvēles 
pamatojums balstīts viņas pro -
fesionālajās spējās. Diemžēl Ta -
tarinovai ar Kristīnes tēlotāju 
Agnesi Jēkabsoni tembri ir 
samērā līdzīgi, kas nenāk par 
labu mūzikas materiāla uztverei. 
Tad jau no abām vairāk atšķiras 
Mades lomas tēlotāja Signe 
Dancīte. Viņas varone varētu būt 
„Purva bridēja” Matilde, taču nē. 
Mades tēls liek domāt par Raiņa 
Laimdotas un Spīdolas tēlu dia-
lektiku. Tieši Spīdola lika „mai-
nīties uz augšu”, un arī Liepājas 
izrādē Made, nevis Kristīne ir tā, 
kas iesaistās dialogos ar Edgaru 
arī par dzīves jēgu, ne tikai jūtu 
pasauli. Viņa analizē, nevis bauda, 
un uz Mades rokām teju mirst 
palaidnīgais Edgars mūzikla 2. 
cēlienā. Šis ir viens no skais-
tākajiem un izteiksmīgākajiem 

viens no jaunās paaudzes uz  ņē-
mējiem, kam mērķa sasniegšanai 
visi līdzekļi ir labi. Loģiski, ka 
meitenes izvēlas veiksminiekus, 
tā dara arī Kristīne, kas pirms 
tam izmeņģējusies ne tikai ar 
Edgaru, bet arī vācu kungiem. 
Lustīgs un uz komisku personāžu 
pretendējošs ir Edgara Pujāta 
atveidotais barons. Viņam atvē-
lēti vairāki jauki, tradicionāli 
mūzikālie numuri, un vienā liels-
kungs nez kāpēc uzrunā savus 
zemnieciņus ar nedaudz pārfra-
zētiem Ēvalda Valtera vārdiem: 
„Mana mīļā, mana drosmīgā 
arāju tauta!”, ko leģendārais ak -
tieris teica Tautas frontes dibi nā-
šanas kongresā. Tāpat citāts no 
Fransuā Vijona ir viena no Ed -
gara tēla pamattēzēm „es strauta 
malā slāpēs eju bojā”, kas mūziklā 
kā varoni raksturojošs vadmotīvs 
izskan vairākas reizes. Diemžēl 
libreta autors nav ielicis dziļāku 
jēgu šai teikumā, kā to dara 
Vijons, rakstot „ugunskura tu -
vumā man salst, es esmu dzim-
tenē un jūtos tālu projām…” 
Jaunā mūzikla Edgars, liekas, 
pats pa  gaidām nezina, ko grib, 
šaudās pa dzīvi bez apjēgas, un 
tikpat skre  joša un nepro gnozē-
jama ir viņa Kristīne – tipiski 
mūsdienu jau nieši bez lieliem 
mērķiem un mi  sijas apziņas, un 
viņiem mīlestība ir tā starp citu. 
Jā, bet kas tad īsti ir tā mīlestība? 
Par to abi skaisti dzied, iespējams, 
izrādes roman tiskākajā ainā 1. cē -
liena noslē gumā, skaŗot pāri ska-
tuvei izvilk tās stīgas, kas sabalso-
jas ar mū  ziķu spēlētajām notīm. 
Edgars paceļ Kristīni uz rokām 
un nes pāri cilvēku, varbūt lik-
teņa izlik  tajiem šķēršļiem, un šis 
ir brīdis, kad vienā straumē sa -
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Latvija pievienojās 
vairākām iniciātīvām

23. septembrī Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) Ģenerālsek-
retāra organizētā Klimata rīcības 
samita ietvaros Ņujorkā, ASV, vi -
des aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrs Juris Pūce (AP!), 
pārstāvot Latviju, pievienojās vai-
rākām klimata polītikas un rīcības 
iniciātīvām, kā arī piedalījās aug-
sta līmeņa diskusijā par klimata 
pārmaiņu ierobežošanu.

ANO Klimata rīcības samitā 
Latvija pievienojās trīs iniciātīvām, 
kas tika publiskotas samita laikā. 
Latvija pievienojās iniciātīvai par 
jauniešu iesaistīšanu Parīzes nolī-
guma mērķu īstenošanā, t. sk. po -
lī tiku formulēšanā. Latvija pie vie-
nojās iniciatīvai par gaisa kvalitā-
tes uzlabošanu un klimata pār-
mai ņu, un gaisa piesārņojuma po  -
litiku saskaņotības veicināšanu, kā 
arī iniciātīvai par klimata rīcības 
veicināšanu un partnerību veido-
šanu pasākumu īstenošanai reģio-
nos, iesaistot visus pārvaldes līme-
ņus, t. sk. pilsētas. Klimata rīcības 
samitā tiek prezentētas virkne 
iniciātīvu, tās izstrādātas deviņās 
tematiskajās jomās: emisiju sama-
zināšana, sociālie un polītikas vir-
zītāji,  jaunieši un  publiskā mobili-
zācija, industrijas pāreja, infra-
struktūra, pilsētas un vietējā rīcī-
ba, dabā balstīti risinājumi, notu-
rīgums un pielāgošanās, klimata 
financējums un oglekļa cenas no -
teikšana.

***
Baltieši Briselē izveido 

simbolisku “Baltijas ceļu”
Vairāki simti latviešu, lietuviešu, 

igauņu, kā arī viņu draugi un pa -
ziņas 23. septembrī sanāca Briselē, 
lai izveidotu simbolisku “Baltijas 
ceļu” starp trīs valstu vēstniecībām.

Pasākums notika tieši svētdien, 
22. septembrī, jo Briselē, tāpat kā 
daudzviet pasaulē, aizvadītajā svēt-
dienā tiek atzīmēta diena bez au -
tomašīnām. Līdz ar to Beļģijas 
galvaspilsēta privātajam transpor-
tam bija slēgta. Pirms 30 gadiem 
notikušajā “Baltijas ceļā” Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas iedzīvotā-
jiem bija jāizveido aptuveni 600 
km gaŗa ķēde. Un tam toreiz bija 
nepieciešami aptuveni divi miljo-
ni cilvēku. Briselē ceļš no Latvijas 
vēstniecības ēkas līdz Igaunijas un 
tālāk Lietuvas vēstniecības na -
mam ir aptuveni 600 metru gaŗš. 
Svētdienā te rokās sadevušies bal-
tieši un viņu draugi. Daži bija tau-
tastērpos, citi – krāsainos T krek-
los, bet kādam galvā bija studentu 
korporāciju cepures. Baltiešu ko -
pābūšana turpinājās arī parkā 
līdzās Eiropas Parlamentam. Te 
bija nobaudāms gan lietuviešu 
alus, gan latviešu saldējums, gan 
igauņu konfektes. Kopējā svētku 
noskaņā palīdzēja radīt arī deju 
ko  pas un kori no visām trim bal-
tiešu kopienām. Baltiešiem te pik-
nikā pievienojās arī citi briselieši, 
kuŗi tika izglītoti – kas un kāpēc te 
notiek. 

***
Ārvalstu vēstnieki 
apmeklē Latgali

24. septembrī Latvijā akreditētie 
ārvalstu rezidējošie un nerezi dē-
jošie vēstnieki ikgadējā reģionā-
lajā braucienā apmeklēja Latgali. 
Ārlietu ministrijas organizētajā 
tradicionālajā braucienā iepazīt 
Latvijas reģionus vēstniekus aici-
nāja valsts sekretārs Andris Pelšs. 
Vēstnieki guva ieskatu par eko no-
miskās sadarbības iespējām šajā 
reģionā, kā arī iepazina tā kultūr-
vēsturi.  Viesi tikās ar Daugavpils 
pilsētas domes priekšsēdi Andreju 
Elksniņu, Līvānu novada domes 
priekšsēdi Andri Vaivodu, apmek-
lēja Līvānu novada Kultūras cen - 
t ru un Latgales mākslas un amat-
niecības centru, kur iepazinās ar 
Līvānu stikla izstrādājumu tapša-
nas procesu. 

***
Atbalsta pilnīgu pāreju

 uz mācībām valsts valodā 
arī bērnudārzos

Koalicijas sadarbības padomes 
sēdē, apspriežot nacionālās apvie-
nības Visu Latvijai!/ Tēvzemei un 
brīvībai/LNNK (VL/TB/LNNK) 
piedāvātos grozījumus Izglītības 
likumā, visas valdības partijas vie-
nojušās, ka visos izglītības līmeņos 
īstenojama pilnīga pāreja uz mā -
cībām valsts valodā. Attiecīgs 
plāns būs jāizstrādā Izglītības un 
zinātnes ministrijai (IZM). 

VL/TB/LNNK priekšsēdis Rai-
vis Dzintars uzsvēra, ka pagaidām 
šī vēl ir tikai ļoti svarīga vienoša -
nās. “Es pat teiktu, ka [tā ir] vēstu-
riska vienošanās,” teica Dzintars, 
uzsverot, ka tā ir pirmā reize, kad 
visas valdību veidojošās partijas 
devušas zaļo gaismu idejai par 
pilnīgu pāreju uz mācībām valsts 
valodā. “Nacionālā apvienība arī 
turpmākajā procesā darīs visu 
iespējamo, lai šī pāreja tiktu īste-
nota pēc iespējas ātrāk,” akcentēja 
polītiķis.

***
Ārlietu ministrijas izstāde  

apceļo Latviju
19. septembrī ārlietu ministrs    

E. Rinkēvičs Tukuma Mākslas 
mū  zejā atklāja ceļojošo izstādi 
“Latvijas diplomātijai un ārlietu 
dienestam 100”, kuŗu Ārlietu mi -
nistrija pirmo reizi ir izveidojusi ar 
mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar 
Latvijas ārlietu dienesta darbību 
un sasniegto 100 gados. Kā pirmā 
izstādes apskates vieta ārpus gal-
vaspilsētas ir izvēlēts Tukums, jo 
ar šo pilsētu ir saistīts pirmā Lat-
vijas ārlietu ministra Zigfrīda An -
nas Meierovica (1887-1925) vārds.

Ekspozīcija sniedz ieskatu Lat-
vijas vēstures nozīmīgākajos noti-
kumos un stāsta par ārlietu die -
nesta diplomātu ieguldījumu 
valsts izveidē, pastāvēšanā un starp-
tau tiskajā atzīšanā. Tukuma ie -
dzī vo tāji un pilsētas viesi var ap -
skatīt dokumentus, fotografijas  
un priekš metus, no kuŗiem lielākā 
daļa izstādē tiek eksponēti pir-
moreiz. Tukumā Ārlietu minis - 
t rijas veidoto izstādi papildina 
mākslas darbi un priekšmeti no 
Tukuma Mākslas mūzeja un citu 
Latvijas mūzeju krājumiem, bi  b-
liotēkām un privātkollekcijām. 
Interesentiem  apskatāmi Jāzepa 
Grosvalda, Voldemāra Tones, Ro -
mana Sutas un citu mākslinieku 
veidoti ārlietu dienesta darbinieku 
portreti gleznās, skulptūrās un 
šaržos. Apskatei pieejami arī ar 
ārlietu dienesta personībām saistī-
ti priekšmeti no privātkollekcijām.

Izstādi “Latvijas diplomātijai un 
ārlietu dienestam 100” Tukuma 
Mākslas mūzejā varēs aplūkot no 
2019. gada 19. septembra līdz 8. 
decembrim. Tālāk izstāde ceļos uz 
Ventspili, Jelgavu un Bausku. Tā -
pat to iecerēts parādīt arī Cēsīs, 
Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā. 
Izstāde pa Latviju ceļos līdz 2021. 
gada janvārim, kad apritēs 100 
gadu, kopš tika panākta Latvijas 
Republikas starptautiski tiesiskā 
(de iure) atzīšana. Līdzās izstādei 
iecerētas sarunas un diskusijas, 
kuŗu mērķis ir veicināt sabiedrī-
bas zināšanas par diplomātiju, ār -
polītiku un ārlietu dienesta dar-
bību. Ārlietu ministrijas ceļojošā 
izstāde “Latvijas diplomātijai un 
ārlietu dienestam 100” ir daļa no 
Latvijas ārlietu dienesta Simtgades 
svētku programmas.

***
Latvijas jaunieši pievērš 

uzmanību klimata problēmām
20. septembrī kustības Fridays 

For Future Latvia un jaunatnes 
organizācijas “Protests” akcijā “Gā -
jiens nākotnei” Vērmanes dārzā 
pulcēja apmēram 300 jauniešu. 
Akcijas “Gājiens nākotnei” mērķis 
ir pievērst mediju un polītiķu uz -
manību klimata problēmām. Gā -
jiena dalībnieki pēcpusdienā pul-
cējās Vērmanes dārzā pie brīvda-
bas skatuves un vēlāk devās gājie-
nā Vecrīgas virzienā. Pasākumu 
lielākoties apmeklēja jaunieši, tu -
rot rokās pašu gatavotus vai pasā-
kuma rīkotāju sarūpētus plakātus. 
Plakātos izskanēja virkne aicinā-
jumu, tostarp ieviest innovatīvu 
depozīta sistēmu, kā arī atbildīgi 
lietot transportu un atbildīgi iz -
vēlēties pārtiku.

Jaunieši turēja rokās plakātus ar 
saukļiem “Novelc vienaldzības 
brilles”, “Retāk lietojiet auto un uz -
turā mazāk lietojiet gaļu”, “Par tīru 
rītdienu jau šodien”, “Mēs visi 
esam vienā laivā”, “Mums nav 
planētas B”, “Mūsu planēta ‒ mūsu 
atbildība” utt.

***
Koncertzāli uz 

AB dambja necels
Nacionālās akustiskās koncert-

zāles būvniecībai pieejamie 23 
miljoni Eiropas struktūrfondu fi -
nancējuma, kuŗus iepriekš tika 
plā  nots izmantot AB dambja pa -
matu nostiprināšanai, sadalīti ci -
tām vajadzībām, tā pēc Latvijas 
Mūzikas padomes sēdes sacīja 
kultūras ministrs Nauris Puntulis 
(VL/TB/LNNK). Viņš skaidroja, 
ka apmēram deviņi miljoni eiro 
no šī financējuma būs Kultūras 
ministrijas (KM) rīcībā. 5,5 mil-
jonus eiro no šī financējuma plā-
nots izmantot, lai veiktu remont-
darbus Lielajā ģildē, kuŗa esot ka -
tastrofālā stāvoklī. Pēc Puntuļa 
paustā, esot konkrēts plāns, kur šo 
financējumu vairāk nekā deviņu 
miljonu apmērā izmantot. Pun-
tulis sacīja, ka pārējais pieejamais 
struktūrfondu financējums esot 
“iepludināts” kopējā valsts budžetā 
fiskālās telpas paplašināšanai. No 
Puntuļa teiktā noprotams, ka AB 
dambis vairs netiek izskatīts kā 
reāls variants koncertzāles būvnie-
cībai, turklāt ministrs norādīja, ka, 
iespējams, tiks sludināts jauns 
me  tu konkurss. Puntulis atzina,  
ka teorētiski arī architekta Anda 
Sīļa izstrādāto koncertzāles pro-
jektu, kas paredzēja to veidot uz 
AB dambja, varētu tikt pārcelts uz 
jauno vietu, tomēr, viņaprāt, va -
jadzētu sludināt jaunu ideju kon-
kursu.

***
Baltijas jūras koŗu konkursā 

Latvijai trešā vieta
Jūrmalā notika 4. starptautiskais 

Baltijas jūras koŗu konkurss. Tajā 
uzvaras laurus plūca jauktais koris 
Mornington Singers no Īrijas. “Ja  s-
mīnas koris” no Latvijas ieguva 
trešo vietu.

Kopumā par Grand Prix sacen-
tās pieci kori. Par uzvarētāju kļuva 
Mornington Singers no Īrijas, otrā 
vietā palika Permas akadēmiskais 
koris Mlada no Krievijas, Latviju 
pārstāvēja un trešo vietu ieguva 
jauktais “Jasmīnas koris”. Tikmēr 
ceturto vietu ieguva jauktais koris 
Salutaris no Baltkrievijas, bet 
piek  tajā vietā palika somu vīru 
koris Valkia.

***
Latvijā aizvadīta Pasaules talka

Kā simbols cilvēku un dabas 
attiecību uzlabošanai ir koku stā-
dīšanas akcija un arī citas aktī vi-
tātes, ar ko Latvija pievienojās lie-
lajai Pasaules talkai. Kopumā 
Pasaules talka pulcēja 163 valstu 
cilvēkus, kuŗi 21. septembrī vāca 
atkritumus un sakopa vidi. Šāda 
vispasaules akcija notika otro ga  du 
pēc kārtas, un to rosinājis tieši 
Baltijas valstu veiksmīgais pie-
mērs, pirms 10 gadiem aizsākot 
šādus pasākumus. Pasaules talkas 
centrālā vieta Latvijā šodien bija 
Madonas novada Barkavas pa -
gastā, bet arī citviet notika dažādi 
sakopšanas darbi. Rīgā viena no 
šādām vietām bija Lielie kapi 
(attēlā).

Lielo kapu draugu grupa kapu 
sakopšanas talkas rīko rēgulāri, 
bet šodien tas notiek, simboliski 
vienojoties ar līdzīgi domājošiem 
cilvēkiem visā pasaulē. Talcinieks 
Otto Ozols norāda – ir labi, ka v a -
ram kopā strādāt un vienoties par 
kaut ko. Savukārt talcinieki Val -
ters un Andris vēl piebilst, ka savā 
ziņā šodienas pasākums labi sa -
saucas ar vakar visā pasaulē, arī 
Rīgā, notikušo Klimata gājienu un 
tā idejām. 

***
Stāda kokus nākotnei

Centrālais Pasaules talkas pasā-
kums norisinājās Kristiāna Dāvi -
da pamatskolas territorijā Mado-
nas novada Barkavas pagastā. 
Spītējot lietainajiem laika apstāk-
ļiem, pasākuma ietvaros tika ie -
stādīti gan koki, gan košumkrū -
mi. Tāpat visi atnākušie kopā ar 
pamatskolas bērniem ierīkoja da -
bas taku, kas kalpos par āra aktī vās 
zonas papildinājumu bērniem, 
kas ikdienā mācās un dzīvo skolas 
territorijā.

Agris Lungevičs, Madonas no -
vada pašvaldības priekšsēdis: “Šo -
dien Kristiāna Dāvida pamatsko-
las territorijā paveicām svētīgu dar-
bu, labiekārtojot territoriju, kuŗā 
skolas audzēkņi izglītojas un dzīvo 
visu gadu. Stādījām kokus nākot-
nei, savukārt pati skola, ar savu 
unikālo un individuālo pieeju iz -
glītībā, audzina bērnus par kriet-
niem cilvēkiem, kas kļūs par svarī-
gu daļu mūsu valsts turpmākajai 
izaugsmei.”

***
Atzīmē Baltu vienības dienu
Baltu vienības diena iedibināta, 

pieminot 1236. gada 22. septembrī 
notikušo Saules kauju, kurā zem-
gaļu un žemaišu spēki sakāva 
Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus. 
2000. gadā Latvijas Saeima un 
Lietuvas Seims Saules kaujas die-
nu – 22. septembri – oficiāli notei-
ca par atzīmējamu atceres dienu.

Baltu vienības dienā tiek svinēta 
baltu tautu draudzība un vieno tī-
ba, kopā ar Lietuvas Seima priekš-
sēdi Viktoru Pranckieti atklājot 
Baltu vienības dienas svinības Bir-
žos, Lietuvā, sacīja Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece (VL-TB/
LNNK). 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Saeimas priekšsēde uz  svēra, ka 
baltu tautu vienotības spēku ap -
liecina arī viena no lie lākajām bal-
tiešu morālajām uz  varām Atmo-
das laikā – “Baltijas ceļš”, kuŗa trīs-
desmitā gadskārta tiek pieminēta 
šogad. “Mūs – baltu tautas – vieno 
līdzīgs pasaules redzējums un 
abas senākās indoeiropiešu valo-
das. Lietuviešu valodas skanējums 
latviešiem ir tuvs un pazīstams, tas 
rosina ieklausīties, atpazīt kopīgo 
un arī iemācīties ko jaunu”, atzī-
mēja Mūrniece. Saeimas priekš sē-
de arī uzsvēra, ka Latvijas un Lie-
tuvas parlamentu iedibinātā Baltu 
vienības diena ir izveidojusies par 
brīnišķīgu tradiciju. Tā aicina abas 
tautas satikties, viesojoties gan Ru -
cavā un Rokišķos, gan Liepājā un 
Palangā, gan Jelgavā un šodien ‒ 
Biržos, sacīja Mūrniece, novēlot 
saules mūžu Latvijai un Lietuvai.

Ar pasākumu programmu uz 
AB dambja Rīgā 22. septembrī 
tika atzīmēta Baltu vienības diena, 
pieminot vēsturiskos Saules kau -
jas notikumus. Rīgā šo dienu atzī-
mēja uz AB dambja kopā ar spē-
cīgām folkloras kopām – “Vilkači”, 
“Grodi” un “Skandenieki”. Pasā-
ku ma noslēgumā bija folkmetalla 
grupas “Simbolica” koncerts. Un 
tradicionāli, kā visos Baltu pilskal-
nos un dažādās vietās, kā tradicija 
ir, ka pulksten 20 tiek iedegti Baltu 
vienības ugunskuri.

***
Baltijas valstīs pieaugusi spēja 

pielāgoties hibrīddraudiem
Savos aizsardzības plānos NATO 

ņem vērā, ka kāds konflikts var 
sākties ar hibrīdveida draudiem. 
Tāpēc cilvēki tiek trenēti šādas 
krizes pārvaldībai, un šajā jomā 
pieaugusi Baltijas valstīs spēja šajā 
jomā, intervijā LTV raidījumā 
“Pasaules panorāma” norādīja 
NATO Apvienoto spēku pavēl -
nie  cības Brunsumā komandieris, 
ģenerālleitnants Erhards Būlers. 
Krievija organizē kopējas militāras 
mācības ar Baltkrieviju, kuŗās, kā 
paziņots, piedalīsies 12 tūkstoši 
kaŗavīru un teju tūkstoš kaujas 
technikas vienību. Parallēli notiek 
mācības Krievijas Centrālā apga-
bala poligonos ar teju 130 tūkstošu 
kaŗavīru un tādu valstu kā Ķīna 
un Indija līdzdalību. Kā norāda 
Latvijas bruņotie spēki, pamata 
satraukumam nav un arī mūsu 
valstī turpinās dažādas militārās 
mācības.

***
Londonā apmācības diasporas 

kopienu pārstāvjiem
Esam aizvadījuši 

2019. gada ot  rās un 
noslēdzošās apmā cī-
bas diasporas kopie-
nu pārstāvjiem Lon-
donā “Solis Tavas or -
ganizācijas at   tīstībā”. 
Tajās stiprinājām dia-
sporas kopienu vadī-

tāju projektspē jas, strādājām ar 
reālām idejām un veicinājām jau-
nu kontaktu veido šanos. Apmāc ī-
bās piedalījās 19 da  lībnieki, no 
Lielbritanijas – 3, Īri jas – 4, vispla-
šāk bija pārstāvēta Skotija ar 6 da -
lībniekiem un pa vienam dalīb-
niekam no Krievijas, Vācijas, Is -
lan des, Norvēģijas, Itali jas un Dā -
nijas. Divu apmācību die nu ietva-
ros dalībnieki iepazinās ar finanču 

piesaistes iespējām, gu  va ieskatu 
projektu adminis trēšanas darbā, 
izstrādāja savas idejas un saņēma 
konsultācijas par ideju pārvēršanu 
reālos projektos. Da  līb nieki gru-
pās kopumā izstrā dāja piecas pro-
jektu idejas.

Apmācībās ar dalībniekiem dar-
bojās arī divi vieslektori. Pirmās 
dienas noslēgumā ar dalībniekiem 
tikās Toms Zeltiņš no biedrības 
“Bērzes Strazdi”, lai stāstītu dalīb-
niekiem par ilgtspējīgas biedrības 
veidošanas nosacījumiem, orga-
nizācijas spēcīgākajām pusēm un 
stratēģijas nozīmi. Apmācību no -
slēgumā Eiropas Latviešu apvienī-
bas prezidija loceklis Valdis Māris 
Pūlis sniedza dalībniekiem infor-
māciju par šī brīža aktuālitātēm 
Diasporas izglītības programmās, 
kā arī stāstīja par diasporas latvie -
šu skoliņu financēšanas iespējām 
un nosacījumiem.

***
Gruzijas Ave Sol! kļūst par 

pilntiesīgu ELA biedru
Pamatojoties uz 

Eiropas Latviešu 
ap   vienības (ELA) 
asociētās biedru or   -
ganizācijas – Gru zijas 
Latviešu bied rības 

Ave Sol! – 2019. gada 27. augusta 
iesniegumu, Eiropas Latviešu ap -
vienība (ELA) prezidijs savā 2019. 
gada 10. septembŗa sēdē, atbilstoši 
ELA statūtiem, nolēma uzņemt 
organizāciju savā sastāvā pilntie  - 
s īga biedra statusā. Līdz ar pāreju 
pilntiesīga biedra statusā Gruzijas 
Latviešu biedrība Ave Sol! iegūst 
tiesības piedalīties ELA lēmumu 
pieņemšanā, tajā skaitā vēlēt pre-
zidiju un citas amatpersonas; 
izvirzīt kandidātus ELA amatper-
sonu vēlēšanās; saņemt informā-
ciju par ELA darbību. Savukārt 
biedru organizācijas pienākumi 
turpmāk tai paredz ievērot ELA 
statūtus un ELA institūciju lē -
mumus; maksāt biedra naudu; 
prezidijam reizi gadā iesniegt zi -
ņas par statūtu maiņām un dar-
bību. ELA prezidijs arī sirsnīgi 
sveic Gruzijas Latviešu biedrību 
Ave Sol! divdesmit piecu gadu 
jubilejā un personīgi izsaka īpašu 
pateicību organizācijas ilggadējai 
vadītājai Regīnai Jakobidzei un 
visiem rosīgajiem Gruzijas latvie-
šiem un viņu draugiem par ko -
pīgajā lietā ieguldīto sirdi un dvē-
seli. “Novēlam, lai šajā ceturtdaļ-
gadsimtā ieliktie stabilie pamati 
ļauj saticībā raisīties jaunām, ra -
došām iniciātīvām!”  sacīja ELA 
vadītāja Elīna Pinto.

***
Dokumentālā filma par 

latgaliešiem Sibirijā
Septembŗa beigās Latgalē tiks 

prezentēta dokumentāla filma 
“Latgalīši Sibirī”, informēja pro-
jekta vadītājs Guntis Rasims. Dar-
ba veidotāji pauda, ka filma ir 
emocionāla, dinamiska un vēs-
tures faktos balstīta.

Plūdi Sibirijā // Foto: Reuters

Tā ir par tautiešiem, kuŗi uz 
tālajiem, skarbajiem Sibirijas pla-
šumiem sākumā devās peļņā, bet 
vēlāk daudzi, tur dabūjuši zemi, 
apmetās uz dzīvi. Tāpat svešas va -
ras tautiešus uz Sibiriju izveda arī 
varmācīgi, daudzi pēc izsūtījuma 
mājās vairs neatgriezās. Viņš uz -
svēra, ka “Sibīrija mums ir tuva 
zeme”, jo tur dzīvo latgalieši, tur ir 
tautiešu kapi. Tāpēc Sibirija “ir 
būtiska, neatņemama mūsu vēstu-
res un kultūras territorija”. Filmu 
producēja biedrība Latgolys Pro-
ducentu Grupa.

***
Filma Laika tilti 

saņēmusi Lietuvas Kultūras 
ministrijas balvu

Lietuvas Kultūras ministrija no -
dibinājusi “Mākslas balvu par īpa-
šiem starptautiskiem sasniegu-
miem kultūrā”, un pirmajā gadā to 
saņēmusi Latvijas Simtgades pro-
grammas filmas Laika tilti starp-
tau tiskā komanda, informē Lat-
vijas Nacionālā kinocentra pār-
stāve Kristīne Matīsa. 

Balvu pasniedza Lietuvas kul tū-
ras ministrs Mindaugs Kviet-
kausks, uz Viļņu to saņemt devās 
filmas Laika tilti producents Uldis 
Cekulis un režisore Kristīne Brie-
de, bet Lietuvā viņiem piebiedro -
jās otrs filmas režisors – lietuviešu 
klasiķis Audrjus Stonis, kuŗu ce -
remonijā pavadīja arī viņa māte, 
Lietuvas teātŗa un kino aktrise 
Regīna Kazlauskaite.

***
Starptautiskais īsfilmu 

kinofestivāls
Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 

1. līdz 6. oktobrim jau tradicionāli 
norisināsies starptautiskais Man-
hetenas īsfilmu kinofestivāls. Rīgā 
festivāla programmu varēs skatīt 
kinoteātrī Splendid Palace divas 
dienas – 4. un 5. oktobrī. Festivāla 
filmu skates notiks arī Cēsīs, Dau-
gavpilī, Kuldīgā, Liepājā, Ogrē, 
Rēzeknē, Siguldā, Valmierā un 
Ventspilī. Jau astoto gadu pēc kār-
tas Latvijas kino skatītāji apvie no-
sies ar kinomīļiem no simtiem pil-
sētu vienā pasaules skatītāju žū -
rijā, lai izvēlētos labāko filmu no 
festivāla Manhattan Short Film 
Festival (Ņujorka, ASV) finālis-
tiem. Šis ir lielākais īsfilmu festivāls 
pasaulē un īpašs ar to, ka tiesneši ir 
paši skatītāji kinozālē – katrs ska-
tītājs saņem anketu un balso par, 
viņaprāt, labāko īsfilmu un aktieri. 
Festivāla fināla programmai tiek 
atlasītas labākās 10 filmas no ie -
sūtītajām. Šogad festivāls saņēma 
1250 filmas no 70 valstīm. Fināla 
programmā ir iekļuvušas filmas 
no Francijas, Irānas, Kanadas, 
Vācijas, Somijas un ASV.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

KANADA. 19. septembŗa rītā Kanadas Parlamenta pakalnā pul-
cējās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas vēstniecību, Eiropas Savienī-
bas Ka  nadā delegācijas un diasporas pārstāvji, lai apliecinātu savu vie-
notību un savstarpējo atbalstu Baltu vienības dienā. Sarīkojuma izskaņā 
tika nodziedāta “Dievs, svētī Latviju!” un Lietuvas Republikas himna. 
Baltu vienības dienas tradicija tika aizsākta 2016. gadā pēc Latvijas 
vēstniecības iniciātīvas, ko rosināja Ināra Eichenbauma.

GRIEĶIJA. 21. septembrī Latvijas vēstniecība Grieķijā un lat-
viešu kopiena Atēnās, sadarbībā ar Atēnu Kapodistrija universitātes bo -
tānisko dārzu, pievienojās Latvijā rīkotajai koku stādīšanas akcijai 
“Laimes koki”. Akcija notika pasaules lielās talkas World Cleanup Day 
ietvarā. Uz talkas vietu dalībnieki devās kājām cauri botāniskā dārza 
territorijai. Pastaigas laikā botāniskā dārza darbinieki informēja par 
dārza darbību un interesantākajiem augiem. Talkas atklāšanā talciniekus 
uzrunāja vēstnieks Māris Klišāns, akcentējot zaļās domāšanas un rīcības 
nozīmi.  

UNGĀRIJA. 20. septembrī Budapeštā Lorānda Etvoša univer -
si tātes Humanitāro zinātņu fakultātes Padomes sanāksmju zālē Latvijas 
vēstniecība Ungārijā rīkoja izstādes “Latvijas gadsimts” mobilās versijas 
atklāšanu. Vienlaikus, sadarbībā ar Ungārijas goda konsuli Latvijā Aria-
nu Župiku un Igaunijas goda konsulu Ungārijā Andrāšu Berecki, tika 
atklāta lībiešiem veltīta gleznu izstāde “Rāndali”, kas tapusi starptautis-
kajā plenērā “Līvzeme”, kas noritēja 2018. gadā Mazirbē. Latvijas vēst-
nieks Ungārijā Vilmārs Heniņš savā atklāšanas uzrunā atzīmēja, ka iz -
stāde “Latvijas gadsimts” ir unikāls Latvijas mūzeju kopdarbs un dāvana 
Latvijas Simtgadei.

DĀNIJA. Atzīmējot Baltijas ceļa 30. gadadienu, Latvijas vēst nie-
cība Dānijā sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas vēstniecībām šī gada     
17. septembrī rīkoja darba pusdienas, kuŗās kā goda viesis bija uzaicināts 
Dānijas ārlietu ministrs Jeppe Kofod. Darba pusdienās piedalījās Baltijas 
valstu vēstnieki Dānijā, ES prezidējošās valsts Somijas vēstnieks, 
Portugales un Beļģijas vēstnieki, kā arī Dānijas Ārlietu ministrijas ES 
Ko  ordinācijas departamenta direktors Jesper Fersløv Andersen. Vēst nie-
ce Alda Vanaga savā uzrunā uzsvēra “Baltijas ceļa” vēsturisko nozīmi

BALTKRIEVIJA. Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze tikās ar Lat-
vijas Re  publikas vēstnieku Baltkrievijā Einaru Semani un Latvijas 
vēstniecī -bas Baltkrievijā darbiniekiem. Līna Mūze bija iekļauta Eiropas 
komandas sastāvā vieglatlētikas komandu sacensībās, kur sacentās 
Eiropas un ASV sportisti. Vēstnieks Einars Semanis novēlēja veiksmi 
Līnai Mūzei šajās sacensībās un izvirzīto sporta mērķu sasniegšanu, kā 
arī uzvaru Eiropas komandai sacensībās Minskā. Latvijas delegācijā bija 
arī Saei mas 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 valo-
das 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 pie-
rakstīties uz jauno mācību gadu.

AUSTRIJA. 10. septembrī Vīnē Latvijas vēstniecība Austrijā 
ko  pā ar Igaunijas un Lietuvas vēstniecībām rīkoja svinīgu pasākumu 
par godu “Baltijas ceļa” 30. gadadienai, pievēršot Austrijas un citu valstu 
sabiedrības uzmanību šim unikālajam vēsturiskajam notikumam. 
Sarīkojuma goda viesis bija Austrijas prezidents Dr. Aleksandrs Van der 
Bellens.

Vienotu uzrunu atklāšanā simboliski teica trīs Baltijas valstu vēst nie  - 
ki Austrijā: Latvijas vēstniece Veronika Erte, Igaunijas vēstnieks Tomass 
Kuks (Toomas Kukk) un Lietuvas vēstnieks Donats Kušlis (Do  natas 
Kušlys). “Šodien “Baltijas ceļš” ir Eiropas vienotības simbols. Tas kalpo 
kā pamudinājums mūsdienu izaicinājumus risināt miermīlīgā ceļā  un 
ar vienotības palīdzību”, savā uzrunā uzsvēra triju Baltijas valstu vēst-
nieki. 

SLOVĒNIJA. 9. septembrī Ļubļanā, Nacionālajā Mūsdienu vēs-
tures mūzejā, Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece ar svinīgu uzrunu 
atklāja Latvijas Simtgadei veltītās izstādes “Latvijas gadsimts” mobilo ver-
siju. Izstādē 10 mobilajos stendos atspoguļota Latvijas vēsture pē  dē jos 100 
gados, izceļot katram laikposmam raksturīgās vērtības, ak  tuālitātes un 
norises, kuras visspilgtāk atklāj, kā mainījies redzējums par Latviju.

KRIEVIJA. 10. un 11. septembrī Latvijas vēstnieks Krievijā Māris 
Riekstiņš un Latvijas uzņēmēju delegācija apmeklēja Tatarstānas Re -
publikas galvaspilsētu Kazaņu, lai apspriestu ekonomiskās sadarbības 
perspektīvas starp Latviju un Tatarstānu. Kopā ar vēstnieku reģionālajā 
vizītē devās deviņu Latvijas uzņēmumu, Rīgas tūrisma attīstības birojs, 
Viesnīcu un restorānu asociācija u. c.

VĀCIJA. Latvijas vēstniecība Berlīnē sadarbībā ar Berlīnes kino-
teātri Kino Krokodil (Greifenhagener Str. 32, 10437 Berlin) aicina ap -
meklēt Latvijas filmu ciklu “Vai viegli būt jaunam? Latvijas jaunatne un 
Trešā Atmoda“. Šo filmu ciklu atklās š. g. 8. oktobrī ar leģendāro Juŗa 
Podnieka filmu “Vai viegli būt jaunam?“.  Bet jau 20. septembrī 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.
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STREIPS

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Krievijas pilsētu jaunatnes vi  dū 
milzu populāritāti ieguvis 32 ga -
dus vecais Jurijs Dudjs – radio 
žurnālists, intervētājs, Youtube 
kanāla redaktors, kuŗa doku-
men tālas filmas “Kolima” un 
“Beslana. Atceries” izraisījušas 
Kremļa varnešu nepatiku.

Jurijs Dudjs, kuŗa tēvs – 62 g. v. 
Aleksandrs Dudjs ‒ ir Maskavas 
valsts N. Baumana vārdā nosauk-
tās techniskās universitātes kaŗa 
katedras vadītājs un Kara zinātņu 
akadēmijas īstenais loceklis (un 
tātad pieder pie elites), no mazot-
nes gāja savu īpašu ceļu. Apveltīts 
ar spožu talantu vairākās jomās 
un neizsīkstošu enerģiju, šis, var 
teikt, “polītiski” vēl gluži jauns 

Jurijs Dudjs (32) nav tīkams Krievijas varnešiem
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

cilvēks, dotību un izredžu ziņā 
tiek salīdzināts ar 42 g. v. Uk -
rainas prezidentu Volodimiru 
Zelenski, kuŗš kļuva  par “plašo 
masu mīluli” kā humora un 
atjautības spēles KVN čempions 
un kā Ukrainas prezidenta lomas 
tēlotājs TV seriālā “Tautas kalps”.

Taisni Jurija Dudja populāritāte 
Krievijas pilsētu jaunatnes un 
progresīvās inteliģences vidū 
bie dē “Putina galmu”, jo protesta 
potenciāls Krievijā  kopš šā gada 
vasaras ir stipri cēlies un radis 
arvien lielāku atbalsi, var teikt, 
civīlizētajā pasaulē.

14 gadu vecumā Jurijs kļuva 
par Maskavas avīzes “Izvestija” 
ārštata korespondentu, 16 gadu 

vecumā kļuva par šīs avīzes pa -
stāvīgo autoru. 2008. gadā Jurijs 
beidzis studijas Maskavas  uni-
versitātes žurnālistikas fakultātē.

No 2011. līdz 2017. gadam 
Jurijs Dudjs darbojas vadošos 
posteņos sporta žurnālistikā un 
kļuva starptautiski pazīstams.

2017. gadā Jurijs Youtube ie  tva ros 
sāka savu interviju seriju “vDudj” 
un iemantoja, var teikt, Viskrievi -
jas populāritāti, asi un “bez aplin-
kiem” intervējot žur nā listus, polīti-
ķus, uzņēmējus, un tas ērcināja t.s. 
valstiski im  periskas aprindas.

Dudjs bija “zvaigzne” vairāku 
firmu reklāmas akcijās sakarā ar 
2018. gada pasaules futbola čem-
pionātu.

Taču ne tikai Krievijā, bet arī, 
var teikt, globāli atbalsojās Jurija 
Dudja dokumentālās filmās “Ko -
lima” un “Beslana. Atceries”.

Šā gada aprīlī nāca klajā Dudja 
filma “Kolima. Mūsu baiļu dzim-
tene”. Jurijs Dudjs apbraukāja 
vi  su gaŗo un drausmīgo “Kolims 
trasi”, kuŗu būvēja daudzi tūk - 
s toši Gulaga ieslodzīto. Viņš ru -
nāja ar vietējiem iedzīvotājiem, 
vāca satriecošas liecības.

Un šī gada 2. septembrī nāca 
klajā Dudja otrā dokumentālā fil-
ma “Beslana. Atceries”. Te jāat gā-
di na 2004. gada 1. septembŗa tra-
ģē dija Ziemeļkaukazā, pilsētā Bes-
lana, kad čečenu kaujinieki ieņē-
ma kādu skolu un padarīja bērnus 

par ķīlniekiem, izvirzot savas pra-
sības. Putina “drošīb nieku” vie nī-
bas “sturmēja” skolu, turklāt dau-
dzi bērni gāja bojā. Veidojot filmu, 
Dudjs intervēja gan dzīvi paliku-
šos ķīlniekus, gan ierēdņus un ap -
kārtnes iedzī votājus.

11. septembrī žurnāls “GQ” 
pasludināja Dudju par “Gada cil-
vēku”. Pateikdamies par godi nā-
jumu, Dudjs teica: “Pietiek ciest 
polītiskas represijas. Cik ilgi var?”

Pazīstamais rakstnieks Dmit-
rijs Bikovs “Eho Moskvi” raidīj u-
mā nosauca Dudju par “savas 
paaudzes balsi”. Jurijs Dudjs vēl 
ir samērā jauns, bet iemantojis 
apbrīnu tur, kur cieņā ir brīv-
domība.

Pagājušajā piektdienā, 20. sep-
tem brī, miljoniem cilvēku visā 
pasaulē devās ielās, lai protestētu 
pret faktu, ka daudzviet pasaulē 
polītiķi nepievērš pietiekamu uz -
manību klimata maiņas jautāju-
miem. Rīgā protesta organizētāji 
apgalvoja, ka protestā Vērmaņ-
dārzā esot piedalījies pusotrs 
tūks totis cilvēku. Ja tā, tad tas bija 
ievērojams skaits. Lielākais pro-
tests, cik var spriest, bija Ņujorkā, 
kur, starp citu, ļaudis piesaistīja 
meitene no Zviedrijas, kuŗa šajā 
jomā ir kļuvusi par īstenu līderi. 
Sešpadsmit gadus vecā Grēta Tun-
berga ir pavadījusi vairākas ne -
dēļas Amerikā, kur viņa ir tikusies 
ar ASV Kongresa pārstāvjiem, lai 
viņus kauninātu par absolūtu ne -
izdarību.

Nav absolūti nekāda jautājuma, 
ka klimata maiņa ir īsts un bīstams 
fenomens. Daudzus gadu tūksto-
šus pasaules iedzīvotāji vairāk vai 
mazāk sadzīvoja ar savu apkārtē - 
jo vidi. Bieži vien, ja bija pārāk 
daudz lietus vai pārāk daudz 
karstuma, automātiski vaina tika 
uzvelta dažādiem seno tautu die-
v iem, kuŗi acīmredzot par kaut ko 
bija noskaitušies. Taču senajā pa -
saulē vienīgais īsti piesārņojošais 
elements bija ugunskuri, kādus 
cilvēki kūra siltuma un ēst gata-
vošanas vajadzībām. Taču visur 
pasaulē šķita, ka mūsu zeme ir 
bezgalīga. Bezgalīgi meži. Bezga-
līgi ūdeņi. Bezgalīgi tuksneši un 
cita veida vide. Ja gadījās kāda 
katastrofa, tā bija dabas veidota. 
Ne jau cilvēks varēja būt atbildīgs 
par lielu vētru, par zemestrīci, par 
vulkāna izvirdumu. Taču, kopu-
mā ņemot, nebija nekāda iemesla 
domāt, ka cilvēks varētu izdarīt 
kaut ko tādu, kas pasaulei kaitētu. 
Cilvēks maziņš, pasaule liela.

Taču astoņpadsmitā gadsimta 
vidū sākās industriālā revolūcija, 
un temps, kādā attīstījās pasaules, 
vai vismaz nosacīti rietumu pa -
saules tautsaimniecība, nozīmēja, 
ka nevienam nebija laika domāt 

Par klimatu un neizdarību
par tādiem “sīkumiem” kā cilvēka 
tiesības vai dabas aizsardzība. Pa -
saules pilsētas gandrīz vienmēr 
tika būvētas pie ūdeņiem, kas no -
drošināja ne tikai ūdeni, bet arī 
transporta iespējas. Līdz ar to arī 
pirmās fabrikas un ražotnes tika 
būvētas upju, ezeru un jūru kras-
tos, un visa draza, kāda radās no 
industriālajiem procesiem, mie-
rīgi tika gāzta ūdeņos. Galu galā 
upe, ezers un konkrēti jūra likās 
tik milzīga, ka nevarēja būt, ka 
sākās tik tiešām kaitīgi procesi. 
Blakus process tajā visā bija fakts, 
ka līdz pat 20. gadsimta sākumam 
vienīgais īsti pieejamais zemes 
transporta veids bija rati, kuŗus 
vilka zirgs. Man personīgi ir grūti 
to iedomāties, bet līdz pat pirma-
jam Latvijas brīvvalsts laikam un 
arī labu laiku pēc tam Rīgas ielas 
bija pilnas ar zirgu izkārnījumiem, 
kuŗi kādam bija jāved prom. Vēl 
vairāk, daudzās pilsētās nebija 
kanalizācijas sistēmu, kas nozī-
mē ja, ka arī cilvēka izkārnījumi 
no  nāca uz ielas. Smaka noteikti 
bija vienkārši prātam neaptverama.

Padomju Savienība šajā ziņā 
bija “izcils” piemērs. Staļina pa 
galvu, pa kaklu industrializācijas 
process pagājušā gadsimta pir-
majā pusē tāpat nekādu uzmanī-
bu vides jautājumiem neveltīja.  
Es pats uz Latviju pārcēlos 1989. 
gadā, tātad vēl padomju laikos. 
Rīgas ielās kursēja sabiedriskais 
transports, kas gāza milzīgus dū -  
 mu mutuļus visapkārt. Zināju, ka 
Baltijas jūra tolaik bija teju vai 
mirusi, jo ne tikai industrijas, bet 
arī PSRS militārais komplekss tajā 
gāza iekšā pilnīgi visu  pēc kārtas. 
Vēl mūsdienās Latvijas sapieŗu 
komanda dodas Rīgas jūras līcī 
un Baltijas jūrā meklēt nesprāgušu 
munīciju un to neitralizēt. Ame-
rikā, savukārt, piesārņojums kļu-
va tik intensīvs, ka 1969. gadā 
Kujahogas upe Klīvlendā aizde-
gās. Jā, aizdegās ūdens tvertne! 
Mežus savukārt arvien vairāk un 
vairāk bojāja tā dēvētais skābais 

lietus, kurš radās tāpēc, ka cilvēki 
atmosfērā bija  gāzuši vielas, kuŗas 
bojāja ozona līmeni mūsu at  mo-
sfērā. Tas bija polītiskā nozīmē 
bēdīgi slavenais ASV prezidents 
Ričards Niksons, kurš saprata, ka 
tālāk vairs nevar. Tieši viņa admi-
nistrācija izveidoja Amerikas Vi -
des aizsardzības aģentūru. Tā no -
teica daudz stingrākas prasības 
attiecībā uz ūdens un gaisa tīrību. 
Līdz 2017. gada janvārim stan-
darti šajā jomā tikai kļuva stin-
grāki. Bet 2017. gada janvārī ama-
tā stājās ASV prezidents Donalds 
Tramps, un republikāņi kontro-
lēja abas Kongresa palātas. 

Protams, nav tā, ka pasaule 
neko nav darījusi attiecībā uz kli-
mata maiņu. Šonedēļ sākās kār-
tējā Apvienoto Nāciju organi zā ci-
jas Ģenerālās Asamblejas sesija, un 
pirmā diena tika veltīta kon krē -   
 ti klimata maiņas jautājumiem. 
ANO ģenerālsekretārs Antonio 
Guterēšs jau iepriekš teica, ka viņš 
gaida, ka visi delegāti nāks ar 
konkrētiem priekšlikumiem par 
to, ko viņu valsts darīs, lai kaitī -
gās emisijas samazinātu par 45 
procentiem nākamo desmit gadu 
laikā un pavisam līdz 2050. ga -
dam. Pagalam raksturīgā kārtā 
prezidents Tramps šajā sarunā 
nepiedalījās. Tā vietā viņš vadīja 
sarunu par “reliģisku brīvību” 
pasaulē un visvairāk attiecībā uz 
kristiešiem. Kā zināms, Amerikā 
“reliģiskā brīvība” nozīmē brīvību 
izturēties ar aizspriedumiem pret 
dažādām grupām sabiedrībā un, 
ja kāds pret to iebilst, tas ir uz -
skatāms par “uzbrukumu pret 
kristietību.” Taču tas šonedēļ ir 
blakus jautājums. Vides aizsar dzī-
bas jomā hrestomātiskais simbols 
par pašreizējās ASV administrā-
cijas attieksmi pret to bija lēmums 
2017. gadā atteikties no Parīzes 
līguma par klimata maiņu, jo 
Tramps uzskata, ka līgums kaut 
kā bija kaitīgs Amerikas intere-
sēm. Ir tiesa, ka viņš ir darījis visu 
iespējamo, lai palīdzētu līdz ār -

prātam piesārņojošai ogļu in -
dustrijai. Viņš arī ir apgalvojis, ka 
turbīnas, kuras nodrošina vēja 
enerģiju, cilvēkos rada vēzi. Ko -
pu mā ņemot savos divarpus ga -
dos amatā Trampa kungs un viņa 
cilvēki ir atcēluši vai sašaurinā -
juši 85 noteikumus tādās jomās 
kā gaisa piesārņojums un emisi-
jas, dzīvnieku aizsardzība, aiz-
sardzība pret toksiskām vielām, 
ūdens piesārņošana u.tml. Ri -
čarda Niksona izlolotā Vides Aiz-
sardzības aģentūra Trampa laik-
metā lielā mērā ir kļuvusi par 
Vides Iznīcināšanas aģentūru.

Latvijā klimata maiņa galve-
nokārt ir izpaudusies kā neierasti 
siltas vai aukstas ziemas un neie -
rasti saulainas vai lietainas vasaras. 
Mūsu valsts ir visnotaļ zaļa. 2018. 
gadā Latvija bija trešajā vietā Eir o-
pas Savienībā attiecībā uz ener go-
resursu procentu, kāds tautsaim-
niecībā nācis no atjaunojamiem 
energoresursiem, apmēram 40 
procenti. Gandrīz puse mūsu 
valsts ir apmežota. Liela daļa en  er-
 goresursu nāk no hidroelek tris-
kām stacijām uz Daugavas un 
citām upēm. Ar visiem skanda-
liem, uzņēmums Rīgas Satiksme 
cenšas samazināt piesārņojumu, 

kādu rada sabiedriskais trans-
ports. Taču citur pasaulē situācija 
ir krietni skarbāka. Lielie uguns-
grēki, kādi šovasar radušies Bra-
zīlijas masīvajos mūža mežos, lie-
lā mērā ir radušies tāpēc, ka zem-
nieki izdedzina territorijas lauk-
saimniecības vajadzībām, un 
uguns tādos gadījumos nereti 
izplešas tik ātri, ka zemnieks viens 
neko glābt vairs nevar. Kūst pa -
saules milzīgie ledāji. Pagājušajā 
piektdienā no Trumses Norvēģijas 
tālajos ziemeļos ceļā devās led-
lauzis ar mērķi ziemā tapt iesal-
dētam Arktikas jūras ledū, lai 
zinātnieki varētu visas sezonas 
garumā pētīt, kas tur īsti notiek. 
Ar secinājumu jau iepriekš, ka 
nekas labs tas nav. Amerikas 
austrumkrastā dzīvojošajiem ir 
jāzina, ka patlaban Atlantijas oke-
anā briest sešas tropiskas vētras   
ar potenciālu kļūt par orkaniem.

Un tāpēc paldies Grētai Tun-
bergai un viņas domubiedriem 
pasaulē! Katra paaudze ir spiesta 
arvien vairāk un vairāk sadzīvot 
ar savu priekšteču neizdarības 
sekām. Pasaule mums ir tikai vie-
na. Vai tiešām ir pārmērīgi sma gi 
šajā klimata maiņas jomā to glābt? 
Gribas cerēt, ka ne.
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Izstāde ar šādu nosaukumu no 
7. septembra aplūkojama Latvijas 
Nacionālajā mākslas mūzejā. Vēl 
tikai pirms gada uz kinoekrāniem 
iznāca lieliska dokumentālā fil-
ma, kuŗā tās scenārija autore un 
režisore Kristīne Želve atklāja lie-
lai Latvijas sabiedrības daļai nezi-
nāmas liecības par mūzeja darbi-
nieces Mērijas Grīnbergas veiku-
mu, Otrā pasaules kaŗa beigās pa -
vadot un pieskatot vairāku Latvi-
jas mūzeju krājumus, kuŗus na -
cis tiskā Vācija izveda uz savām 
territorijām. Pusotru gadu viņa 
neatkāpās no vērtīgās kravas, bet, 
kad pēc kaŗa beigām kopā ar 400 
mantu kastēm Mērija atgriezās nu 
jau Padomju Latvijā, pateicības 
vietā viņu sagaidīja represijas. 

Un nu gandrīz tā pati radošā 
grupa, kas veidoja saviļņojošo fil-
mu, –  Kristīne Želve, māksliniece 
Ieva Stūre, ko papildinājusi māk-
slas zinātniece LNMM izstāžu 
kurātore Ieva Kalnača un mūzeja 
izglītojošo programmu kurātore 
Katrīna Vastlāve veidojušas  izstā-
di, kuŗā Mērijas Grīnbergas per -
s onība un viņas, es nebaidos teikt, 
varoņdarbs skatīts plašākos laik-
meta un notikumu kontekstos. 
Aiz viņas stāv viņas varenā dzim-
ta – Grosvaldi, kuŗu pulkā ir juris-
ti, polītiķi, namsaimnieki, bied-
rību aktīvisti, mākslinieki, neat-
karīgas Latvijas valsts tapšanas 
atbalstītāji, pirmie tās ārlietu die-
nesta darbinieki. Mērijas perso-
nību veidojusi arī mūzeju vide un 
mūzejnieki. Bet kā to parādīt iz -
stādē, turklāt ne tajos izdevīgā-
kajos apstākļos Kupola zālē un     
4. stāva izstāžu telpās? Divas rei -
zes apmeklējot izstādi, pārlieci nā-
jos, ka veidotāju komandai tas 
izdevies spīdoši. Izstādes apmek-
lētājs mērķtiecīgi tiek izvadīts 
cauri Grosvaldu dzimtas likteņu 
līkločiem, katrā no nosacītajām 
pieturām šajā ceļā apstājoties pie 
būtiskā. Izziņas materiālu ir daudz, 
bet to pārdomātais izkārtojums 
nerada pārblīvētības iespaidu. 
Katrs pats var izvēlēties, vai ie -
grimt faktu dzīlēs, vai ļauties at -
sevišķu eksponātu fascinējošam 
iespaidam. 

Tūlīt pēc lakoniskā ievada, kuŗā 
apzināti Grosvaldu dzimtas ra -
duraksti, apmeklētājs tiek ievests 
iz  stādes daļā, kas saucas “Edin-
burgas ainiņas”. Tajā var burtiski 
sajust to gaišo, mīlestības pie strā-
voto gaisotni, kas valdīja Frīd riha 
un Marijas Grosvaldu un viņu 
bērnu Oļģerda, Karolīnes, Mar ga-
rētas, Jāzepa un Mērijas ģimenē, 
kas vasaras no 1900. līdz 1916. 
gadam pavadīja Rīgas Jūrmalā 
Edinburgā (tagad – Dzintaros). 
Šīs ekspozīcijas daļas visu fona 
sienu klāj fotografa Jāņa Rieksta 
uzņemts Mērijas Grosvaldes un 
mācītāja Jāņa Grīnberga kāzu 
foto (1906. gada 6. oktobrī ). Tajā 
redzama visa Grosvaldu dzimta – 
laimīgi, skaisti, par sevi un savu 
nākotni pārliecināti cilvēki. Jau-
najā ģimenē 1909. gadā piedzimst 
meita Mērija, 1911. gadā – dēls 
Emanuels. Šajā pieturā kā brīniš-
ķīgs ekspozīcijas noformējuma 
atradums vērtējama desmit gaisī-
gu, baltu meiteņu kleitu kompo-
zicija kā simbolisks atgādinājums 
par rūpju neapēnoto laiku, kad 

RITA ROTKALE

Mērijas ceļojums. 
Grosvaldu ģimenes stāsts

katru vasaru meitām tika šūtas 
jaunas baltas kleitas, kuŗas uzvilkt 
pa svētkiem un mātes vārdadienā.

Tālāk varam izsekot ģimenes 
gaitām Pēterburgā, kur Jānis Grīn-
bergs darbojas kā Krievijas lute-
rāņu latviešu draudžu bīskaps un 
Jēzus draudzes mācītājs.  Viņš ir 
arī rosīgs sabiedriskais darbinieks, 
sekmēdams mākslas un skolu 
attīstību, īpaši bēgļu laikā. Viņu 
namā allaž pulcējas daudz pa  zīs-
tamu mākslinieku, sabiedrisku 
darbinieku, notiek diskusijas par 
Latvijas nākotni, taču tiek arī mū -
zicēts, turpat dzīvoklī top glez -
nas. Traģisks trieciens Grosvaldu 
dzim tai ir jaunākā dēla, talantīgā 
mākslinieka Jāzepa, ģimenē sauk-
ta par Džo, pāragrā nāve gripas 
epidēmijā 1920. gadā. Savos div-
desmit deviņos gados viņš bija 
paguvis apgūt glezniecību Min-
chenē un Parīzē, piedalīties iz  stā-
dēs dzimtenē un ārzemēs, pēc 
iesaukšanas kaŗā vadījis jātnieku 
izlūku nodaļu Latviešu strēlnie -
ku 6. Tukuma pulkā, vēlāk pie-
dalījies vairākās sabiedroto orga-
nizētās ekspedicijās. Arī šādos 
apstākļos viņš gleznoja, zīmēja, 
skicēja. Daļa agrāk nekad nepub-
licēto mākslas darbu skatāma 
izstādē.

Drīz pēc vīra nāves 1923. gada 
vasarā Mērija ar abiem pusau - 
džu vecuma bērniem Mēriju un 
Ema nuelu no Ļeņingradas pār-
ceļas uz Rīgu, kur dzīvo Aspazijas 
bulvārī Grosvaldu skaistajā as  to-
ņu istabu dzīvoklī, bet pirmajā 
stā vā iekārto nelielu lietišķās māk-
slas priekšmetu tirgotavu. Viņa 
nopietni interesējas par etnogra-
fiju, pamazām viņai pievienojas 
meita Mērija jaunākā. Par to, ka 
darbi sokas labi, liecina Parīzes 
1937. gada Starptautiskajā Māk - 
s las un moderno industriju izstā -
dē Mērijai Grīnbergai vecākajai 
piešķirtais Zelta diploms. Vēstulē 
meitai no Parīzes Mērija raksta, 
ka viņa pasniegusi baltus adītus 
pirkstaiņus Francijas preziden-
tam, kad tas apmeklējis Baltijas 
valstu paviljonu, un min, ka fran-
cūži apbrīnojot latviešu tautas tēr-
pus. Savukārt 1937. gada Latviešu 
mākslas izstādē Parīzē Lietišķās 
mākslas sadaļas iekārtošanā dar-
bojas Mērija Grīnberga jaunākā. 
Bet šīs izstādes sadaļas centrs 
no teikti ir fascinējošā lielizmēra 
videoprojekcija “Mērijas vainags”. 
To veidojusi Ineta Sipunova, par 
pamatu ņemot šobrīd droši vien 
vispopulārāko Mērijas Grīnber-
gas fotoportretu, kuŗā jaunā sie-

viete skatāma profilā ar Pērkones 
krāšņo vainagu galvā. Attēls tapis 
30. gados Viļa Rīdzenieka salonā 
“Klio”. Bet videoprojekcijas noslē-
pums ir tajā, ka vainaga zvārgulīši 
pa brīdim viegli iešķindas, pērlītes 
pavisam viegli iezaigojas. Mērija 
šajā attēlā ir kā rimta, pašcieņu 
apliecinoša karaliene.

Un tad jau stāsta centrālais 
no tikums – Mērijas ceļojums, ja 
tā to maz drīkst saukt. Telpas 
iekārtojums ir skarbs – grīdu da -
ļēji sedz melns klājums, iekār to-
jumā izmantotas robustas koka 
kastes ar šifrētiem uzrakstiem. 
Tādās kaŗa beigās pēc vācu oku-
pācijas iestāžu pavēles tiek ievie -
totas izvešanai sagatavotās Latvijas 
mūzeju vērtības. Mērija ir viena 
no jaunākajām Vēstures mūzeja 
darbiniecēm, kas piedalās šī uz -
devuma veikšanā. Braucienā kā 
vērtīgās kravas pavadoņi tiek 
nozīmēti vairāki mūzeja darbi-
nieki, Mērija ir vienīgā, kas pie-
sakās brīvprātīgi, un vienīgā, kas 
pēc pusotra gada klejojumiem 
Eiropas plašumos atgriezīsies ar 
neskartajām bagātībām dzimte-
nē. Pateicības, goda un slavas vie-
tā viņu gaidīs aizdomīgums, ne -
uzticība un galu galā atlaišana no 
darba. Šajā izstādes ceļa pieturā 
skatāma visa gaŗo mēnešu klejo-
jumu karte ar sīkiem vietu atšif-
rējumiem, ar Mērijas roku rakstī -
ti mūzeju dārgumu izvietojuma 
plāni pa vagoniem, dažādas pie-
zīmes. Tomēr, ja arī visa tā nebū-
tu, par šo briesmu un neziņas 
pilno braucienu visprecīzāk varē-
tu pastāstīt raupjie vācu armijas 
zābaki, kuŗos trīsdesmitpiecga-
dīgā sieviete iekāpa, uzsākot ceļu, 
un ar kuŗiem kājās pēc pusotra 
gada atgriezās kopā ar dārgo kra-
vu. Atzīšos, ka izstādes apskates 
laikā vairākas reizes kaklā sakāpa 
kamols, bet pie šiem zābakiem 
asaras nebija novaldāmas. Sirds 
sāpēja ne jau tikai par vienas 
augs tākiem ideāliem uzticīgas 
sievietes likteni. Lielvaru un tās 
vadoņu neprāts pa pasauli izkai-
sīja Grosvaldu dzimtas dzīvus 
palikušos, un cik nebija šādu iz -
postītītu dzimtu un veselu tautu.

Pēckaŗa dzīve mātei un meitai 
Mērijām Grīnbergām bija skarba. 

Skaistā dzīvokļa astoņās istabās 
nu dzīvoja septiņpadsmit ļoti da -
žādi cilvēki,  bijušajai saimniecei 
bija atstātas divas mazītiņas ista-
biņas. Lai varētu izdzīvot, pa vie-
nai vien tiek pārdotas ģimenes 
relikvijas. Mērija jaunākā varēja 
atrast darbu tikai fabrikā, no 
kuŗas pēc septiņiem gadiem ar 
sabeigtu veselību bija spiesta aiz-
iet. 1958. gadā viņu pieņem par 
bibliotekāri Mākslas mūzejā, kur 
viņa nostrādā līdz savai nāvei 
1975. gadā. Divus gadus pirms 
viņas mūžībā aiziet māte.

Ceturtā stāva izstāžu zālē eks-
ponēti Jāzepa Grosvalda mākslas 
darbi, arī Latvijā nekad neek  - 
s ponēti “Strēlnieku” un “Aust ru-
mu” ciklu darbi no Karlštates 
mūzeja Zviedrijā.  Savukārt vienā 
no pavisam nelielajām ekspozī-
cijas telpām izstādīta maza daļiņa 
no izglābtajiem dārgumiem: Meln-
galvju sudrablietas, daži etno  - 
gra fiskie priekšmeti, archeoloģi -
jas kollekcijas daļa, vecmeistaru 
gleznas...

Bet pašā noslēgumā – dažādu 
mākslinieku dažādos laikos vei-
doti Mērijas portreti. Te ir Jāzepa 
Grosvalda gleznots mazās māsas 
portrets, Konrāda Ubāna, Alek-
sandras Beļcovas darbi. Un, pro-
tams, īstiem  mūzejniekiem pazīs-
tamais brīnumstāsts, kad izstādes 
veidošanas laikā uzrodas kāds 
meklēts un līdz tam neatrasts 
darbs. Tas ir Edgara Bauzes 1943. 
gadā gleznots Mērijas portrets 
zaļā kleitā ar dzeltenu lakatu uz 
pleciem. Par tā esamību lika do -
māt Mērijas vēstule pašam māk-
sli niekam uz filtrācijas nometni, 
kuŗā viņa raksta, ka pašlaik at -
pūšas “zem sievietes zaļā kleitā”. 
Kad likās, ka darbs gājis zudībā, 
neilgi pirms izstādes atklāšanas to 
mūzejam uzdāvināja Valentīna 
Unda. Šajā telpā katram apmek-
lētājam ir dota iespēja noskatīties 
un noklausīties 2016. gadā veiktu 
videoierakstu, kuŗā tiekamies ar 
brīnišķīgu cilvēku – tobrīd deviņ-
desmit septiņus gadus veco biju -
šo Mērijas kollēgu  un tuvu drau-
gu Tatjanu Pāveli. Viņa bija viens 
no ļoti retajiem cilvēkiem, kam 
Mērija bija uzticējusi kādas ie -
spaidu drumslas par savā ceļo-

jumā piedzīvoto. Ierakstā Pāveles 
kundze raksturo Mēriju kā ļoti 
savdabīgu, dzīvesgudru  cilvēku. 
Uz intervētājas jautājumu, vai 
Mē  rija nav stāstījusi par savām 
bailēm brauciena laikā,  atbilde ir 
noliedzoša. Par to nedomāja, bija 
ar visu jātiek galā. Mērija sapra-
tusi, ka no zagļiem un laupītājiem 
vispirms būtu jāpasargā vērtīgā-
kās lietas, tāpēc pa naktīm pār-
kravājusi smagās kastes, virsū sa -
liekot kādus iespieddarbus vai 
rokrakstus, kuŗi svešas mantas 
tīkotājiem neliktos interesanti. 
Viņa bija audzināta tā, ka tas, kas 
uzticēts, ir jāattaisno. Arī vēlākie 
pazemojumi nespēja sagraut šo 
pārliecību. Ar pašcieņu viņa ap -
zinājās savas izvēles nozīmību. Te 
būtu vietā citēt Pāveles kundzes 
teikto: “Atcerieties, ka mūzejnieks 
ir īpašas “zortes” cilvēks. Ne par 
ko nebrīnieties.”

Izstāde radīta Latvijas Simtga-
des programmā, tās daudzvei-
dīgais eksponātu klāsts veidots 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
mākslas mūzeju (LNMM), Rīgas 
vēstures un kuģniecības mūzeju, 
Latvijas Nacionālo vēstures mū -
ze ju, Piebalgas mūzeju apvienī - 
bu “Orisāre”, Latvijas Nacionālo 
archīvu, Latvijas Universitātes Li -
terātūras, folkloras un mākslas 
institūta Folkloras krātuvi. Tāpat 
ekspozīcijā būs apskatāmi māk - 
s las darbi no Zuzānu kollekcijas 
un Vaŗa Bokaldera privātkollek-
cijas, dokumentāli materiāli un 
fotografijas no vairākiem privā-
tiem archīviem, Grosvaldu ģi -
menei piederējuši priekšmeti no 
to mantotāju krājuma.

Pabeidzot vēl dažas gluži sub-
jektīvas atziņas. Esmu ilgus gadus 
strādājusi mūzejā, zinu, ka jeb-
kuŗas izstādes izveidošana prasa 
milzu sagatavošanās, meklējumu 
un izpētes darbu. Bet zinu arī to, 
ka nekļūdīgi var atšķirt izstādi, 
kas veidota, balstoties tikai uz 
zināšanām (kaut arī visdziļāka-
jām), no izstādes, kuŗas tapšanu 
inspirējusi vēl kāda pievienota 
vērtība. Šī izstāde nešaubīgi ir mī -
lestības darbs! Lai tai skaists lik -
tenis! Un ļoti gaidīsim Kristīnes 
Želves grāmatu par Grosvaldu 
dzimtas likteņiem.
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Diplomāts un polītiķis Ojārs 
Ēriks Kalniņš ir bijis Latvijas ār -
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
ASV, Latvijas ārkārtējais un piln-
va rotais vēstnieks Meksikas Sa -
vie notajās Valstīs (1993. – 2000.) 
un Latvijas institūta direktors. 
Pirms pārcelšanās uz Latviju viņš 
aktīvi darbojās Amerikas latvie -
šu apvienībā (ALA) un Pasaules 
brīvo latviešu apvienībā (PBLA), 
tika ievēlēts arī 10., 11. un 12. Sa -
eimā no partijas “Vienotība” sa -
raksta.

Latvijas ārlietu dienestam šo -
gad aprit 100 gadu, un tā ir vie-
nīgā Latvijas Republikas institū-
cija, kas bez pārtraukuma darbo-
jusies kopš valsts dibināšanas 
1918. gadā. Arī okupācijas ap -
stākļos Latvijas diplomātiskais   
un konsulārais dienests turpināja 
da rbību Rietumvalstīs, pusgad-
simtu atgādinot pasaulei, ka Lat-
vija nav zaudējusi de iure statusu. 

Jūs darbojāties trimdas sa -
biedriskajās organizācijās, strā-
dājāt arī diplomātiskajā die-
nestā pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas. Vieni teic, ka neat ka-
rību atguvām, pateicoties trim-
dai, kuŗa atgādināja savu mītņu 
zemju polītiķiem par Latvijas 
okupāciju. Otri saka, ka vis lie-
lākā nozīme bija Latvijas cilvē-
kiem, kuŗi nenobijās. Vai neat-
karības atgūšanas process ir tik 
vienkārši vērtējams?

Domāju, ka trimdas balss bija 
ļoti nozīmīga. ASV un Lielbri ta-
nijā bija okupācijas neatzīšanas 
polītika, un trimdas latvieši un 
baltieši nepārtraukti par to atgā-
dināja valdībām, tāpat tas notika 
arī Austrālijā. Tas palīdzēja uztu-
rēt Baltijas valstu atpazīstamību 
un jautājumu kaut vai simboliski. 
Mana pieredze ir saistīta ar Ame-
riku, un Vašingtonā baltieši, un    
it īpaši latvieši, septiņdesmitajos 
un astoņdesmitajos gados sāka 
profesionāli darboties kā lobijs. 
Tas bija Gunāra Meierovica no -
pelns, viņš saveda kopā lietu vie-
šus, latviešus un igauņus un izvei-
doja apvienoto Baltiešu komite -
ju. Es aktīvi sāku darboties 1980. 
gadā Čikāgā, pēc pieciem gadiem 
pārcēlos uz Vašingtonu, biju pir-
mais atalgotais profesionālais 
lobists no latviešu puses. Mēs bi -
jām atpazīstami, Vašingtonā bal-
tiešu public relation jeb PR bija tik 
labs, ka kongresmeņiem šķita – 
mūsu ir daudz vairāk, nekā pa -
tiešām bijām. Tas mums bija sa -
sniegums, mēs spējām šo jau tā-
jumu uzturēt plašsaziņas līdzek-
ļos  un polītiskajās aprindās. To -
mēr – ja Latvijā nebūtu neatka-
rības kustības, ja 1987. gada jū  nijā 
Rīgā helsinkieši nebūtu likuši 
ziedus pie Brīvības pieminekļa 
un augustā nebūtu noticis gājiens 
pie Brīvības pieminekļa, lai atgā-
dinātu par padomju okupāciju 
Latvijā un tās iedzīvotāju depor-
tācijām, tad trimda viena pati 
neko nebūtu paspējusi izdarīt. 
Labi atceros – kad strādāju Va -
šingtonā, kongresmeņi un Valsts 
departaments mani uzskatīja par 
Amerikas latviešu pārstāvi, es 
varēju runāt par Latviju, bet, ka -
mēr Latvijā neviens neko ne -

Tautas diplomātija atjaunoja Latvijas neatkarību
13. Saeimas deputāts (Jaunā Vienotība), Ārlietu komisijas priekšsēža biedrs 

Ojārs Ēriks Kalniņš intervijā Sallijai Benfeldei
darīja, par neatkarību runāja tikai 
trimdas latvieši. Pēc gājieniem 
pie Brīvības pieminekļa ameri-
kāņi mani pēkšņi sāka uzklausīt. 

Vai pirms tam viņi lāgā ne -
gribēja dzirdēt par okupāciju, 
par spīti tam, ka to neatzina?

Viņi neticēja, ka vēlamies atgūt 
neatkarību, jo balss no Latvijas 
nebija dzirdama. Pirmo reizi, kad 
amerikāņi kaut ko sadzirdēja, 
bija 1986. gada Čatokvas konfe-
rencē, kas notika Jūrmalā. Es tajā 
piedalījos, tur izskanēja, ka lat-
vieši domā par neatkarību, bet 
amerikāņi tam vēl lāgā neticēja. 
Mūsu loma 1987. gadā, kad cil-
vēki devās pie Brīvības piemi-
nekļa, bija par to pastāstīt, papla-
šināt neatkarības ideju. Svarīgi 

bija tas, ka varēju nodibināt kon-
taktus ar Latvijas Tautas fronti un 
LNNK, ka viņi varēja braukt uz 
Vašingtonu. Amerikāņi saprata, 
ka mēs vairs nepārstāvam tikai 
trimdu, mēs sadarbojamies ar 
ne  a tkarības kustību Latvijā. 

Mazliet dīvaina situācija – 
ASV neatzina Baltijas valstu 
okupāciju, bet neticēja, ka arī 
Latvijā un Baltijā to neatzīst – tā 
teikt, viņi zina, ka ir okupēti, 
bet viņiem ir labi.

Viņi nedomāja, ka ir labi, bet 
neticēja, ka tauta varētu apvieno-
ties, lai prasītu neatkarību, līdz 
astoņdesmitajiem gadiem izska-
tījās, ka Padomju Savienība būs 
mūžīgi, ka neviens nespēj to sa -
tricināt. Pirmais lūzums bija 
1987. gadā, bet lielākais un nozī-
mīgākais bija “Baltijas ceļš”, kad 
vairāki miljoni baltiešu Latvijā, 
Igaunijā un Lietuvā sadevās rokās 
kopīgā brīvības ķēdē, bet Padom-
ju Savienība to neapturēja. Tad 
amerikāņi saprata, ka tas ir no -
pietni. Amerikāņiem bija svarīgi, 
ka neatkarības kustība ir arī Lat-
vijā, jo negribēja aizstāvēt Balti -
jas neatkarību, ja tā ir vajadzīga 
tikai tiem, kuŗi dzīvo Amerikā. 
Bija svarīgi, ka uz Vašingtonu aiz-
brauca Tautas frontes pārstāvji – 
Ivars Godmanis, Sarmīte Ēlerte, 
tolaik vēl arī Jānis Jurkāns. Dainis 
Īvāns bija Vašingtonā 1991. gadā, 

arī vēl daži latvieši. Buša seniora 
administrācija saprata, ka Latvijā 
tiešām kaut kas notiek, bet viņi 
arī uztraucās par to, vai nesāksies 
konflikti, vardarbība, vai tanki 
neizbrauks ielās. Pat 1990. gadā 
pēc 4. maija, kad Jurkāns un God-
manis aizbrauca uz Vašingtonu 
un es kopā ar viņiem biju Baltajā 
namā, bija mazliet dīvaini, ka,   
no vienas puses, viņi pārstāv pa -
domju Latviju, no otras puses, 
neatkarīgu Latviju. Tomēr, kad 
amerikāņi no viņiem dzirdēja, ka 
viss notiek, amerikāņi bija gatavi 
to pieņemt. Valsts sekretārs Džeimss 
Beikers gan viņus brīdināja un 
sacīja:  – Mēs jūs atbalstām, bet 
ļoti negribam, lai tur notiktu var-
darbība. Beikers arī vaicāja, vai 

mēs  piekristu, ka Padomju Savie-
nība kļūtu modernāka un pie-
šķirtu daudz lielāku autonomiju. 
Neviens no Latvijas to nepieņēma 
un sacīja, ka mums ir tiesības uz 
neatkarību. Amerikāņi to pieņē-
ma, bet viņi arī skatījās, kā tas 
praktiski varētu notikt. Ja runā-
jam par trimdas latviešiem, tad 
ne jau tikai Vašingtonā, bet arī 
Čikāgā, Losandželosā, Ņujorkā 
bija latvieši, kas izveidoja Tautas 
frontes atbalsta grupas, atbalsts 
arī Kanadā. Tas ļoti palīdzēja, jo, 
lai ietekmētu kongresmeņus Va -
šingtonā, ir svarīgi, ka baltieši ir 
arī viņu dzīvesvietās, no kuŗām 
viņi nāk. Vašingtona bija pieradu-
si, ka darbojas apmaksāti lobisti. 
Ja viņi pārstāv plašu organizāciju, 
ja tie ir vēlētāji, tad tas kongres-
me ņiem jau ir daudz nopietnāk. 
Amerikas latviešu apvienība or -
ga nizēja vēstuļu rakstīšanas kam-
paņas, kad gribējām kaut ko kon-
krētu sasniegt. Uzrakstījām un 
nosūtījām vēstuļu paraugus, un 
latvieši tās sūtīja saviem kongres-
meņiem. Igauņi un lietuvieši d a-
rīja to pašu. 

Vai bija grūti kļūt par lobistu?
Jebkurš ASV pilsonis var iet pie 

sava kongresmeņa. Principā dur-
vis ir atvērtas, arī tagad, kaut gan 
drošības prasības ir augstākas. To 
var darīt arī lobisti, kuŗi pārstāv 
organizācijas – gan firmas un kom-

pānijas, gan sabiedriskās orga ni-
zā cijas. Vēlreiz gribu uzsvērt Me  i-
erovica nopelnus. Ja es kā latvie - 
tis būtu gājis pie kongresmeņa, es 
pārstāvētu varbūt simts tūkstošus 
latviešu vēlētāju, bet,  ja klāt ir vēl 
lietuvieši un igauņi, tā jau bija 
miljona vēlētāju pārstāvniecība. 
Kad vadīju un pārstāvēju apvie-
noto Baltiešu komiteju, es varēju 
runāt miljona vēlētāju vārdā. Valsts 
departamentā gluži katrs pilsonis 
netiek iekšā, bet viņiem bija Bal-
tijas valstu nodaļa,  un, ja pārstā - 
vi respektablu organizāciju, viņi  
bija spiesti pieņemt un uzklausīt. 
Atceros, ka aizvedu Sarmīti Ēlerti 
pie Valsts departamenta vadītāja, 
un tā droši vien bija pirmā reize, 
kad viņš tikās ar kādu cilvēku no 

Latvijas. Arī Godmani aizvedu uz 
Valsts departamentu, un departa-
mentam tas bija ļoti svarīgi – 
runāt ar cilvēkiem no Latvijas, 
kuŗi zināja, kas notiek Latvijā.  
Aizkulisēs amerikāņi darīja ļoti 
daudz, bet nevarēja diplomātus 
sūtīt uz Latviju, bet uz Ļeņingra-
du gan varēja, jo tur bija konsulāts. 
Ja Amerikas pilsoņi brauca uz Lat-
viju, viņiem bija vajadzīgs pār-
stāvis, un konsulāts to izmantoja, 
lai brauktu uz Latviju.

Vai var sacīt, ka neatkarību 
atguva tautas diplomātija?

Jā, noteikti. Bet gribu pateikt, 
ka zinu – daudzi bija neapmieri-
nāti, ka 1991. gadā ASV bija vieni 
no pēdējiem, kas atzina Latvijas 
neatkarību, un zinu, kāpēc tā no -
tika. Viņi negribēja būt pirmie, 
bija laimīgi, kad to vispirms iz -
darīja Islande, jo negribēja, ka 
pēc tam vēsturē viņiem pārmes-
tu, ka amerikāņi ietekmēja un 
jaucās, ka ASV atbrīvoja Baltijas 
valstis. Viņuprāt, bija labāk, ka 
vispirms to izdarīja pārējā pa -
saule, gaidīja, ka to izdarīs arī Pa -
domju Savienība un Krievija, gai-
dīja, līdz septembrī Bušs to arī 
izdarīja. 

Vai šodien tautas diplomātijai 
un diasporai ir vieta polītikas 
dienas kārtībā? Esam brīva un 
neatkarīga valsts, Latvija ir 
daudzu starptautisku organi zā-

ciju pilntiesīgs biedrs, mums ir 
ārlietu dienests, ir Saeima un 
valdība.

Es domāju, ka labākais piemērs 
ir Izraēla, kuŗa aktīvi darbojas 
Amerikā. Protams, viņiem ir daudz 
cilvēku, naudas un organizācija. 
Jebkuŗa valsts, ja tai ir diaspora, 
kas to atbalsta, var palīdzēt kādā 
jautājumā. Domāju, ka savulaik 
tautas diplomātija mums palī-
dzēja ne tikai atgūt neatkarību, 
bet arī palīdzēja iestāties NATO. 
Piemēram, Amerikā nepārtrauk-
ti ir jāuzrunā kongresmeņi un 
senatori, jāatgādina viņiem. Tad, 
kad mums krievi nepārtraukti 
pārmeta par cilvēktiesību pārkā-
pumiem, bija svarīgi ne tikai dip-
lomātu un valdības skaidrojumi. 
Eiropā tas varbūt nav tik ļoti iz -
teikti, bet Amerikā tautas diplo-
mātija un lobēšana, interešu gru-
pu aktīvitāte ir svarīga. Zinu, ka 
arī Kanādā tam ir nozīme. Ru -
nā jot par astoņdesmitajiem ga - 
diem, liela loma bija latviešiem 
Zviedrijā, mazāk zinu par Lielbri-
taniju, bet zinu, ka Egils Levits 
bija Vācijā. Ja ir liels izaicinājums, 
tautas diplomātija, vismaz Ame-
rikā, var ietekmēt rezultātus, tā -
dēļ arī joprojām darbojas Ameri-
kas latviešu apvienība un Pasaules 
brīvo latviešu apvienība. Piemēr-
am, ir iespējams ietekmēt san - 
k cijas pret Krieviju saistībā ar 
Uk  rainu. Tas it kā nav mūsu ja u-
tājums, bet tomēr ir, jo Krievija ir 
mūsu kaimiņš. Domāju, ka NATO 
kaŗaspēka klātbūtni šeit vismaz 
daļēji ietekmēja tas, ka kongres-
meņi par to dzirdēja no vēlētā jiem. 

Par diasporu bieži vien ir 
pretēji viedokļi – vieni saka, ka 
diaspora tikai dejo un dzied, bet 
ir maz polītisku aktīvitāšu, otri 
atbild, ka latvieši un latvie tība 
taču sākas ar valodu un kultūru. 
Diasporas likums tika pieņemts, 
lielā mērā pateicoties Eiropas 
Latviešu apvienībai, bet Saeimas, 
it īpaši Eiropas Par lamenta, vēlē-
šanās cilvēki nav ļoti aktīvi.

Polītikā varbūt šobrīd nav tik 
daudz darāmā, bet diaspora var 
daudz vairāk palīdzēt ekonomis-
ki, ar investīcijām, ar kontaktiem. 
Domāju, ka tas, ko Ārlietu minis-
trija un PBLA uzsāka pirms da -
žiem gadiem – konferences, ku -
ŗās piedalās veiksmīgi diasporas 
un Latvijas uzņēmēji, var palī-
dzēt, jo tirdzniecība un investī ci-
jas ir ļoti svarīgas. Latviešu or  ga-
nizācijas var atrast tos latviešus, 
kas ir paši kaut ko sasnieguši un 
var būt investori. 

Es ļoti atbalstīju Diasporas li -
kumu, kaut gan man nepatīk 
vārds “diaspora” , jo uzskatu, ka 
tie ir pasaules latvieši, kuŗi tikai 
dzīvo dažādās vietās, bet viņi ir 
latvieši. Vari dzīvot arī Dienvid-
afrikā, bet, ja esi patriots, vari 
palīdzēt Latvijai  ar kultūru, in -
formāciju vai ar biznesu. Tīmek-
lis, ātrie lidojumi un vēl citas 
technoloģijas ļauj darboties jeb-
kurā pasaules vietā. Kad pieņē-
mām likumu, uzsvērām, ka tam ir 
divas daļas – padarīt cilvēkiem 
vieglāku atgriešanos vai tuvinā ša-
nos tiem, kuŗi dzīvo ārpus Latvi-
jas, un ļaut viņiem aktīvāk strādāt, 
lai palīdzētu Latvijai. 
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Ilgi kavēties iedomu un iztēles 
ainās nesanāk, jo esam atgrie zušās 
pie citiem grupas dalīb niekiem un 
mikroautobusa šo  fera. Vīri netā-
lajā mežiņā dabū juši ciedru zari-
ņus ar čiekuriem, un nu tiek ru -
nāts par to labajām īpašībām. Ceļa 
pretējā pusē pa  manu aku un no -
lemju atvēsi nāties tur. Aka šai vie-
tā ierīkota vai arī modernizēta, 
šķiet, pavisam nesen. Nav ne vin-
das, ne spaiņa; tā apbūvēta guļbaļ-
ķiem un nosegta ar šifera jumtiņu. 
Lai tiktu pie ūdens, viegli jāpagriež 
krāns. Ūdens no artēziskā urbuma 
ir stindzinoši auksts, taču tas ne -
kas. Tikai pēc mazgāšanās pama-
nu, ka blakus akai atrodas kāda 
savdabīga ierīce – pie tuvākā elek-
trības staba piekārta ķēde, tās galā 
karājas dzelzs gabals. Pieredzēju -
šie līdzbraucēji pastāsta, ka tas ir 
колокол jeb ierīce, ar kuŗas palī-
dzību ziņot par trauksmi. Blakus 
ķēdei, elektrības staba otrajā pusē, 
novietota speciāla maikste, ar ku -
ŗu dauzīt pa dzelzs gabalu, radot 
dobju troksni. 

Otrs no maniem atklājumiem 
Kolbinkas ciemā ir оберег. Pavi-
sam netālu no mūsu mikroauto-
busa pamanu pamestu saimnie-
cības ēku – iespējams, šķūni vai 
rat nīcu (ēku zirglietu un citu in -
strumentu glabāšanai). Kurzemes 
pusē tādu saucam par vāgūzi. 
Pamestajai koka ēkai vietām iz -
lauzti dēļi, taču vietā, kur sākas ši -
fera jumts, uz kāda no dēļiem pa -
manu uzrakstu: ar baltas krāsas 
krītu uzvilkti pāris simboli. Un 
atkal mani apgaismo mūsu piere-
dzējušie, reiz Sibirijā dzīvojušie 
ekspedīcijas dalībnieki. Šie simbo-
li ēku pasargājot no briesmām, 
piemēram, ugunsgrēka. Viens no 
vīriem iesmejas, ka to оберег sev 
uz pieres vajadzējis uzvilkt šī na -
ma bijušajam saimniekam, citādi 
sanāk ačgārni – ēka stāv kā stā-
vējusi, bet īpašnieks pazudis. 

Sarunās paiet vēl mirklis, un no 
Kņazevkas atgriežas pārējie. Viena 
no sievietēm stāsta, ka, nākdama 
atpakaļ, jau Kolbinkā iegriezusies 
kādā no vēl nepamestajām ēkām, 
kur sastapusi sievu un vīru – abus 
bezcerīgi nodzērušos. Savukārt 
omulīgais Ābeles kungs, atgriez-
damies no sava bērnības ciema, 
nosmej, ka izsūtītie latvieši vietē-

SIBIRIJAS DIENASGRĀMATA. 
Kolbinka un Novokorotkina

jiem iedzīvotājiem kaut ko tomēr 
ir iemācījuši. Ja viņa bērnībā sibi-
rieši brīnījušies, ka dullie latvieši 
pat govīm ceļ mājas, tad tagad to 
dara paši. Otra Jāņa Ābeles atziņa – 
tiesa gan, traģiska – ir, ka Kolbinkā 
agrāk atradusies skaista pareizti-
cīgo baznīca, taču aptuveni pirms 
gadiem desmit tā tīši nodedzināta. 
Liktenis dedzinātāju nav saudzē-
jis: gadu pēc nodarītā ciema iedzī-
votāji viņu atraduši mirušu. Vēl 
aptuveni pēc gada mīklainos ap -
stākļos gājis bojā arī viņa tēvs.

NOVOKOROTKINA
Ja šķiet, ka nav bezcerīgākas vie-

tas par pa pusei izmirušo Kolbin-
ku, tad tā nav taisnība. Ir! Tas ir 
Novokorotkinas ciems Tomskas 

apgabala Kolpaševas rajonā. Ap -
dzīvota vieta, kuŗu, ja var ticēt in -
terneta resursiem, 2015. gadā par 
savām mājām saukuši 25 cilvēki. 
Savukārt tagad ļaužu ir vēl mazāk. 
Diemžēl šodien tā ir īsta nekurie-
ne.

 Ierodamies Novokorotkinā, jo 
tur ar saviem vecākiem, māsu un 
brāli dzīvojis kāds cits no ekspe-
dīcijas dalībniekiem. Kārtējā de -
por tēto latviešu izsūtījuma vieta. 
Braukdami pa zemes ceļu, garajās 
zālēs pamanām sen aizmirstu au -
tomašīnu markas “Moskvich 408” 
eksemplāru. Vēl mazu gabaliņu uz 
priekšu – tāpat zālēs ieaugušu tak-
sofonu. Ilgāk vairs nespējam no -
sēdēt un, tikko mikroautobuss ap -
stājas, visi kā bērni riksītī doda-

mies apskatīt, vai tas vēl darbojas. 
O, jā – darbojas gan! Viens no 
vīriem smiedamies jautā, kam 
tagad lai piezvana: policijai vai 
ātrajai palīdzībai. Protams, ikvie-
nam no mums pie šī atraduma tū -
daļ pat vajag fotografēties.

Kamēr operators Aivars Lubā-
nietis un Tomskas Televīzijas gru-
pa devušies uz vietu, kur agrāk 
atradās Jāņa Imanta mājas, mēs, 
pārējie, īsinādami sev laiku, mie -
lojamies ar savvaļas avenēm. Tās 
saaugušas bagātīgi, taču, kā par 
nelaimi, grūti aizsniedzamas ļoti 
garo nātru dēļ. Jānis Ābele izvei -
do pat pieeju – izmīda nātres, lai 
avenājiem tiktu klāt arī mēs, sie -
vietes. Ogas ir gardas, ēdam pil-
nām mutēm, smiedamies, ka no 
šiem milzu krūmiem otrajā pusē 
našķojas lācis. Tā kā pusdienu 
ēšana mums šodien krietni aiz -
kavēsies, izlemjam vēderu apmā-
nīt ar avenēm, taču sanāk otrādi: 

kad bijām krietni mielojušies ar 
ogām, izsalkums uzmācās vēl ne -
gantāk. Kāda no dāmām iesmejas, 
ka avenes mums, kā par spīti, ir 
ro  sinājušas apetīti, nevis devušas 
sātu.

Īsi pirms aizbraukšanas atro-
dam vairākus sazāģētus baļķus, uz 
kuŗiem apsēžamies, lai kopā no  -
fo tografētos. Piepeši sajūtu ļoti pa -
tīkamu smaržu. Nekad nebūtu 
domājusi, ka vērmeles var smaržot 
tik spēcīgi! Paliec sveika, Novo-
korotkina! Ar Dievu!

Raksta autore pateicas Jūrmalas 
pilsētas Domei par iespēju strādāt 
Dubultu Rakstnieku namā, kur 
tapusi šī publikācija, kā arī Rīgas 
Techniskās universitātes E-studiju 
technoloģiju un humanitāro zināt-
ņu fakultātei, īpaši dekānei Mari-
nai Platonovai. Bez RTU atbalsta 
raksta autorei doties ekspedīcijā 
nebūtu iespējams.Apdzīvotas vietas Kolbinkas ainava ļoti atgādina Latviju // Foto: Lāsma Gaitniece

Kolbinkas ciema vēlēšanu iecirknis, feldšera pieņemšanas punkts 
un pasta nodaļa atrodas vienā ēkā // Foto: Lāsma Gaitniece

Aka (artēziskais urbums) un ierīce trauksmes celšanai uz 
Kolbinkas galvenā ceļa. 

Raksta autore ar Sibirijas lepnumu – ciedru. Kolbinka

LĀSMA 
GAITNIECE
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***
Latviešu valodas gads

Kultūras dienas, kas notika 
Ņujorkā, ievadīja Latviešu valo-
das gadu – 1972. Tas ir mēģinā-
jums pievērst mūsu sabiedrības 
uzmanību latviešu valodai un tās 
problēmām. Varbūt normālos ap  -
stākļos tas nebūtu tik nepiecie-
šams. Šodien mūsu valoda ir 
briesmās. Daudzi no mums to 
joprojām nepamana, valoda iz -
liekas kaut kas pats par sevi sa -
protams – teiksim, līdzīgi gaisam, 
kas mūs apņem un kas padara 
mūsu dzīvi iespējamu. Bet īpaši 
lielo pilsētu iedzīvotāji jau zina, 
ka svaigs, labs gaiss bieži arī vairs 
nav kaut kas pats par sevi sagai-
dāms.

Mūsu valoda ir briesmās gan 
okupētajā Latvijā, gan brīvajā 
pasaulē. Nav noslēpums, ka Rīgā 
dzird krievu valodu daudzkārt 
biežāk nekā latviešu, ka cilvēki, 
kuŗi valda Latvijā, runā latviski 
ļoti vāji, ka mūsu tautai ir jāiztur 
viens pārkrievošanas vilnis pēc 
otra. Brīvajā pasaulē mūsu sko-
lēnu valodas zināšanas slīd uz 
leju. Bet varbūt pats traģis kā kais 
ir tas, ka  iestādes, kas uz  tur 
valodas kultūru, kā, piemēram, 
prese, literātūra, teātris, ir bries-
mās. Latviešu grāmatu izdošana 
kļūst ar katru dienu grūtāka un 
dārgāka, mūsu nedaudzie žur-
nāli cīnās ar lasītāju trūkumu. 
Šādos  apstākļos mums visiem – 
gan organizācijām, gan tautie-
šiem – jādara viss mūsu valodas 
stiprināšanai. Valoda ir mūsu 
kul tūras pamats. Daudzas mūsu 
kultūras nozares nevar pastāvēt 
bez latviešu valodas. Latviešu 
teātris bez latviešu valodas vairs 
nebūs latviešu teātris. Dzeja par 
latvieti angļu valodā nepieder 
lat viešu literātūrai. Mācot lat vie-
šu valodu, mēs iemācīsimies arī 
latvisko dzīvesziņu. Runājot lat-
viski, mēs domājam kā latvieši, 
mēs redzam paši sevi latviskā 
perspektīvā. Šo iemeslu dēļ ir 
vietā, ka mēs mūsu kultūras 
dienās īpašu uzmanību pievēr-
šam mūsu valodai.

 Bet vai tas  viss nav atkārtots 
neskaitāmas reizes? Vai mēs jau 
to visu nezinām? Jā un nē. Bez 
šaubām ļoti daudz jau rakstīts un 
runāts šajā jautājumā. Tomēr tajā 
pašā laikā liela daļa no mums vēl 
līdz šim nav atbildējusi uz cen - 
t rālo jautājumu – ko es gribu un 
varu darīt latviešu valodas sa -
glabāšanai un nostiprināšanai? 
Tas nav jautājums tikai par valo-
das iemācīšanu mūsu bērniem 
un jauniešiem. Šāda individuāla 
atbildība un pieeja ir ļoti svarī -  
ga  un nozīmīga. Bet tas nav    
viss. Mūsu valodu mēs saglabā-
sim tad, ja mēs visi rīkosimies kā 
kopība. 

Jautājumi, kuŗi skar latviešu 
valodas nākotni, ir daudz kom-
pli cētāki, nekā mēs to dažkārt 
iedomājamies. Valoda nav sa -
stingusi. Tā dzīvo, tai ir nepie cie-
šami jauni vārdi, jauni izteik - 
s mes veidi. Tie nerodas tikai vecā-
 kiem, valodu iemācot bērniem 
vai sko lotājam, mācot latviešu 
valodu skolā. Kā ar mūsu presi, 
grāmatniecību, teātri? Kā ar va -
lodas mācības līdzekļiem? Lai 
gan varam iedomāties, ka valo -
du var iemācīt bez īpašiem mā -
cību līdzekļiem, tomēr daudz 
efektīvāk ir strādāt ar grāmatām, 
uzskates tabulām, skaņulentēm, 
filmām. Kur un kā mēs tās ra -
dīsim? Draudzes un organizāci-
jas uztur skolas, sūta jauniešus   
uz kursiem, piešķir stipendijas, 
ziedo balvām. Arī tas ir svarīgi. 
Bet tas ir par maz. (1972)

***
Gatavojas Dziesmu svētku 

simtgadei
Dziesmu svētku koncertam pie -

teikušies 50 kori no ASV, Kana-
das, Eiropas un Austrālijas ar 1700 
dziedātājiem. Tautasdeju lie luz-
vedumā piedalīsies 25 ansambļi 
ar 750 dejotājiem. Galveno dzies-
mu svētku koncertu un tautas 
deju lieluzvedumu papildinās 
vai rāki blakussarīkojumi, kas 
ieplānoti četrām svētku dienām.

Paliekot vienam gadam līdz 
Amerikas latviešu 5. Vispārējiem 
Dziesmu svētkiem Klīvlandē, kā -
pinās dziesmu svētku komitejas 
darba spriegums. Dziesmu svēt-
kiem jau pieteiktas arī tautiešu 
grupas no Austrālijas, Eiropas, 
Dienvidamerikas u. c. zemēm. 
Svētki 1973. gadā no 31. augusta 
līdz 3. septembrim būs lielākā 
latviešu sapulcēšanās ASV, svi-
not latviešu Dziesmu svētku 
simt gadi.

***
Latviešu jaunietes 
neparastā karjēra

Neparastu  karjēru savā darbā 
izveidojusi  Dagnija Krēsliņa, ku  ŗa 
jau vairāk nekā pusgadu strā dā 
Baltā nama birojā. Ja kādam lat-
vietim iznāktu apcie mot ASV 
prezidenta mitekli, tad tam ne -
būtu nekādu grūtību tur sa  ru -
nāties savā mātes valodā. Dagnija 
Krēsliņa ir prezidenta asis ten ta 
Dr. M. Balzano (Michael P. Bal-
sano) palīdze viņa lietu kārto-
šanā, no kuŗām redzamākā ir 
sakaru uzturēšana ar etniskām 
grupām un to presi un etnisko 
grupu attieksmju veidošana ar 
Balto namu. Viņa kārto in  fo r-
mācijas sniegšanu un infor mā-
cijas saņemšanu ar daudzajiem 
ASV etniskajiem grupējumiem, 
kā, piemēram, runātāju uzaici-
nāšanu šo grupu sanāksmēm, 
preses apgādāšanu ar attiecīgu 

informāciju un ziņu sakopošanu 
par attiecīgo grupu vēsturi, dar-
bību, organizētību un citiem jau-
tājumiem.

***
 Minchenes Olimpiskās spēles 

terrora ēnā

Minchenē 26. augustā atklāja 
XX Olimpiskās spēles. Kā jau tas 
tagad parasts, Starptautiskajā Olim-
piskajā komitejā (IOC)  notika 
pārbalsošana, draudi, ultimāti, 
kuŗu rezultātā Olimpiskā komi-
teja atsauca savu ielūgumu Ro -
dē zijai. Tās sportistiem tagad 
Olimpiskais ciemats jāatstāj, ka -
mēr Afrikas un arī ASV tumš - 
ā dainie sportisti priekā gavilēja: 
pirmā uzvara Olimpiskajās spē-
lēs jau bija izcīnīta, vēl iekāms 
iedegs svinīgo uguni un zvērēs 
un runās par tautu brālību, ama-
tierismu un cīņām sporta arēnās.

Šķēpa metējs Jānis Lūsis un 
padomju jaunā sprinta zvaigzne 
Valērijs Borzovs bija vieni no ne -
daudzajiem nekrievu sportis-
tiem, kuŗus amerikāņu televīzijas 
ziņotāju slavenības nosauca  pa -
reizās tautībās. Tā šķēpa mešanas 
fināla laikā Džims Makeijs par 
Lūsi reiz teica, ka “šis druknais 
vīrs nāk no Rīgas, Latvijā”. Arī 
Borzovs, protams, nav nekāds 
krievs, bet ukrainis, un to Makejs 
atzīmēja vairākkārt. Reiz kādā 
ABC TV pārraidē no Kijevas tu -
rie nes televīzijas kameru operā-
tori viņu tieši lūguši neteikt, ka 
viņi ir krievi, bet saukt par uk  rai-
ņiem. To Makejs atcerējās Min-
chenē.

Redakcijas piezīme. Jānis Lūsis 
bija pirmais latviešu vieglatlēts, 
kas šķēpa mešanā pārsniedza     
80 m robežu (1961). Ieguva bron-
zas medaļu 18. Olimpiskajās spē-
lēs (1964. gads, Tokija; 80,57 m), 
zelta medaļu 19. Olimpiskajās spē-
lēs (1968. gads, Mehiko; 90,10 m) 
un sudraba medaļu 20. Olimpis-
kajās spēlēs (1972. gads, Minche-
ne; 90,46 m). Minchenes spēlēs 
Lūsis zaudēja mājiniekam Klau-
sam Volfermanam mazāko ie -
spējamo starpību, kāda šķēpa 
me  šanā iespējama, – divus centi-
metrus. Viņš  pats šo, jāteic, maz-
liet aizdomīgo zaudējumu, ko -
mentēja kā īsts olimpietis: “Zau-
dēju divus centimetrus, bet iegu-

vu draugu.” 1972. gadā Lūsis sa -
sniedza savu otro pasaules rekor-
du, 93,80 m.

Igauņu zelta medaļu ieguvēji 
Jans Talts svarcelšanā un Jirijs 
Takmaks augstlēkšanā, tāpat lie-
tuvieši Neole Sabaite (2. vieta 
800 m skrējienā), Rimants Bite 
(finālists 3000 m šķēršļu skrē jie-
nā), Ķēstutis Šapka (zelta meda-
ļas favorīts augstlēkšanā, kas gan 
neiekļuva finālā), latviešu sprin-
teris Juris Silovs (3.  maiņa 4 x 
100 m stafetē, 2. vieta) tā arī pa -
lika “krievi”, kas spodrina lielās 
“mātuškas” slavu. Padomju  Sa -
vie nībā pārkrievošanas polītikas 
dēļ un it kā lai cīnītos pret “bur-
žuāziskā nacionālisma palie -
kām”, komūnistu avīzes ārkārtīgi 
reti piemin kāda sportista tau-
tību, bet runā tikai par rīdzinie-
kiem, maskaviešiem, Taškentas 
miličiem, Ļeņingradas studen-
tiem, Kijevas frēzētājiem utt. Bet 
tos, kas nav krievi, par tādiem 
gan arī vēl nesauc. Toties ameri-
kāņu avīžnieki un televīzijas ko -
mentētāji ir Maskavai šajā ziņā 
vairāk nekā izpalīdzīgi. Brīžiem 
sagriežas gandrīz nelabi, cik ASV 
cilvēki ārkārtīgi nevīžīgi un vāji 
pārzina pat viselementārāko Ei -
ro pas ģeografiju. Tā bijušais  olim-
pisko slēpotāju izlases treneris 
Roberts Blātijs bija Minchenē 
ABC televīzijā pārvērties arī par 
volejbola “speciālistu”. Viņa po -
pulārākais “komentārs”, ka pun-
k tu varot iegūt vienīgi tad, kad 
vienība servē. Viņš nekad nemi-
nēja padomju imperijas oficiālo 
nosaukumu, bet visu laiku runā -
ja tikai par Krieviju un krie - 
viem. To pašu darīja amerikāņu 
futbola profesionālais spēlētājs 
Frenks Gifords, kam bija lielas 
grūtības komentēt viņa, tā dē -
vēto, “negātīvo punktu vērtēša-
nas sistēmu brīvajā un grieķu-
romiešu cīņā.” 

Vēl maza piebilde, kas varētu 
interesēt: “Olimpiada” saskaņā ar 
senās Grieķijas vēsturi ir laika 
jēdziens – četru gadu periods, 

kuŗa sākumu parasti ievada jeb 
svin ar “olimpiskajām spēlēm jeb 
sacīkstēm”. Tāpēc ABC pārraides 
vienmēr ievadīja uzraksts „XX 
olimpiadas (sporta) spēles” (The 
Games of the XX Olympiad). 
Tieši tāpat to konsekventi vien-
mēr teica komentētāji Krišs 
Šenkels un Džims Makejs, un to 
tāpat formulēja arī IOC aiz  - 
e jošais priekšsēdis Everijs Bren-
dedžs, paziņojot olimpisko spēļu 
beigšanos, kamēr pārējie vai nu 
nevīžības, ērtības, vai tīras nezi-
nāšanas dēļ abus jēdzie nus ne -
pār traukti jauca. Kopš 1896. ga -
da, kad Atēnās atjaunoja šo sarī-
kojumu, jau aizvadītas 19 olim-
piadas, bet kaŗa gados tās neno-
tika. Tāpēc, ja gribam būt precīzi, 
Minchenē gan sākās 20. Olim-
piada, bet tās nepavisam nebija 
20. Olimpiskās spēles. Montrealā 
1976. gadā ar olimpiskajām sa -
cen sībām ievadīs 21. Olimpiadas 
sākšanos, kuŗa atkal ilgs četrus 
gadus. V. R.

*
Trešdienas rītā kādā militārā 

lidlaukā, 15 km no Olimpiskā 
cie ma, beidzās drāma, kas bija 
turpinā jusies 23 stundas. Rezul-
tātā bija 17 upuri: nošauti  11 Iz -
raēlas olimpiskie atlēti, pieci ara-
bu terroristi un viens vācu poli-
cists. Olimpiskās spēles pārtrauca 
uz vienu dienu. Viss sākās otr-
dienas  agrā rīta stundā,  kad,  
pār kāpusi divus metrus augsto 
dzeloņstiepļu žogu, kas apjož 
Olimpisko ciematu, pieci bruņoti 
arabu terroristi ielauzās Izraēlas 
sportistu nometnē. Pie durvīm 
tiem pretim stājās divi žīdu sar -
gi. Sākās apšaudīšanās, abi sargi 
krita, bet iebrucēji sagūstīja de -
viņus ķīlniekus. Arabi paziņoja, 
ka ķīlniekus atdos tikai pēc tam, 
kad Izraēla atbrīvos 200 “Pales-
tīnas gorillas,” kas saņemti gūstā. 

Terrorists 1972. gada Olim pis-
kajās spēlēs. Šī ir terrorakta vis-
atpazīstamākā fotografija

Olimpiskās spēles atjaunojās 
trešdienas pēcpusdienā pēc 24 
stundu pārtraukuma. Kopš 1896. 
gada tas bija pirmais gadījums, 
kad spēles bija jāpārtrauc. Arabu 
terroristu organizācija “Melnais 
septembris” Kairā ārzemju žur-
nā listiem izdalīja deklarāciju uz 
četrām lappusēm, kuŗā paziņoja, 
ka uzņemas atbildību par noti-
kumiem Minchenē.

Jānis Lūsis Minchenes Olim-
piskajās spēlēs
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 35) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Kolbergs. 

8. Tramvajs. 10. Ibiss. 11. 
Grīns. 12. Didaktika. 16. 
Termas. 19. Laucis. 20. Ba -
lasts. 21. Viļņa. 22. Dēkas. 
23. Mesas. 24. Smēde. 25. 

Parki. 28. Lauva. 30. Sta bils. 31. 
Karāts. 32. Atlikt. 36. Ta  lismans. 
40. Pūķis. 41. Verns. 42. 
Amizanti. 43. Garciems.

Stateniski. 1. Ulusi. 2. Prāmis. 
3. Eseja. 4. Atgūt. 5. Tabaka. 6. 
Kapri. 7. Kabareji. 9. Sanācija. 13. 
K edas. 14. “Radamists”. 15. “Vai-
delote”. 17. Galants. 18. Stimuls. 
26. Avantūra. 27. Abuls. 29. Vak-
cīnas. 33. Parana. 34. Invars. 35. 
Niķis. 37. Irsis. 38. Mango. 39. 
Meģes.

Līmeniski. 1. Akmeņogļu pār-
tvai ces produkts. 4. Organiskas 
izcelsmes noguluma iezis. 6. Kuģa 
apkalpe. 7. Pīļu dzimtas putns. 8. 
Norvēģu polārpētnieks (1861 – 
1930). 10. Konditorejas iz  strā dā-
jumi. 13. Valdemārpils agrākais 
nosaukums. 15. Lirisks dzejolis ar 
skumju noskaņu. 17. Daugavas 
pie teka. 19. Ģeoloģijas nozare. 
20. Ēdien reize. 22. Zodiaka zvaig-
z nājs. 23. Apstrādāti dārgakmeņi 
ar reljefu attēlu. 26. Kādas Eiropas 

valsts pamatiedzīvotājs. 29. Attīs-
tības virzieni. 30. Viela, ko lieto kā 
attīstītāju fotografijā. 31. Elektronu 
lampa ar četriem elektrodiem.    
32. Bieži sastopama, raksturīga. 
33. Manilas kaņepāji. 34. Latviešu 
rakstniece (dzimusi 1936.).

Stateniski.  1. Latviešu glezno-
tājs (1906-1984). 2. Šachta paze-
mes komūnikāciju vizuālai kon-
trolei. 3. Vārdu rotaļa. 4. Somu un 
karēļu strinkšķināmais mūzikas 
instruments. 5. Ķermeņu kaulu 

sistēmas. 7. Amerikāņu 
patologs, virusologs (1879-
1970). 9. Spožākā zvaigzne 
Jaunavas zvaigznājā. 11. 
Ko k augs ar lieliem smaržī-
giem ziediem un mūžza -
ļām lapām. 12. Kuģniecības 
uzņēmumi. 14. Matēmati-
kas daļa. 16. Ērmoti, smiek-
līgi. 17. Starptautisks lī -
gums. 18. Posmi kādā pro-
cesā. 21. Sporta komandas 
vadītājs. 23. Apdzīvota vieta 
Dundagas novadā. 24. Valsts 
Ziemeļamerikā. 25. Sodīša-
nas ierīce feodālisma laik-
metā. 26. Vienādas. 27. Pil-
sēta Italijas dienvidos. 28. 
Lielupes pieteka. 

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20 20

21

21 22

23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

33 34

2019. gadā ik mēnesi Rīgā, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas vesti-
b ilā, apmeklētāji var iepazīties ar 
vienu priekšmetu no mūzeja “Lat-
vieši pasaulē” krājuma. Katrs no 
iz  stādes priekšmetiem atspoguļo 
kādu īpašu stāstu par latviešu dzīvi 
ārpus Latvijas. Šis stāsts arī tiek 
publicēts ik mēnesi presē. Izstādi 
“Mēneša priekšmets” 2019. gadā 

Mūzeja “Latvieši pasaulē” 
mēneša priekšmets septembrī

atbalsta Latvijas Universitātes Li -
te  rātūras, folkloras un mākslas 
institūts un Latvijas Nacionālā 
bi bliotēka. 

Skauti un gaidas 
bēgļu nometnēs

Latvijā 1940. gadā skautu kus-
tībā bija iesaistījušies apmēram 
10 000 skautu un 3000 gaidu. Kaŗa 
beigās, kad tūkstošiem latviešu 

nonāca bēgļu nometnēs Vācijā, 
skautu un gaidu kustība atdzima 
tur. 

Vairākums bērnu un jauniešu 
bēgļu nometnēs piederēja skautu 
vienībām. Bērniem, kuŗi bija zau-
dējuši dzimteni un mājas, skautu 
pasākumi radīja kopības sajūtu. 
Skauti un gaidas regulāri tikās sa -
nāksmēs, piedalījās dažādās iz  ai-
cinošās aktīvitātēs. Notika va  sa -

ras nometnes, vakara ugunskuri, 
šķērš ļu gājieni. Kustībai bija iz -
teikts patriotisks saturs. Vienībām 
tika izgatavotas uniformas, izman-
tojot labdarības drēbju sūtījumus 
un vecus formastērpus.

Pēc tam, kad notika bēgļu no -
metnēs dzīvojošo latviešu emigrā-
cija tālāk, arī mītņu zemēs nodi-

Aivars Vinters ar māti Mildu un tēvu Arnoldu Vīsbādenes bēgļu 
nometnē aptuveni 1946. gadā.

Kitčeneras 17. skautu vienība Kanadā 20. gadsimta 60. gados. Šajā skautu vienībā piedalījās arī 
latviešu skauti, vidū ‒ vienības vadītājs Gunārs Šubiņš

Aivara Vintera mazskautu uni-
forma, izgatavota un valkāta 
Vīsbādenes bēgļu nometnē 
Vācijā aptuveni 1946. gadā

binājās latviešu skautu vienības. 
Tās saskaņā ar starptautiskā skau-
tu biroja norādījumu lielākoties 
pievienojās vietējām skautu orga -
nizācijām kā etniskas vienības. 

Aivars Vinters astoņu gadu ve -
cumā ar ģimeni devās bēgļu gai -
tās, 1944. gadā atstājot ģimenes 
saimniecību Penkules pagastā. Ai -
vars kā mazskauts iestājās Vīsbā-
denes bēgļu nometnē Vācijā, vēlāk 
pārgāja uz Rudbāržu (101.) skautu 
vienību Fuldas nometnē. Aivars 
atceras, ka mazskauti gāja pārgā-
jienos mežā un gulēja teltī, kā arī 
iesaistījās nometnes dzīvē, piemē-
ram, stāvot sardzē pie Latvijas ka -
roga. Nodarbībās viņi iemācījās ne 
tikai mezglu siešanu un dažādas 
zināšanas par dabu, bet arī pieklā-
jību un izpalīdzību: Cik atceros, 
tad Fuldā mazskauti tikās reizi 
nedēļā, vienmēr tērpti formastērpā. 
(..) Skauti uzsvēra sadarbību, ko  pī-
bu, respektu un uzticību. Tās vēr tī-
bas iesēdās uz mūžu. 

13. septembrī Jelgavā, Pasta 
salā, svinīgi atklāta Brīvdabas 
koncertzāle “Mītava”! Kopā ar 
talantīgākajiem un panāku-
miem bagātajiem Jelgavas mū -
ziķiem devāmies mūzikālā ceļo-
jumā līdz pat Arģentīnai, kā arī 
izbaudījām unikālu iespēju dzir-
dēt Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna 
jaundarba “Kā ābeļdārzs tu, brī-
vība” – veltījuma Bermontiādes 
simtgadei pirmatskaņojumu.

Atklāšanas koncertā mūzicēja 
labākie pašmāju mūziķi – Jelgavas 
kamerorķestris ar diriģentu Aiga-
ru Meri, Jelgavas bigbends un di  - 
r iģents  Raitis Ašmanis, Jelgavas    
4. vidusskolas meiteņu koris 
“Spīgo” (diriģente  Līga Celma-
Kursiete) un džeza dziedātāja Elza 

Brīvdabas koncertzāle 
“Mītava” atklāta!

Rozentāle, kā arī solisti Juris Viz-
bulis, Katrīne Bindre, Madara 
Buš kevica, Uldis Timma, Ingus 
Leilands un pianists Juris Žvikovs.

Koncertzāles “Mītava” atklāšanā 
izskanēja arī Karla Montero “Kon-
certa klavierēm un orķestrim” 
pirmatskaņojums.

Koncertzāle ir lielākā šāda vei - 
da būve Baltijā. Unikālajai jumta 
kon strukcijai, kas atgādina Liel-
upes krastā izskalotu gliemežvāku, 
izmantota lielizmēra liekti līmēta 
koksne ar vienlaidu garumu līdz 
60 metriem, bet kopumā estrādes 
jumta būvniecībā izmantoti ap -
tuveni 530 kubikmetri koksnes. 
Koncertzāles amfiteātrī ir 700 sēd-
vietas un iespēja izvietot vēl 500 
papildkrēslus.                Elīna Gaile
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(Turpinājums 18. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA
Bigbenda koncerts:
28. septembrī plkst. 14:30 Bos-

tonas Latviešu skolā (58 Irving 
Street, Brookline, MA). Pro gram-
mā paredzēts stundu gaŗš kon-
certs ar Raimonda Paula mūziku 
un tautasdziesmām, kuŗas aran-
žējis amerikāņu džezists Maikls 
Abene (Michael Abene). 

Pirms koncerta, no plkst. 12:30 - 
14:00 notiks meistarklase skolē-
niem un absolventiem, kuŗas 
laikā varēs iepazīties ar dažādiem 
instrumentiem, kā arī uzdot jau-
tājumus par iespējām iegūt mū -
zikālo izglītību stundentu pilsētā 
Jelgavā, Jelgavas mūzikas kolle-
džā. Ikviens interesents ir aicināts 
piedalīties!

Koncerta ieejas maksa – $20. 
Skolēniem meistarklase un kon-
certs bez maksas.

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

Bostonas Baltijas valstu Filmu 
festivāls 18. – 19. oktobris

Paramount centrā (559 Wash-
ing ton St, Boston, MA 02111). 
Trīs dienās iespēja baudīt 8 filmas 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un tikties ar filmu veidotājiem. 
Kontaktpersona: Aija Dreimane, 
781-558-3814,  aijadreimane@
gmail.com

Valdis un Rūta Muktupāveli 
koncertā „Mani balti bālēliņi 
piektdien, 15. novembrī, plkst. 
19:00, 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, aijadreima-
ne@gmail.com

KLĪVLANDE
19. oktobrī plkst. 18:00 Pia nis-

tes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mūzi-
kas ainavas“, Klīvlandes apvie no-
tās latviešu ev. lut. draudzes sarī  -
kojumu zālē (1385 Andrews Avenue, 
Lakewood, OH 44107). Ieeja: 
$30.00 abonenta biļete; $35.00 
koncerta dienā. Rīko: Klīvlandes 
latviešu koncertapvienība; kon-
taktpersona: Pauls Barbins (440) 
241-2239, www.tilts.org

FILADELFIJA
26. oktobrī plkst. 15:00 Pia nis-

tes DZINTRAS ERLIHAS solo 
koncerts „Latviešu klavieŗ mū zi-
kas ainavas“, Sv. Jāņa ev. lut. drau-
dzes baznīcā (301 N. Newtown 
Street Rd., Newtown Square, 
PA  19073). Ieeja: $30.00. Rīko: 
Sv. Jāņa ev. lut. draudze Filadelfijā; 
kontaktpersona: Māra Buks 
(610) 383-5972, 

Filadelfijas pensionāru kopas 
sanāksme otrdien, 1. oktobrī, 
groziņu veidā. Tā sāksies,  plkst. 
11:00 dienā Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības telpās (531 North 
7th Street). Programmā valdes 
zi ņojumi, nākotnes darbība,  un 
pārrunas par notikumiem. Saiets 
beigsies ar dzimšanas dienu 
svinēšanu un kafijas galdu. Viesi 
arvien laipni gaidīti. (AB)

ŅUJORKA
Pirmdien, 30. septembrī, Stīgu 

kvartetu koncerts, 7pm (St. Ma -
lachy’s-The Actors’ Chapel, 239 
W. 49th St., New York, NY). Vijol-
 niece Una Tone koncertēs ar Broad-
way Chamber Players. Program-
mā Pēteŗa Vaska 2. stīgu kvartets. 
Tuvāka info: https://www.broad-
waychamberplayers.org/

5. oktobrī plkst. 13:00 “Mū  zi-
kālas sarunas” ar Knuta Lesiņa 
jauno mūziķu balvas laureā-
tiem, JVLMA studentiem, pia-
nis tēm Patrīciju Ciemesi, Vik to-
riju Martiņuku un alta sakso-
fonistu Aigaru Raumani. Jonkeru 
dievnama lejas zālē (254 Valen-
tine Lane, Yonkers, NY); ieeja par 
ziedojumiem. Informācija: liene.
vidze@gmail.com,  aperanscrd@
aol.com. Rīko: Jonkeru latviešu 
pamatskola un TILTS.

27. oktobrī plkst. 17:00 pia-
nistes DZINTRAS ERLIHAS 
solo koncerts „Latviešu klavieŗ-
mūzikas ainavas“; pēc koncerta 
sekos pieņemšana ar vīnu un 
uzkodām, Kosciuszko Foundation 
koncertzālē (15 E. 65th Street, New 
York, NY 10065). Ieeja: $30.00 
koncerta dienā; $25.00 - iepriekš 
rezervējot sēdvietu/sēdvietas, no -
  sūtot aploksni 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: Lat-
viešu kultūras biedrība TILTS; 
kontaktpersona: Dace Aperāne 
(914) 907 - 6343, www.tilts.org

Baltiešu filmu festivāls 7. – 10. 
nov. Scandinavia House, 58 Park 
Ave., New York, NY. Izcilākās fil-
mas no Baltijas valstīm. Rīko 
Latvijas Goda konsuls Daris 
Dēliņš. Info pieejama pēc 1. okt: 
www.balticfilmfestival.org

LONG ISLAND – Salas Baznīca
6. oktobrī Salas baznīcas telpās, 

4 Riga Lane Melville, NY, pēc diev-
kalpojuma 10:30 no rīta Pļaujas 
svētku sarīkojums, kuŗā uzklau-
sīsim mūsdienu latviešu dzej-
nieku darbus vārdos un dziesmās. 
Sekos siltas pusdienas, kafija un 
izloze “Uz kārā zoba” Salas no -
vada dāmu komitejas izkārto jumā.

PRIEDAINE (NJ)
29. septembrī, plkst. 14:00 - 

Jelgavas BIG BAND koncerts 
Priedainē. (Apskatiet rakstu par 

koncerttūri 14. septembŗa Laika 
avīzē 17. lpp.) 18 mūzikanti spē-
lēs latviešu mūziku un dziesmas. 
Ieeja $35; biedriem un pensio-
nāriem $30; no 15 līdz 18 gadiem 
$15; bērniem līdz 15 gadiem par 
brīvu. Informācija: www.prie-
daine.com. (latviešiem 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.seattlelatvi-
ancenter.com

28. septembrī Latviešu skolas 
pirmā mācību diena plkst. 9:00 
Latviešu centrā.

6. oktobrī Pļaujas svētki plkst. 
12:00 pēc dievkalpojuma Lat-
viešu centrā. Programma un sil-
tas pusdienas. $15 pieaugušiem, 
$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 Dau-
gavas Vanagu apvienības 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 baznica, 2601 49th 
Sreet N Ikaram Cakarnim veltīts 
piemiņas brīdis.

19.oktobrī plkst. 14:00 Folk-
loras vakars “Rudens Skaņas”; 
mūzicēs folkloras kopa Lini no 
Mineapoles. 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
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

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.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdien 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com. Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk. 
notiek 11:00. Dievk. 12:00 Bī -
beles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi -
cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u  -
dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
teŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās 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 svētdienās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.. 

6. oktobrī plkst. 10 am Pļaujas 
svētku dievkalpojums ar diev-
galdu. Seko rudens bazārs.

20. oktobrī plkst. 10 am diev-
kalpojums.

Vija Markovs Cell # 810 986 
9861 v markovs@yahoo.com

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diak. 
Guna Reina. Dievk. notiek 11:00. 

6 .okt. Pļaujas svētku dievkal-
pojums (diak.Guna Reina)

27.okt. Dievkalpojums ar diev-
galdu (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 Zig-
rida 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 
Dzelz galvis

29. septembrī Dievkalpojums 
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 Dievkalpojums 

angļu valodā ar Sv. Vakarēdienu 
plkst. 11:00.

27. oktobrī Dievkalpojums 
nenotiks.

Atzīmēšanai kalendāros – sest-
dien, 26. oktobrī – Dzintras Erli has 
klavieŗu koncerts plkst. 3:00 pp 
Sv. Jāņa baznīcā. Tuvāka infor-
mācija sekos.
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D I E V K A L P O J U M I

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S
Aicinām 

piedalīties!
Vērtīga informācija visiem, 

kam rūp tautas mentālā 
veselība

2020. gada 15.-17. jūnijā Zvied-
rijā, Sorbyn, notiks Dr. Bowen 
Center – “The Georgetown Family 
Center” rīkotā trešā starptautiskā 
konference par bērnu garīgo 
veselību. Dr. Bowen vairāk nekā 
40 gadus pētījis cilvēka garīgās 
veselības problēmas, kas sak-
ņojas jau agrīnā bērnībā un ir 
atkarīgas no personības veido-
šanās apstākļiem mājās, ģimenē. 
Dr. Bowen ir strādājis Nacionā-
lajā mentālās (garīgās) veselības 
institūtā (National Institute of 
Mental Health) un Džordžtaunas 

universitātē Vašingtonā, D.C. Par 
viņa  atziņām atzinīgi izteikušies 
zinātnieki un praktiķi, kam dar-
bības lauks saistās ar minētajiem 
jautājumiem.

Uz konferenci aicināti mediķi, 
sociālie darbinieki, ģimenes – 
visi, kam rūp tautas mentālā 
veselība.

Lai reģistrētos, aicinām rakstīt 
The Bowen Center for the Study 
of the Family, 4400 MacArthur 
Boulevard, NW, Suite 103. Wash-
ington. DC 20007. 

Vairāk skat. www.thebowen-
center.org

info@thebowencenter.org, 
Phone: 202-965-4400

Brigita Balaram,
mag. scient. sociālā darbiniece, 
trīs gadu post graduate studies 

Dr. Bowen centrā

Rudens allaž nes sev līdzi 
atvadas – no vasaras, no zie -
diem, no putniem, no mīļās 
saules. Rudens allaž nes sev 
līdzi skumjas… Sīks skumjš 
lietus arvien biežāk krājas liepu 
lapās, skumji vēsta dzērves un 
gulbji par projāmdošanos no 
dzimtenes, skumjš ir miķelīša 
zieds dārzā, kuŗu drīz pārņems 
salnas. Tas tāpēc, ka atvadas 
vienmēr ir skumjas… No zie -
diem, no putniem, no saules un 
no cilvēkiem, jo īpaši no tādiem, 
kuŗu mūžs nodzīvots tik ļoti 
godam – savējiem un svešiem 
allaž labu darot, savus tuvos un 
savu Tēvzemi bezgalīgi mīlot.

Tāds bezgala skumjš, bet 
vēlāk, kad bēdu smagums būs 
kaut nedaudz rimis, – gaišu 
atmiņu pilns, turpmāk septem-
bris būs ne tikai visiem Dzintara 
Abula tuvajiem un mīļajiem, 
bet arī tiem, kuŗiem liktenis bija 
dāvājis iespēju kaut brīdi būt 
tuvu šim bezgala labestīgajam 
un gudrajam cilvēkam, kuŗam 
nebija nekā svētāka par savu 
ģimeni un savu Tēvzemi. 

Dzintars Abuls ir dzimis 
Smiltenē, bet uzaudzis Trikātā, 
plašās Abulu dzimtas tēvtēvu 
mājās. Te, kur līdzenos laukus, 
priežu mežus un tālās pļavas 
caurvija Abula upes mierīgie 
ūdeņi, auga mazais, zinātkārais 
puika, kuŗš mazotnē iepazina 
ne tikai lauku darbus, bet bija 
arī cītīgs grāmatu lasītājs, jo 
turpat mājās glabājās liela ba -
gātība – tēvoča, vēstures pēt-
nieka un valodnieka, Pēteŗa 
Abula plašā bibliotēka. 

1944. gada oktobrī ģimene 
devās bēgļu gaitās. Ceļā nācās 
zaudēt visu iedzīvi, taču pašiem 
laimējās dzīviem nokļūt līdz 
Liepājai, no kuŗas tālāk ceļš 
aizveda uz Vāciju. Nācās pār -
varēt daudz briesmu un grū-
tību, taču ģimene, tāpat kā 
daudzi tautieši, cerēja, ka pa -
visam drīz atgriezīsies… Kaŗa 
izpostītajā Vācijā, nemitīgi bē -
guļojot, Abuli nonāca Sudetijā 
un krievu ielenkumā. Saga dī-
šanās dēļ radās iespēja pievie-
noties vācu pilsoņu grupām, ko 
kara beigu posmā sūtīja uz 
rietumiem. Abuli nonāca Ba  vā-
rijā. Pēc kaŗa beigām ģimene 
tika pārvietota no vienas no -
metnes uz otru, līdz nokļuva 
amerikāņu militārajā uzrau-
dzībā un gādībā. 

Dzintars Abuls beidza latviešu 
ģimnaziju bēgļu nometnē Min -
chenē. Kad sākās pārvietoto 
personu izceļošana, 1950. gadā 
ģimenei radās iespēja doties uz 
Savienotajām Valstīm, kur In -
dianas pavalstī Purdue Univer-
sitāte vecākiem piedāvāja dar bu. 
Mēnesi pēc ierašanās Amerikā 
ar trūcīgām angļu valodas zi -
nāšanām, bet lielu apņēmību 
Dzintars uzsāk studijas Purdue 
universitātē, kur arī ieguva 
pirmo gradu elektroinženieŗu 
fakultātē. Pēc trīs gadu kal po-
šanas amerikāņu militārajā die-
nestā viņš atrada darbu Čikāgā 
pilsētas ceļu departamentā.

Čikāgā Dzintars iepazinās ar 
Birutu, uzplauka mīlestība, un 
tika noslēgta derība uz mūžu. 
Abi bija Latvijas patrioti, un par 
tādiem tika audzināti arī bērni 

Atvadu vārdi Dzintaram Abulam
– ģimenē runāja tikai latviešu 
valodā, lasīja grāmatas latviski, 
dziedāja latviešu dziesmas. 
Bērni apmeklēja gan nometnes 
Gaŗezerā, gan vasaras skolas 
nodarbības, ļoti labi prata lat -
viešu valodu. Gan Dzintaram, 
gan Birutai bija līdzīgi sapņi par 
stabilu ģimenes dzīvi, darbu un 
pienākumiem, kas dod piepil-
dījumu ikdienas gaitām. 

skatīja, ka mantotā sentēvu zeme 
un viss, ko tā devusi, pieder 
Latvijai. Toreiz ziedotāji rak-
stīja: ,,Esam pārliecināti, ka Lat-
vijas nākotne ir izglītotu latviešu 
jauniešu rokās. Esam pateicīgi 
par iespēju vismaz nedaudziem 
atvieglot rūpes par iespēju sa -
sniegt iecerēto mērķi, un jaunieši, 
kuŗus esam iepazinuši, attaisno 
mūsu cerības.” Kopā izskoloti 12 
jaunieši, kuŗi, pieminot ziedo-
tāju, raksta: 

Bijusī stipendiāte Kristīne 
Cālīte: „Dzintara un Birutas 
Abulu ģimenes stipendija man 
ne tikai sniedza iespēju 6 gadus 
mācīties augstskolā (kas atvēra 
man visu pasauli dažādām brī -
nišķīgām iespējām), bet pats 
galvenais – viņi man vienmēr 
bijuši kā atskaites punkts dzīvē. 
Viņi ir bijuši kā vēl viens vec-
vecāku pāris, kas uzklausa, liek 
censties vairāk un neskopojas 
ar padomu. Iedomājoties Dzin-
taru un Birutu, es vienmēr re -
dzu viņus kopā – gan dažās tik-
šanās reizēs Latvijā, Dzintaru 
atceros kā ļoti mierīgu un smai-
dīgu kungu, gan Birutas sirsnī-
gajās vēstulēs viņi kopā priecājās 
par pasauli, apciemoja dažādas 
pasaules vietas un, pats gal  ve-
nais, daudz laika pavadīja kopā 
ar ģimeni. Izsaku visdziļāko 
līdzjutību Abulu ģimenei, un 
domās esmu kopā ar Jums, 
Biruta...“

Esošais stipendiāts Kalvis 
Kaļva raksta: „Es vienmēr esmu 
apbrīnojis tos cilvēkus, kas ir 
nesavtīgi un ar savām zināša-
nām un panākumiem ir nopel-
nījuši pietiekami daudz mate-
riālo līdzekļu, lai varētu ar tiem 
dalīties un palīdzēt citiem pie -
tuvoties saviem karjēras sap-
ņiem. Dzintars Abuls bija, ir un 
būs viens no viņiem. Viņš jo -
pro jām ir starp mums un seko 
mūsu sasniegumiem un dzīves 
gaitām, taču pavisam nema-
nāmi. Es viņu vienmēr atcerēšos 
kā mecenātu, kas man ir pa  lī-
dzējis vienmēr būt attīstībā, snie -
dzot financiālo atbalstu. Dāvātā 
stipendija man ir sniegusi tik 
dārgo laiku, kas ir ticis taupīts 
sava karjēras sapņa īstenošanā 
medicīnas nozarē. Lai arī, diem-
žēl, man nebija tā iespēja ar 
Dzintaru satikties, taču man ir 
radies iespaids, ka viņam rūp 
izglītota latviešu tauta. Tieši šī 
cēlā ideja un rīcība man ir kā 
etalons uz ko tiekties visas savas 
turpmākās dzīves laikā. Vēlos 
izteikt visdziļāko līdzjutību vi -
sas manas ģimenes vārdā šajā 
sāpīgajā notikumā.“

Kūp pienbalta migla pār mel-
niem arumiem, pār dzeltēt sā -
kušām pļavām. Kūp migla, bet 
tad, kad uzaust skopā septembŗa 
saule, tā uzkāpj debesīs, lai sa -
sveicinātos un būtu kopā ar 
tām. Sev līdzi tā nes kādu gāj-
putna kliedzienu, kādu rūgtu 
rudens zieda smaržu, kādu 
asaru, kuŗu kaut kad varbūt 
nožāvēs laiks. Bet te, uz zemes, 
paliek neremdināmas skumjas 
un šķiršanās sāpes, kuŗas reiz 
kļūs par gaišām un mīļām at -
miņām par īpašu cilvēku – tēvu, 
vectētiņu, draugu, savas Tēv-
zemes patriotu.

VĪTOLU FONDS
 

Dzintara darbs NCR uzņē-
mumā nodrošināja ģimenei 
ērtus sadzīves apstākļus, taču 
tas nozīmēja arī nepārtrauktas 
pārmaiņas – pēc desmit gadiem 
Deitonas pilsētā (Dayton,Ohio), 
Dzintara pienākumiem papla-
šinoties, ģimene nonāca nelielā 
Ohaio pavalsts pilsētiņā Kem -
bridžā, (Cambridge, Ohio), kur 
tika pavadīti 14 gadi. Vēlāk 
Dzintara darba pienākumi ģi -
meni aizveda uz Atlantas pilsētu 
(Atlanta, Ga), bet pāris gadus 
vēlāk – uz Dallasas pilsētu Tek -
sasā (Dallas, Tx), kas uz desmit 
gadiem kļuva par abu pēdējo ar 
darbu un profe sio nāliem pie-
nākumiem saistīto mājvietu. 
Tad Dzintars un Biruta nolēma 
pārcelties tuvāk bērnu ģimenēm 
uz Amerikas vidieni, uz Miči-
ganas pavalsti. Dzintars tur at -
rada laiku savam iemīļotajam 
sporta veidam – golfam, Biruta, 
kā allaž aktīvi un no visas sirds, 
darbojās sabiedriskajā jomā, 
atzīstot, ka visa mūža gaŗumā 
ļoti daudz no iecerētā nebūtu 
bijis iespējams īstenot, ja nebūtu 
bijis Dzintara atbalsta un iein-
teresētības. 

Abulu ģimenes bērni ir iegu-
vuši labu izglītību, ir nodarbi-
nāti savās izvēlētajās profesijās, 
gūst panākumus. Viņi ir no  di-
binājuši savas ģimenes, kuŗās 
aug kopā astoņi mazbērni. 
Dzintars un Biruta bērnu un 
mazbērnu gaitas allaž ir vērojuši 
ar prieku un pateicību, bijuši 
mīļi un gādīgi vecvecāki. 

Kopš 1990. gada Abulu ģi  me-
ne katru gadu apciemoja Lat-
viju. Tika satikti gan Rucavas 
radinieki, gan kopā ar mazbēr-
niem būts Trikātā, kur tikai 
senā aka ar spaini uz koka vin-
das, iebrukuša pagraba šķībās 
durvis un pussabrukusī kūts 
mēmi liecināja par to, ka šeit 
kādreiz mitusi strādīga un 
godīga latviešu dzimta.

Kad pirms vairākiem gadiem 
īpašums Trikātā tika pārdots, 
Dzintars izlēma visu savu ienā-
kuma daļu ieguldīt Vītolu fonda 
kontā, dibinot Abulu ģimenes 
stipendiju, jo abi ar Birutu uz -

• 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 Pet -
rovskis, 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. 

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). Draudzes 
Dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un cetur-
tajā 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 Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. Dievkalpojumi no -
tiek 11:00. Māc. Igors Safins.

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 Lauma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 

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

Sept.29, 10:30 - Dievk. un 
sadraudz.; 12:00 - Lesiņa laureātu 
koncerts.

6.okt. 10:30 - Pļaujas svētku 
dievk. ar sv.vak., bērnu uzruna, 
Sv.skola;mielasts

13.okt.10:30 - Dievkalpojums 
un sadraudzība

17.okt.11:00 - Bībeles stunda
19.okt.18:30 - Svecīšu vakars 

Crystal Lake kapsētā
20.okt.10:30 - Dievkalpojums 

un sadraudzība
22.okt.19:00 - Bībeles stunda
27.okt.10:30 - Dievkalpojums 

un sadraudzība
• Montrealas latv. Trīsvienī-

bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 
514-992-9700. www.draudze.org 
vai www.tervete.org Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus un Vik. 
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev-
kalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -
tiek 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).

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

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



LAIKS 192019. ga da 28. septembris – 4. oktobris

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Savā 90. dzīves gadā mūža miegā aizmiga

BRIGITA KANDIS MINIATS
Dzimusi 1930. gada 21. janvārī Rīgā,

mirusi 2019. gada 7. jūlijā Kristus Dārzā Latviešu mājā Woodbridge, ON, Kanadā

Dieva mierā aizsaukts
mūsu ilggadējais draudzes loceklis un valdes darbinieks

PĒTERIS ĶELPIS

 Aizsaulē viņu sagaida
VIŅAS MĪĻAIS VĪRS RAIMONDS MINIATS

UN VECĀKI PULKVEDIS RUDOLFS KANDIS UN LIZETA MILDA PUTNS KANDIS
Brigitu mīļā piemiņā vienmēr paturēs

VIŅAS PLAŠĀ ĢIMENE UN DĀRGIE DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ UN AMERIKĀ

Sirsnīgā piemiņā un pateicībā,
INDIANAPOLES LATVIEŠU EV.-LUT. DRAUDZES VALDE

Pāvils Cakuls  dzimis 1930. ga  da 
10. maijā Rēzeknē, Latvijā, kur 
viņš pavadīja savu bērnību. 1944. 
gadā Cakulu ģimene devās bēgļu 
gaitās. Tūlīt pēc kaŗa Pāvils dzī-
voja Līdsā, Anglijā, kur viņš pa -
beidza Līdsas universitātes Me -
di cīnas fakultāti.

1956. gadā kopā ar tēvu un 
māti viņš pārcēlās uz Toronto, 
Kanadu. Tur Dr. Cakuls atvēra 
ģimenes ārsta praksi. 1961. gadā 
Pāvils apprecējās ar Dr. Lailu 
Tūteri. 1962. gadā Dr. Cakuls 
uzsāka speciālizēšanos psīchiat-
rijā. Drīz viņš pievienojās Hamil-
tonas McMaster universitātei, 
kur vadīja lielu psīchiatrijas no -
daļu – Hamilton Psychiatric 
Hospital.

Pāvils Cakuls ar savu rūpību 
un zināšanām ir palīdzējis dau-
dzos sarežģītos slimību gadīju-
mos un izārstējis psīchiski slimus 
cilvēkus. Kā akadēmiskais mā -
cību spēks asociētais profesors 
Dr. Cakuls bija iecienīts kollēga 
un mentors jauniem psīchiat-
riem.

Pāvils Cakuls visu mūžu Ka -
nadā bija ļoti aktīvi iesaistījies 
latviešu sabiedrībā Hamiltonā un 
Toronto, bija arī Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienības biedrs.

Viņš mācīja bērnus latviešu 
Sestdienas skolā, bija iesaistīts 
žurnāla  Jaunā Gaita žurnāla iz -
došanā. Kopā ar sievu Pāvils 
sponsorēja vairākus Latvijas rakst-

Dr. Pāvilu Cakulu
pieminot

Dzimis 10.05.1930 Rēzeknē, Latvijā ‒ Mūžībā 
aizgājis 14.08.2019, Toronto, Kanad ā

niekus  un mūziķus, kuŗiem 
palīdzēja apciemot Kanadu un 
iepriecināt vietējos latviešus.

1989. gadā Pāvils pirmo reizi 
atgriezās Latvijā un uzsāka tur 
kontaktus ar  saviem radiem un 
kollēgām. Pāvils un Laila bija lieli 
mākslas cienītāji un atbalstītāji, 
rēgulāri apmeklējot operu, teātri, 
baletu un mākslas izstādes.

Rudens rīts bija saulains un 
gaišs, bet, ja arī būtu apmācies, 
gaišo atmiņu un mīlestības stari 
būtu sildījuši visu cilvēku sirdis 
Klīvlandes latviešu apvienotās 
draudzes baznīcas pārpildītajā 
telpā. Angļu valodā ir vārds cele-
brate, kuŗa latviskais tulkojums, 
`svinēt`, gluži neizsaka to niansi, 
kādā noskaņā Maijas ģimene, 
radi un draugi bija pulcējušies, 
lai no viņas atvadītos, nē, svinētu 
viņas 92 gadu darbošanos un 
visa latviskā atbalstīšanu. 

Izvadīšanas 7. septembŗa diev-
kalpojumu vadīja prāveste Anita 
Vārsberga-Pāža un prāveste 
Sarma Eglīte. Draudzes ērģel-
nieces Līgas Zemesarājas ērģeļu 
skaņas mierinoši apņēma baz-
nīcēnus, kuŗi bija ieradušies no 
tuvienes un tālienes un pildīja 
baznīcas solus. Abas mācītājas, 
gan daloties atmiņās par Maiju, 
gan arī ar rūpīgi izvēlētiem Bī -
beles lasījumiem, radīja iedvesmu 

ATVADOTIES NO MAIJAS GRENDZES
un paļāvību uz Visavarenā iz  vē-
lēto gaitu, un archibīskape, Lau-
ma Zušēvica, dalījās atmiņās no 
laika, kad Maija bija Klīvlandes 
latviešu skoliņas pārzine un sko-
lotāja. Meita, Rita Grendze, aiz-
kus tinošā atcerē pielīdzināja Maiju 
zeltītam putniņam (goldfinch).  
Silvijas Padegs Grendzes skaistā 
vijoles spēle, atskaņojot Žila 
Masnē (Jules Massenet) „Medi-
tāciju no Thais”, vedināja uz 
domām, cik ļoti Maijas pietrūks 
un cik darbīgas ir bijušas viņas 
rokas. Ērika Ešenvalda „Dvēseles 
dziesma” Silvijas Padegs Gren-
dzes un Valda Slokenberga iz -
pildījumā bija krāšņs veltījums 
tādam cēlas dvēseles cilvēkam, 
kāda bija Maija. 

Gaŗais brauciens uz mūža 
mājokli Sunset kapsētā veda vis-
pirms gaŗām ielai, kur pie savas 
mājas Maija bija ar apbrīnojamu 
enerģiju un neatlaidību iekār-
tojusi skaistu dārziņu, tad caur 

Mētropolītēna parku, gaŗām ta -
kām, kur pirms aizbraukšanas uz 
Čikāgu Maija ik rītu gāja staigāt. 
Koku ēnas, klājoties pār ceļu, 
šķita sakām ardievas dvēselei, 
kuŗa prata dot augšanas spēku 
ikvienam augam. Kapvietā līdzās 
dzīves draugam prāvestam Laim-
dotam Grendzem likās, arī Mai-
jas balss skanēja līdzi lūgšanai 
„Pie rokas ņem un vadi”. Ikviena 
balto smilšu saujiņa izsacīja no 
sirds izjustu paldies Maijai, vēlot 
saldu, ilgi pelnītu dusu.

Bērinieki bija aicināti atgriez-
ties draudzes baznīcas zālē uz 
bagātīgi sagādāto mielastu. Klusā 
glāze, daudzu organizāciju pār-
stāvju uzrunas liecināja par dar-
bīgu mīlestības piepildītu dzīvi, 
kas bija veltīta ģimenei un dzim-
tenei. 

Mīļā Maija, pietrūks Tavu mīļo 
vārdu, Tava gudrā padomiņa...

ANDA SŪNA COOK

Pēc ilgstošas slimības Pāvils 
aizgāja Aizsaulē 2019. gada 14. au -
gustā 89 gadu vecumā, savas 
ģimenes vidū.

 Pēc viņa sēro sieva Laila, dēls 
Pēters ar bērniem Deklanu un 
Īrisi, meita Katrīna un dēls Toms, 
viņa draugi un kollēgas.

DR. KASPARS TŪTERS,
LĀZA valdes loceklis

6. okt. Svētdien, plkst. 2:00 pm 
Pļaujas svētku dievkalpojums 
un sarīkojums. Māc. Dace Zuš-
mane. Lūgti groziņi.

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

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontaktper-
sona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi vien -
reiz mēnesī, 1:00 pēcpusdienā, 
seko groziņu kafijas galds. Nā -
kamais dievkalpojums: 27. oktobrī.

• 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: kalninsis@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

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

pojums ar dievgaldu. Seko mie-
lasts nama zālē.

13. okt. Dievkalpojums angļu 
valodā. Bībleles stunda.

20. okt. Laju vadīts dievkalpo-
jums.

27. okt. Reformācijas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

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

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdien 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.

6. oktobrī, svētdien, plkst. 14:00 
Diev. Faith Luth. baznīcā

13. oktobrī, svētdien, plkst. 
14:00 Diev. Faith Luth. baznīcā 

20. oktobrī, svētdien, plkst. 
11:00 Bībeles stunda Māc.Pelda

 dzīvoklī 727 368 0935
27.oktobrī, svētdien, plkst. 11:00 

Bībeles stunda Virzinu dzīvoklī 
727 367 5979 

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 

Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-
3288, e-pasts: zvirgzds@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.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 647-986-5604, 
E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. 
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Sibilla Korule. 
Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 
416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
drau dze@gmil.com Info: www.
dc  draudze.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 sākuma 
laiks ir 11:00

Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Za -

ķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība 
Sestdien, 28. septembrī – 18:00 

OKTOBERFEST *
29. septembrī Dievkalpojums
Pie kafijas galda sveiksim 

vasaras un septembŗa jubilārus
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

Mūsu mīļais fi listrs

PAULS ALEKSANDERS 
KRASTIŅŠ

Dzimis 1930. gada 13. martā Rīgā, Latvijā, 
miris 2019. gada 10. septembrī Federal Way, WA

FRATERNITAS METROPOLITANA
ASV RIETUMU FILISTRU KOPA
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Divas ceļazīmes uz 
Tokijas Olimpiskajām 

spēlēm
Ķīnā risinājās Tokijas Olim-

pisko spēļu kvalifikācijas turnīrs 
plūdmales volejbolā. Pirmajā tre  -
šās kārtas spēlē Pļaviņš/Točs ar 
rezultātu 0:2 (17:21, 9:21) zaudēja 
nīderlandiešiem Aleksandram 
Brū veram un Robertam Mē  v-
senam. Otrajā trešās kārtas spēlē 
viņi ar rezultātu 2:0 (21:18, 21:15) 
uzvarēja norvēģus Henriku Ni -
kolaju Molu un Matiasu Bern t-
senu no Norvēģijas. 

Pēdējā trešās kārtas spēlē Lat-
vijas duets ar rezultātu 2:0 (21:17, 
21:16) uzvarēja Andrē Lojolu 
Šteinu/Žeorži Vanderleju no Bra-
zīlijas, nodrošinot sev otro vietu 
grupā. Līdz ar šādu re  zul tātu, 
Pļaviņš/Točs iekļuva sacensību 
fināla fazē, kur no sākuma bija 
jāaizvada pusfināla cīņas, lai no -
skaidrotu divus finālistus. Pus fi-
nālā Latvijas pāris ar rezultātu 
2:1 (12:21, 22:20, 15:8) pārspēja 
krievus Iļju Lešukovu un Kon -
stantīnu Semeņovu, kuŗi iepriek-
šējā posmā ieņēma pirmo vietu  
grupā. Panākums pār Krievijas 
duetu Pļaviņam/Točam deva ie -
spēju spēlēt finālā, kas nozīmēja, 
ka ceļazīme uz Tokijas Olim-
piadu jau ir nodrošināta.

Veiksmīgs sacensību trešais 
posms padevās arī Tīnai Grau-
diņaai un Anastasijai Kravče no-
kai, kuŗas savā pēdējā grupas spēlē 
ar rezultātu 2:0 (21:19, 21:13) 
uzveica Katrīnu Šutsenhoferi un 
Lenu Plesučnigu no Austrijas, 
iekļūdamas fināla fazē.

Anastasija Kravčenoka un Tīna 
Graudiņa // FOTO: beachvol-
leyball.ioqt.2019.fivb.com

Rebeka Kocha

Graudiņa/Kravčenoka izšķi ro-
šajā spēlē ar 2:1 (21:17, 15:21, 17:15) 
pārspēja čechietes Bar boru Her-
mannovu/Markētu Slukovu. Tre-
šajā setā Latvijas duets bija no -
nācis iedzinējos ar pieciem pun-
ktiem (7:12), bet izcila Kravče-
nokas netveramo servju serija 
ļāva pietuvoties rezultātā (11:12). 
Seta galotnē Latvijas pāris divreiz 
atspēlēja mačbumbas un pēc tam, 
kad bija panākušas 15:15, Grau-
diņa izspēlēja divas netveramās 
serves, nodrošinot duetam uz -
varu ar 17:15. Turnīra 16 dueti 
trīs fazēs un divos pusfinālos 
cīnījās par divām ceļazīmēm uz 
olimpiskajām spēlēm. Graudiņa/
Kravčenoka kopumā astoņās 

spēlēs izcīnīja piecas uzvarāas un 
trīs reizes zaudēja.

„Uzvarēt Eiropas čempionātā 
bija kas īpašs un negaidīts,” pēc 
turnīra sacīja Graudiņa. „Bet šīs-
dienas uzvara ir milzīgs panā-
kums, jo kļuvām par pirmo Lat-
vijas sieviešu duetu, kas kvali fi-
cējies olimpiskajām spēlēm. Esmu 
ļoti lepna par Anastasiju, kuŗa 
palīdzēja atspēlēties. Tāpat kā 
Eiropas čempioņu tituls, arī šī 
uzvara bija negaidīta.“ Ja Eiropas 
čempiones Graudiņa/Kravče no-
ka varēs izmantot savu nopelnītu 
ceļazīmi, tā viņām būs debija 
olimpiskajās spēlēs.

Svarcelšana
Latvijas svarcēlāja Rebeka Ko -

cha pasaules čempionātā Taize-
mes pilsētā Pataijā svara katē-
gorijā līdz 59 kilogramiem ierin-
dojās astotajā vietā. Kocha div-
cīņas summā sakrāja 215 (97+118) 
kilogramus. Raušanā Kocha A 
grupā uz paaugstinājuma devās 
kā pirmā un sāka ar 92 kilogra-
miem, ko sekmīgi pievarēja. Tā  pat 
ar pirmo piegājienu Kocha tika 
galā arī ar 95 un 97 kilogramus 
smago stieni. Tas raušanas kop-
vēr tējumā vēlāk deva ceturto vietu.

Ar savu pirmo mēģinājumu 
paceļot 97 kilogramu svaru, pir-
majā vietā bija izvirzījusies Čena. 
Viņa otrajā mēģinājumā pacēla 
101 kilogramu, raušanā ierindo-
damies trešajā vietā. Kuo ar otro 
mēģinājumu tika galā ar 106 
kilogramiem, bet pēc viņas vēl 
mēģinājums bija palicis Čo, kura 
to izmantoja, paceļot 107 kilo-
gramus un uzvarot raušanā. Divu 
disciplīnu summā uzvarēja Tai-
vānas svarcēlāja Hsiņčuņa Kuo – 
246 kg, par kilogramu apsteidzot 
Ziemeļkorejas sportisti Hjosimu 
Čo un par 13 kilogramiem – 
Ķīnas sportisti Guiminu Čenu.

Svara katēgorijā līdz 81 kg, 
Ritvars Suharevs Pataijā izcīnīja 
12. vietu. Suharevs, startējot B 
grupā, summā pacēla 346 kilo-
gramus, kas bija sestais labākais 
rezultāts. Raušanā Suharevs pie -
varēja 154 kilogramus smagu stieni, 
bet nepacēla 158 un 160 kilogra-
mus. Savukārt grūšanā viņa bija 
spēkam 188 un 192 kilogrami, 
taču neizdevās pacelt 200 kilo-
gramus.

Cīņas sports
Latvijas titulētā cīkstone Anas-

tasija Grigorjeva Kazachstānā 
piedzīvoja zaudējumu pasaules 
čempionāta astotdaļfinālā, vēlāk 
arī netiekot pie turpmākām cī -
ņām par medaļām. Latvijas cīk-
stone svara katēgorijā līdz 68 kilo-
gramiem pirmajā kārtā jeb 1/16 
finālā ar rezultātu 14:4 pieveica 
Ilanu Kratišu no Izraēlas, ie  kļūs-
tot astotdaļfinālā. Astotdaļfinālā 
Grigorjeva ar rezultātu 0:6 pie -
kāpās mongolietei Batcecegai 
Soronzonboldinai, kuŗa 2012. ga  dā 

tika kronēta par pasaules čem-
pioni, bet 2012. gada Londonas 
Olimpisdā ieguva bronzas god-
algu. Grigorjeva pēc zaudējuma 
vēl saglabāja cerības uz ganda-
rījumu turnīru, ja Mongolijas 
sportiste iekļūtu finālā. Tomēr 
mongoliete piedzīvoja zaudē ju mu 
ceturtdaļfinālā. Grigorjeva pērn 
pasaules čempionātu izlaida, jo 
nesen piedzīvoja ģimenes pieau-
gumu, 2017. gadā svara katēgorijā 
līdz 60 kilogramiem viņa ieguva 
bronzas godalgu. 

Vēl pasaules čempionātā pirms 
tam Latvijas grieķu-romiešu stila 
cīkstonis Aleksandrs Jurkjans 
Kazachstānā cieta zaudējumu 
pasaules čempionāta pirmajā 
cīņā. Jurkjans, kuŗš startē svara 
katēgorijā līdz 67 kilogramiem, 
pirmajā kārtā jeb 1/16 finālā ar 
0:7 piekāpās dānim Fredrikam 
Holmkvistam Bjerrehūsam, bet 
viņa pāridarītājs vēlāk sasniedza 
pusfinālu, kuŗā cieta zaudējumu, 
tādējādi Jurkjans neiekļuva 
gandarījuma turnīrā, lai sacens-
tos par bronzas medaļu.

Nokautē bijušo
WBO čempionu 

Latvijas bokseris Kristaps Zutis 
Arēnā Rīga cīņu šovā Pafbet 101 
Fighting Championship 24 se  kunžu 
laikā pieveica bijušo čempionu 
Pasaules Boksa organizācijas 

(WBO) versijā Deniju Viljamsu.
Zutim vajadzēja vienu sitienu, 

lai pieveiktu 46 gadus veco Liel-
britanijas bokseri, kuŗš savulaik 
nokautējis pat Maiku Taisonu. 
Zutis savā profesionāļa karjērā 
tagad izcīnījis septiņas uzvaras, 
visās pretinieku nokautējot, pie-
dzīvojis divus zaudējumus un 
divas reizes cīņu noslēdzis neiz-
šķirti. Savukārt Viljamss aizvadīja 
savas karjēras 82. cīņu. Viņš iz  cī-
nījis 53 uzvaras, no kuŗām 40 
gūtas ar nokautu, bet piedzīvojis 
28 zaudējumus. Citā duelī zau-
dējumu piedzīvoja bijušais bas-
ketbolists Kaspars Kambala, 
kuŗš trešajā raundā ar technisko 
nokautu zaudēja bijušajam ho -
kejistam Danielam Riekstiņam. 
Tādējādi Riekstiņš revanšējās 
par maijā piedzīvoto neveiksmi 
Kambalam.

Kalnā kāpšana
Šī gada lielākās un nozīmīgākās 

sacensības Kāpšanas sportā – 
Pasaules čempionāts jauniešiem, 

ko organizē IFSC (Interantional 
Federationa Sport Climbing), no -
ri sinājās Italijā, pilsētā Arco. Pa -
saules čempionātā piedalījās 1300 
sportisti no 49 valstīm. Pasaules 
čempionātā jauniešiem boulde-
ringa disciplīnā Latvijai bronzas 
medaļu izcīnīja Edvards Gru zī tis.

 Kvalifikāciju Edvards noslēdza 
sasniedzot pirmo rezultātu  Pus-
finālā viņš ieguva ceturto vietu, 
un kvalificējās finālam. Finālam 
kvalificējās seši sportisti no Tai-
ze mes, Japānas, Latvijas, Vācijas, 
Kanadas, Čechijas.

Krists Neilands uzvar 
viendienas sacensībās
Latvijas riteņbraucējs Krists 

Neilands izcīnīja uzvaru 205,9 
km gaŗajā 60th Grand Prix de 
Wallonie viendienas sacensībās 
Beļģijā. Neilands pašlaik pārstāv 
komandu Israel Cycling Academy.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


