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Valsts prezidents Egils Levits
pie Ņujorkas latviešiem
Latvijas Valsts prezidenta
Egila Levita un Andras Levites
kundzes un ANO delegācija
viesojās pie Ņujorkas latviešiem
šā gada 25. septembrī Jonkeros,
Ņujorkā, kur bija sapulcējušies
aptuveni 150 latviešu no dažā-

dām paaudzēm un iebraukšanas
viļņiem. Pēc prezidenta uzrunas sekoja klausītāju jautājumi.
Gados jaunais tikšanās apmeklētājs, skolēns Ryan Jabar, ar
savu sirsnīgo vienkāršību izraisīja labsirdīgu atsaucību

publikā – viņš lūdza atļauju
nofotografēties ar Valsts prezidentu...
Sekoja saviesīgs vakars un
sarunas ar četriem vēstniekiem
ANO delegācijā: Andreju Pildegoviču, Jāni Mažeiku, Māri

Selgu un bijušo Latvijas vēstnieku, tagadējo Prezidenta kancelejas vadītāju Andri Teikmani.
Tikšanos rīkoja Ņujorkas latviešu organizāciju padome sadarbībā ar Latvijas Pārstāvniecību ANO.
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Ziņas no
Latvijas
vēstniecības ASV
2. un 3. lpp.

Dzejas dienas
Bostonā
4. lpp.

Iepazīsimies –
mākslinieks un
filozofs
Žanis Valdheims
5. lpp.

Ryan Jaber uzrunā Valsts prezidentu, priekšējā rindā vēstnieks Valsts prezidents parakstās Latvijas Simtgades viesu grāmatā,
Andrejs Pildegovičs un Andra Levite // FOTO: Ilmārs Znotiņš, blakus ŅLOP priekšsēde Anita Bataraga // FOTO: Ilmārs Znotiņš,
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja

„Tēviņš nevaid
prece“
Par kādu jaunu
grāmatu
6. lpp.

SALLIJA
BENFELDE
Divas dienas, 29. un 30. septembrī, Pasaules latviešu mākslas
centrā (PLMC) un Vidzemes
koncertzālē Cēsīs notika Pasaules latviešu kultūras konference,
kuŗas galvenās temas bija latviskās identitātes nozīme kultūrā, valodas vienotība un atšķirības, kā arī dziesmu un deju
nozīme latviskās kopības uzturēšanā ārpus Latvijas.
Pirms konferences Amerikas
latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe sa cīja: „Mēs, tie, kuŗi dzīvo jau
ārpus Latvijas, jau gadiem zinām
– kultūra ir tā, kas mūs cieši saista ar Latviju. Kultūra ir kā līme,
kas satur kopā latviešu sabiedrību
ASV, Kanadā un citur pasaulē un
savieno mūs ar tautu Latvijā.”
Konference to vēlreiz apliecināja.
Šais dienās Cēsīs satikās latviešu kultūras un mākslas personības un diskusijās gan stāstīja
par savu pieredzi, gan dalījās

Pasaules latviešu
kultūras konference Cēsīs

Franka Gordona
un
Sallijas Benfeldes
komentāri
11. lpp.

Ērkšķainais
ceļš uz
demokratiju
15. lpp.

pārdomās par to, kas dažādās
mākslas un kultūras nozarēs
latviešiem aktuāls.
Abas konferences dienas vainagoja koncerti – sestdien atklāšanas koncertā pēc PBLA
Kultūras fonda valdes priekšsēža

Juŗa Ķeniņa uzrunas skanēja
latviešu mūzikas retumi ‒ Tālivalža Ķeniņa Koncerts vijolei un
simfoniskajam orķestrim, Jāņa
Kalniņa koŗmūzika un Alfrēda
Kalniņa “Jūra” un “Pastardiena”.
Pirmdien pēc konferences prie-

cēja pasaules latviešu koŗa mūzikas koncerts, kuŗā skanēja B.
Skultes, J. Kalniņa, H. Pavasaŗa, J.
Norviļa, L. Apkalna, A. Jēruma,
T. Ķeniņa, A. Jansona, I. Ramiņa,
G. Geduļa, D. Aperānes, E. Mačēna
u. c. komponistu koŗa miniatūras.

Laika sports
17. un 20. lpp.
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Ik dienu jūsu mājās kāds skaistās Latvijas gabaliņš...

Laika mākslas kalendārs
Divpadsmit Latvijas pērles
Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!
MAZĀ MEŽOTNES PILS
Mazā Mežotnes pils atrodas
Lielupes krastā, 10 km attālumā
no Bauskas. Mežotnes pils kompleksa ēka, kas agrāk piederējusi
firstam fon Līvenam, ir 19. gadsimta klasicisma stila meistardarbs. Ēku rekonstruēt 2005. gadā
izdevies uzņēmējai un tēlniecei
Regīnai Deičmanei (interjera autore) kopā ar vīru Andri Deičmani (technisko risinājumu autors)
sadarbībā ar architekti Lieni Griezīti. Deičmaņu ģimenei piederošā
brīvdienu māja tiek izmantota
arī kā kultūrvides telpa jau divpadsmit gadus pilī ik gadu tiek
rīkoti mākslas plenēri, kuŗus laika
gaitā papildinājusi mūzika. Mājas
koncertzāle lepojas ar 1938. gadā
ražoto Steinway&Sons flīğeli, tajā
mūzicē izcili latviešu un ārzemju
mākslinieki.

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

Kalendāra izdošanu atbalsta

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Ziņas no
Latvijas vēstniecības ASV

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
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 3 mēneši $75.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 3 mēneši $93.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Latvijas vēstniecība ASV ziņo
par iespēju atjaunot vai pieprasīt
Latvijas Republikas pasi un/vai
personas apliecību (eID karti)
Walnut Creek Sanfrancisko
reģionā š.g. 18.-19. oktobrī.
Pieteikšanās līdz 6.oktobrim.
Pieņemšana notiks:
Viesnīcā
“Walnut Creek Marriott”
Adrese: 2355 North Main
Street, Walnut Creek, CA 94596
Piektdien, 18.oktobrī un sestdien, 19.oktobrī
Latvijas vēstniecība ASV aicina Latvijas valstspiederīgos
noformēt un saņemt pasi kopā
ar eID karti jeb personas
apliecību.
Šobrīd tiek izstrādāti nepieciešamie grozījumi Latvijas likumdošanā, lai par prioritāro
personu apliecinošo dokumentu
kļūtu eID karte, tāpēc aicinām
noformēt eID karti arī tad, ja

Jūsu rīcībā ir derīga Latvijas
pase.
Šādas izmaiņas valstspiederīgajiem sniegs uzticamu, valsts
garantētu un drošu personas
identifikāciju arī elektroniskajā
vidē.
No šī gada eID kartēs ir ieviesti
bezmaksas parakstīšanas un autentifikācijas sertifikāti ar neierobežotu parakstīšanās reižu
skaitu. eID karte šobrīd tiek izsniegta ar derīguma termiņu 10
gadi agrāko 5 gadu vietā.
Pieteikt pasi kopā ar eID karti
ir lētāk nekā noformēt eID
atsevišķi – var ietaupīt laiku un
līdzekļus, izvairoties no atkārtotas vizītes vēstniecībā.
Ieguvumi un ērtības, ko nodrošina eID kartes lietošana
ārvalstīs:
– ar personas apliecību, kuŗā
iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, var aplieci-

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com
Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

nāt savu identitāti attālināti –
elektroniskā vidē.
Šis aspekts ir svarīgs, lai varētu
pieteikt un saņemt pakalpojumus
portālā www.latvija.lv, (piemēram, atkārtotas dzimšanas vai
laulības apliecības izprasīšana,
izziņu pieprasīšana, arī e-notārs);
– ar personas apliecību, kuŗā
iekļauts un aktivizēts elektroniskā
paraksta sertifikāts, var elektroniskiem dokumentiem pievienot
savu elektronisko parakstu, kas ir
ekvivalents tradicionālajam ar
roku parakstītam dokumentam.
Papildu informācija pieejama
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājas lapā – https://
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/
pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/pases/#1
Kādi dokumenti jāiesniedz
vēstniecībai?
Lai pieteiktos pases un/vai personas apliecības (eID kartes) apmaiņai vai pieprasīšanai izmantojot pārvietojamo pasu staciju,
iepriekš, līdz 2019. gada 6. oktobrim uz Latvijas vēstniecību
ASV jāatsūta šādu dokumentu
kopijas:
(turpināts 3. lpp.)
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Mūzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē”
aicina uz tematiskajiem pasākumiem
Mūzejs un pētniecības centrs 19:00 Kalēju ielā 57, 1. stāvā.
Vakara gaitā tiksimies ar Zie- Ritu Jefimovu, ar ko kopā pē- tos gatavojot. Pasākuma vadī“Latvieši pasaulē” aicina visus
25. oktobris: “Anglijas latvietis meļanglijā dzīvojušajām rok- tīsim Anglijas latviešu tautas- tāja – Arta Savdona. Sākums
interesentus uz “Rudens LaPa” – virzienā no augšas uz apakšu.” darbniecēm Ilonu Uskalis un tērpus un rokdarbnieču rosību, plkst. 19.00 Kalēju ielā 57, 1. stāvā.
tematiskajiem vakariem Rīgā
septembrī un oktobrī! Izmantojot mūzeja savākto krājuma
materiālu un pieredzes stāstus,
veidosim kopīgu sarunu par
ēdienu, latviešu kolonijām Pleskavas guberņā un Brazīlijā, kā
arī latviešu tautastērpu veidošanas tradīcijām Anglijā. Pasākumos uz sarunu aicināsim arī
klātesošos, un tajā būs laipni
aicināts iesaistīties ikviens tā
apmeklētājs. Visos pasākumos
ieeja bez maksas, taču tā apmeklētājus aicinām ierasties
ar groziņiem. Jau piektdienā,
20. septembrī, notika pirmais
tematiskais pasākums “Trimdas
rasols ir rozā!” Šajā pasākumā
runājām gan par latviskiem
ēdieniem diasporā, gan arī par
stāstiem, receptēm, bildēm un
kulinārijas priekšmetiem, kas
jau atrodas mūzeja krājumā.
Vakara gaitā varēja iegādāties
arī atspirdzinājumus un pagaršot rozā rasolu.
11. oktobris: “Skudrulāči un
zīdtārpiņi: interesantas fotografijas no Brazīlijas latviešu dzīves
cauri laikiem.” Pasākuma vadītājs – Toms Pāvils. Sākums plkst.

Ēterā savu skanējumu sāk raidījums
“Ar atgriešanos”
Deviņu raidījumu serijā diskutēsim par atgriešanās iespējām Latvijā, it īpaši Latgalē, lai
tur veidotu savu nākotni. Ar
kādām problēmām reemigrantiem jāsastopas un kā tās atrisināt? Uzzināsim, kuŗās valsts
iestādēs iespējams saņemt informāciju un palīdzību, ja jūs
vai jūsu radinieks vēlas atgriez-

ties dzimtenē. Informēsim par
uzņēmumiem, kuŗi piedāvā
darba iespējas Latgalē. Uzklausīsim tos, kas atgriezušies un
tos, kas vēlas atgriezties.
Pirmajā raidījumā iepazīstināsim ar diasporā un pie mums
notiekošajām sociālajām, ekonomiskajām un kultūras aktuālitātēm. Uzzināsim, ko par

atgriešanos Latvijā domā jaunieši, kas dzīvo un strādā Vācijā
un Dienvidāfrikā. Kāda programma mūs sagaidīja Pasaules
latviešu kultūras konferencē,
kas septembŗa beigās notika
Cēsīs?
Raidījuma skanēšanas laiks
trešdienās plkst.18:20 ar atkārtojumiem svētdien plkst.14:00,

otrdien plkst.16:20
To archīvs būs pieejams portālos www.rezekneszinas.lv un
www.daugavpilszinas.lv.
Reģionālā radiostacija „Divu
krastu radio” raida 90,1 fm
Daugavpils un 96,9 fm Jēkabpils
frekvencēs, radio „Ef-Ei” 91.4
fm Rēzeknē
Raidījums „Ar atgriešanos“

tiek gatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras financiālo atbalstu no valsts budžeta
līdzekļiem.
SIA „Divu krastu radio”
valdes priekšsēdētājs
Andrejs Trokša,
+371 26550079,
andrejs@dkradio.lv

Ziņas no Latvijas vēstniecības ASV
(Turpināts no 2. lpp.)
1) aizpildīts IESNIEGUMS (pieejams vēstniecības mājas lapā:
http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informacijapar-parvietojamo-pasu-darbstaciju )
2) iepriekšējās Latvijas pases
kopija;
3) ja pasi pieprasa pirmo reizi,
tad jānosūta dzimšanas apliecības
kopija;
4) dokumenta, kas apliecina
pastāvīgu uzturēšanos ASV, kopija (ASV pase, ASV vīza vai
uzturēšanās atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 formas, vai
cita dokumenta kopija);
5) bērnam līdz 15 gadu vecumam pasi vai personas apliecību
var pieprasīt tas bērna vecāks,
kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī
vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli
apliecinātu (un arī ar Apostille
apliecinātu) piekrišanu bērna dokumentu iesniegšanai un saņemšanai; no 15 gadu vecuma per-

sona pati var pieteikties pases
saņemšanai.
6) IESNIEGUMS, lai informētu
par dzīvesvietu ASV (pieejams
vēstniecības mājas lapā: http://
www.mfa.gov.lv/usa/konsularainformacija/informacija-parparvietojamo-pasu-darbstaciju ).
Iepriekšminētie dokumenti jāsūta pa e-pastu uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 202328-2860, obligāti norādot savu
kontaktinformāciju (telefonu,
e-pastu).
Minēto dokumentu oriģināli
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties
mobilajā pasu darbstacijā, kā arī
jāsamaksā valsts un konsulārā
nodeva.
Samaksa veicama tikai ar
bankas karti (debetkarti vai
kredītkarti).
Cenrādis:
– Pase – 115 EUR
– Pase un personas apliecība
(eID karte) – 120 EUR
– Pase un personas apliecība
(ar aktivizētu parakstu eID
kartē*) – 145 EUR

– Pase personām, kuŗas nav
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir
pensijas vecumā (2019. gadā no
63 gadiem un 6 mēnešiem),
kuŗām piešķirta vecuma pensija
un kuŗa uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kuŗām
ir I vai II invaliditātes grupa un
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumentu – 100 EUR
– Pase un personas apliecība
(eID karte) personām, kuŗas nav
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir
pensijas vecumā (2019. gadā no
63 gadiem un 6 mēnešiem),
kuŗām piešķirta vecuma pensija
un kuŗa uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kuŗām
ir I vai II invaliditātes grupa un
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumentu – 105 EUR
– Pase un personas apliecība
(ar aktivizētu parakstu eID
kartē*) personām, kuŗas nav
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir
pensijas vecumā (2019. gadā no
63 gadiem un 6 mēnešiem),
kuŗām piešķirta vecuma pensija
un kuŗa uzrāda pensionāra ap-

liecību, kā arī personām, kuŗām
ir I vai II invaliditātes grupa un
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumentu – 130 EUR
– Personas apliecība (eID
karte) – 100 EUR
– Personas apliecība (ar aktivizētu parakstu eID kartē*) – 125 EUR
– Personas apliecība (eID
karte) personām, kuŗas nav
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir
pensijas vecumā (2019. gadā no
63 gadiem un 6 mēnešiem),
kuŗām piešķirta vecuma pensija
un kuŗa uzrāda pensionāra apliecību, kā arī personām, kuŗām
ir I vai II invaliditātes grupa un
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumentu – 90 EUR;
– Personas apliecība (ar
aktivizētu parakstu eID kartē*)
personām, kuŗas nav sasniegušas
20 gadu vecumu, ir pensijas
vecumā (2019. gadā no 63 gadiem un 6 mēnešiem), kuŗām
piešķirta vecuma pensija un kuŗa
uzrāda pensionāra apliecību, kā
arī personām, kuŗām ir I vai II
invaliditātes grupa un kuŗa

uzrāda attiecīgu dokumentu –
115 EUR.
Minētās summas ietveŗ arī
pases/personas apliecības nosūtīšanu ar Federal Express kurjerpastu uz personas norādīto
dzīvesvietu.
*Ja eID kartē tiek aktivizēts
elektroniskais paraksts, tad eID
kartes drošības kodi tiek nosūtīti
atsevišķā sūtījumā.
Pēc 6. oktobŗa katram interesentam tiks noteikts konkrēts
pieņemšanas laiks, par to iepriekš
vienojoties.
Papildu informācija Latvijas
vēstniecības ASV mājaslapā:
https://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija
Latvijas vēstniecības ASV
Konsulārā nodaļa
Vēstniecības Konsulārās nodaļas tālruņi: 202-328-2883; 202328-2882, 202-328-2881
E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
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Dzejniece Inga Gaile
ievada Dzejas dienas Masačūsetā

SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA
2019. gada 26. augustā, kad
Latvijā pošas uz Dzejas dienām,
Bostonas latviešu rudens radošo
sezonu iesāka rakstnieces, dzejnieces, drāmaturģes Ingas Gailes
raits un labi apmeklēts literārs
vakars ar autores piedalīšanos.
Vakaru rīkoja Bostonas latviešu
grāmatu grupa, Latviskā Mantojuma fonds (LMF) un Uldis
Sīpols, Latvijas Goda konsuls
Masačūsetā sadarbībā ar Latvijas
Valsts vēstniecību ASV. No Bostonas Inga Gaile devās uz Vašingtonu DC, kur viņa piedalījās
ASV Kongresa bibliotēkas “National Book Festival” kā šī gada
Latvijas pārstāve.
Ingas Gailes literārais devums,
ar ko viņa veiksmīgi iepazīstināja
dažādu paaudžu literātūras cienītājus autorvakarā Bostonā, bija
ļoti daudzpusīgs. Dzeja, ko Gaile
lasa ar savdabīgu brīžiem klusu,
brīžiem steidzīgu intensitāti, ir
smagu, dažbrīd ļoti personisku
un sarežģītu temu pilna. Temu,
kam cilvēki pārāk bieži labprātāk
paietu gaŗām, izkāptu no tramvaja, izietu no istabas, izbeigtu
sarunu. Gaile neapdzejo pavasaŗa
zaļos asnus vai tālas gleznainas
āres, bet varmācību pret bērniem,
neiecietību pret līdzcilvēkiem,
dzimumu nelīdztiesību, latviešu
tautas vēstures tumšos brīžus.
Viņa apdzejo, bet tai pašā laikā
aktīvi risina šīs temas savā dzejā,
rosinot klausītājus, ja ne tās līdzi
risināt, tad vismaz uzklausīt. Varbūt tieši mūsu konfliktu pilnajā
pasaulē universālo un mūsdienīgo temu dēļ Gailes dzeļoļi ir
tulkoti angļu, vācu, lietuviešu,
islandiešu, zviedru, spāņu, ben-
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gāļu un citās valodās, sasniedzot
plašu lasītāju un aktīvistu loku.
Bostonā Gaile lasīja no krājumiem “Migla” (2012), “Lieldienas” (2018) un, tā kā publikā bija

arī pāris jaunāku klausītāju, dzejoļus “Gultas vienradžiem” un
“Emīli, Emīli” no krājuma bērniem
”Vai otrā grupa mani dzird?”.
Lasījumu viņa nobeidza ar pro-

zas fragmentu no romāna “Stikli”.
Lasījumam pa vidu gan dzejoļos, gan dzejoļu ievados dzirkstīja Gailes trāpīgais humors, ko
viņa izmanto arī, vadot Sieviešu

uzstājās Southbridge, MA, kā viena
no “featured poets”, lasot savus
dzejoļus angliski The Poetorium
at Starlite. Starlite ikmēneša dzejas lasījumus vada dzejnieki Paul

Dzejniece Inga Gaile Southbgride, MA mazliet pirms angļu valodas lasījuma tai pilsētā. Viņai patika šis foto ar flamingo pie ēkas
tuvu Starlite // FOTO: Sarma Muižniece Liepiņa

stendapa grupu Rīgā. Lasījumam
sekoja jautājumi par tulkojumiem, par dzejoļu tematiku, par
dzejas un dzejnieku nozīmi latviešiem, par “stendapu”. Gaili aicina uzvest arī kādu fragmentu
no savas “stendapa” pieredzes, bet
viņa neielaižas, ar smaidu paskaidrojot, ka “stendapam” jāsagatavojas citādi, tas prasa citu emocionālu lādiņu. Klausītājos ir
sieviete, kas piedzīvojusi Gailes
Rīkotaji ar Ingu Gaili. No kreisās puses Bostonas Latviešu grāmatu vadīto Sieviešu stendapu Rīgā un
grupas vadītāja Sarma Muižniece Liepiņa, MA goda konsuls Uldis enerģiski iesaka klausītājiem to
Sīpols, rakstniece Inga Gaile, LMF priekšniece Ināra Suuberg
apmeklēt Latvijā.
// FOTO: Sandra Sīpols
Nākamajā vakarā Inga Gaile

Szlosek un Ron Whittle. Gailes
dzejoļus angliski ir tulkojis Ryan
Van Winkle un Ieva Lešinska.
Pirms lasījuma Starlite Gaile iepazīstināja amerikāņu klausītājus
ar Latviju un Latvijas spēcīgo
dzejas tradiciju. Kaut šī ir viņas
pirmā reize Amerikā, var redzēt,
ka Gailes pieredze, vadot Latvijas
PEN klubu, un biežā uzstāšanās
angļu valodā ārzemēs, ieskaitot
pagājušā gada vērienīgajā Londonas Grāmatu tirgū, palīdz Gailei vienlaikus reprezentēt Latviju
un savas spilgtās un mūsdienīgās
domas dzejā.

Latvieši iegūst pirmo vietu Internacionālā
Festivālā Huntsvillē, Alabamā!

bija vietas, kur tās izlikt. Tas
viss no četrām ğimenēm!
Alabama šogad svin savu
200. jubileju, un Huntsvilles
pilsēta svin 50. jubileju, kopš
uzšāva “Saturn” raķeti. Šeit
atrodas arī NASA. Dr. Wernher von Braun, kas savulaik
vadīja ASV raķešu būvi Jaunmeksikā un pēc tam Huntsvillē, ir miris, bet visi trīs
viņa bērni – dēls un divas
meitas – bija ieradušies Huntsvillē, lai palīdzētu pieminēt
un nosvinēt “Saturn” lidojumu un pastāstīt atmiņas
par savu tēvu.
Nākamgad visi nolēmām
atkal piedalīties Internacionālajā festivālā!
Nupat mums paziņoja, ka
2020. gadā Latvijai tiks piešķirts “Spotlight” gods un
No kreisās: 1. rindā Diana Kelley-Richey, Elga Krasts, Gena Abrials, No kreisās: Yvette Krasts, Diana Kelley-Richey, Egla Krasts, Jack mums tiks iedalīti dubultJack Abrials, 2. rindā.: Biruta Kelley, Yvette Krasts, un Roberts Ābele Abrials, Gena Abrials, Biruta Kelley un Roberts Ābele aizmugurē galdi un lielāka vieta.
Festivāls notika 2019. gada Ziemeļu Alabamā dzīvo tikai
21. septembrī. Starp jauna- saujiņa latviešu, un izrādījās,
jām valstīm, kas piedalījās, ka visi cits citu nemaz neLatvija saņēma 1. vietu.
pazīst. Tad nu Diana Kelley-

Richey ar savu mammu
Birutu Kelley sazinājās ar
visiem zināmiem latviešiem
un sarunāja, ka arī mums
vajadzētu Latviju izcelt. ALA
atsūtīja mums skaistas bro-

šūriņas un grāmatiņas. Pašiem mums bija skaistas, latviskas mantiņas, rotas, četri
tautastērpi, trīs kokles, svečtuŗi, alus kausi un daudz kas
cits. Mantu bija vairāk nekā
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Apbrīnojamais prāts
Māksliniekam un filozofam Žanim Valdheimam 110

AGNIJA LESNIČENOKA
Sava mūža lielāko daļu Žanis
Valdheims dzīvojis Kanadā,
1952. gadā pārceļoties uz dzīvi
Kanadas pilsētā Otavā, bet vēlāk
uz Montrealu. Gan mākslā, gan
filozofijā Ž.Valdheims dēvēts
par naivistu vai autodidaktu,
kuŗš abām šīm mūža nodarbēm
pievērsies ar lielu nopietnību.
Lielu daļu mūža lasot daudzu
autoru zinātniskos darbus,
1956. gadā Ž.Valdheims sāka
darbu pie ģeometrizācijas idejas
izstrādes, mēģinot atklāt universālas likumsakarības, radīt
vienotu un nepretrunīgu teoriju
par attēliem un valodu.
Par Ž.Valdheimu
Ž.Valdheims dzimis 1909. gada
19. septembrī Tukuma apriņķa
Jaunpilī Ernesta (1881-1935)
un Paulīnes (1886-1954) Valdheimu ģimenē. Viņš ienāca šajā
pasaulē kopā ar dvīņu brāli
Alfrēdu. Īsi pirms Pirmā pasaules kaŗa ģimene mitinājās
Slokā, līdz 1915.gada jūnijā tēvs
Ernests tika iesaukts cariskās
Krievijas armijā, savukārt viņa
ģimene tā paša gada augustā
lēma par labu bēgļu gaitām uz
Petrogradu, kur atradās mātes
Paulīnes brālis. 1917. gadā tēvs
dezertēja un 1918. gada pavasarī
ar visu ģimeni atgriezās Rīgā,
bet novembrī jau atkal dzīvoja
Slokā. Sākoties Brīvības cīņām,
Ernests atgriezās armijas rindās,
lai cīnītos par Latvijas atbrīvošanu no vāciešiem un Sarkanās
armijas. Pienākot 1923. gadam,
Valdheimu ģimenē notiek
nelaime – Žaņa brālis Alfrēds
14 gadu vecumā mirst no smadzeņu satricinājuma. Aizmirsties no šīs traģēdijas Žanim
parallēli skolas gaitām palīdzēja
aizraušanās ar zīmēšanu. 1926.
gadā Žanis pārcēlās uz dzīvi
Rīgā, kur strādājis gan par
strādnieku būvniecības jomā,
gan par galdnieku, bet 1933. gada
maijā viņš iekārtojās darbā
Latvijas valdības Mežu departamenta Mežu techniskajā daļā,
kur līdz 1944. gada oktobrim
darbojās par sagatavotāju, mērnieku un statistiķi. 1936. gadā
Žanis iestājās Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet
1937. gadā apprecējās ar medicīnas māsu Irēnu Miglu, kuŗa
izglābusi Žaņa dzīvību pēc
apendicīta operācijas, pēc kuŗas
bija ieperinājusies dzīvībai bīstama infekcija. 1939. gadā nāca
pasaulē viņu pirmdzimtā meita
Valda. 1944. gadā Žanis nolika
pēdējos eksāmenus Juridiskajā
fakultātē, bet polītisko apstākļu
dēļ viņš nevarēja saņemt diplomu. Arī darba vietā neklājās
viegli. Komūnistu ielikteņi Mežu
departamentā sāka iebiedēt
Žani par viņa polītiskajiem uzskatiem un vārda brīvību. Lai
pasargātu sevi un ģimeni no
briesmām, 1944. gada oktobrī
Žanis ar visu ģimeni devās uz
Liepāju un no turienes nokļuva
Vācijā. Nonācis Vācijā, Žanis
centies nokārtot iegūtā jurista
grada lietu – 1947. gada aprīlī
viņš devās uz Hamburgu, lai
iegūtu diplomu. Hamburgas
Universitātē strādājis bijušais
Juridiskās fakultātes dekāns
prof. L.Šulcs. Rezultātā viņš

ieguva bijušā Latvijas Universitātes sekretāra Jāņa Veliņa un
Hamburgas Universitātes pārstāvja parakstītu dokumentu,
taču vēlāk tas kļuva nederīgs un
Žanis nevarēja praktizēt jurisprudenci. 1949. gadā viņa ceļš
labākas dzīves meklējumos tālāk aizvedis uz Parīzi Francijā,
ģimenei paliekot Vācijā. Turp-

zontālā plāksnē un gaismas un
tumsas analīzi vertikālā plāksnē
Ostvalds radījis vispilnīgāk schematizēto teoriju, kas mēģināja
izskaidrot būtņu un dabas
norišu strukturālo raksturu un
kas varētu noderēt par konstrukcijas
paraugu
visām
zinātnēm.
1956. gadā, esot vēl algotā

darbi un idejas, bet arī stāsti par
Latviju. Pēc diviem gadiem
tieši Yves Jeanson iniciātīvas
rezultātā notika pirmā Žaņa
izstāde Montrealas piepilsētiņas
Lachine pašvaldības bibliotēkā.
Tajā bija izstādīti ap 100 Žaņa
mākslas darbi. Pēc tam sekoja
vēl divas izstādes Montrealas
apkaimē – 1981. gadā Mont

Žanis Valdheims savā dzīvoklī
Montrealā. www.waldheims.net

māko divu gadu laikā viņš
apguva franču valodu, iepazina
Parīzi un strādāja celtniecībā kā
vienkāršs strādnieks, savukārt
attāluma un atsvešināšanās dēļ
izjuka Žaņa un Irēnas laulība.
1952. gadā Žanis emigrēja uz
Kanadu, un Otavā atrada metalla pulētāja darbu, bet jau pēc
viena mēneša devās tālāk uz
Montrealu, kur iekārtojās darbā
kādā preču pārkraušanas uzņēmumā. 1957. gada 9. septembrī Žanis ieguvis Kanadas pilsonību, un parallēli darba gaitām rosīgi darbojies vietējās
latviešu organizācijās.
Jauns posms zinātniskajā un
mākslinieciskajā laukā
Pēc desmit nostrādātiem gadiem Žanis izlēma pamest darbu
un nodoties savām idejām.
Kopš Otrā pasaules kaŗa Žanis
nodarbojās ar sistemātiskiem
intelektuāliem sevis meklējumiem. Viņa prātu palīdzēja
sakārtot vairāki franču, vācu un
angļu domātāji daudzās jomās,
piemēram, kosmoloģijā par relatīvās pasaules parametriem
un filozofijā par fenomenoloģiju. Viņa liela autoritāte un
iedvesmas avots bija arī Vilchelms Ostvalds, kuŗš dzimis
1853. gadā Rīgā, uzaudzis liberālā vācu ģimenē un pratis arī
latviešu valodu. Studējis ķīmiju
Tērbatā, vēlāk bijis Leipcigas
universitātes profesors, bet interesējies arī par mākslu un filozofiju. 53 gadu vecumā V. Ostvalds labprātīgi pensionējies, lai
nodotos vienīgi savai krāsu teorijai. Ar savu vecumdienu darbu
viņš apgāzis kādu savu agrāko
apgalvojumu, ka cilvēks pēc 30
vai 35 gadu sasniegšanas vairs
nerada jaunas idejas. Gluži
otrādi – jaunībā dažādu iemeslu
dēļ apslāpētais ideālisms cilvēkā
kaut kur dziļi kvēlo un spēj no
jauna gaiši uzliesmot, ja vien
fiziskie spēki nav galīgi izsīkuši.
Sava mūža otru pusi viņšveltījis
jaunas krāsu teorijas izstrādāšanai. Ar krāsu analīzi hori-

Žaņa Valdheima izstādītais zīmējums Nr.127 izstādē “Pārnēsājamās
ainavas” 2018.gadā. Papīrs, krāsainie zīmuļi, 1977-1988.
www.lnmm.lv

darbā, viņš sāka attīstīt idejas
par ģeometrizāciju un ģeometrisko abstrakciju. Pēc četriem
gadiem, 1960. gadā, viņš sastādīja savu pirmo “sistemātisko
plānu”, kas kļuva par integrētu
koncepciju kopumu, kuŗas aizgūtas no dažādiem zinātniskajiem avotiem, un kas kļuva
par viņa metafiziskā “izgudro-

Saint-Hilaire pamatskolā, bet
1982. gadā Jean de Bréboeuf
kolledžā. Parallēli izstādēm, arī
izglītībai viņš nepagrieza muguru, jo 1988. gadā Montrealas
universitātē Žanis ieguva bakalaura gradu filozofijā. Pēdējos
savos dzīves gados aktīvi darbojies latviešu pensionāru apvienībā par priekšnieka vietnieku

Žaņa Valdheima ģeometriska abstrakcija. Latvijas Valsts archīvs

juma” stūrakmeni. Pēc 10 gadiem viņš attīstīja savu teoriju
par “izsmeļošas domas ģeometrizēšanu”. 1974. gadā Žanis
iepazinās ar Yves Jeanson, kuŗu
aizrāva ne tikai Žaņa ģeometriskās abstrakcijas mākslas

un bieži uzstājies ar lasījumiem,
iekļaujot tajos savas idejas. No
šī pasaules aizgājis 1993. gada
19. jūlijā.
Viņa pēdējais zinātniskais
darbs datēts ar 1987. gadu, kad
izveidots 50 lapaspušu apjomīgs

dokuments, kuŗā viņš sakārtojis
un vispārinājis savas koncepcijas un paskaidrojis ģeometrisko abstrakciju. Mūsdienās
daļa mākslinieka archīva nogādāta glabāšanai Latvijas
Valsts archīvā, fondā Nr.2174.
Tajā iekļauti personas dokumenti, dienasgrāmatas, radošā
darba dokumenti un dažādi
savāktie materiāli, kas nonākuši
Latvijā, pateicoties veiksmīgai
sadarbībai ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru, Latvijas
vēstnieku ASV Andri Teikmani
un montrealieti Yves Jeanson,
Žaņa draugu, kuŗš bija saglabājis
visus oriģinālos viņa darbus un
personīgās lietas. Līdz ar archīvu vairāki mākslas darbi
ceļoja uz Latviju, lai 2018. gadā
Latvijas Nacionālajā mākslas
mūzejā atklātu Valsts Simtgadei
veltīts starptautisku laikmetīgās
mākslas izstādi “Pārnēsājamās
ainavas”. Starp tās māksliniekiem izstādīts bija arī Ž.Valdheims, kā arī bija klausāma Ž.
Valdheima pētnieku Yves Jeanson un Raimond Guy lekcija par
mākslinieku. Bez šīs zīmīgās
izstādes minama arī kāda senāka izstāde – 2013. gadā, starptautiskās Inženieŗgrafikas konferences “Baltgraf 2013” ietvaros tika rīkota Rīgas techniskās
universitātes izstāde “Žaņa Valdheima ģeometriskā abstrakcija”.
Vizuālā domāšana un ģeometrizācija – Ž. Valdheima
ideju kodols.
Mākslas pasaulē bija ienācis
jauns mākslinieku tips, kas vairs
neattēloja ne dabu, ne savas
reālās vai abstraktās intuīcijas,
bet kas meklēja estētisko un
zinātnisko formu kopsakarības,
tādējādi radot struktūru vai seriju vienības ar pārsteidzoši
jaunām un interesantām formām. Kā autoritātes starp domātājiem Žanis minējis ungāru
Viktoru Vazareli un vācieti
Maksi Bilu. Pirmais to sauca
par plastisko domāšanu un otrs
par konkrēto mākslu, bet abi
viņi reālizēja zinātnisko teoriju
atziņas attiecībā uz estētisko
formu veidojumiem, kas radikāli atšķīrās no toreiz tikko
pārdzīvotās abstraktās mākslas,
kur, pēc Žaņa domām, nekas
neietvēra vispārīgas likumsakarības.
Pats Žanis jaunajam mākslas
virzienam pievienojās diezgan
vēlu un neparastā kārtā: “Kad es
sāku zīmēt, es vēl nemaz par
mākslu nedomāju, vai, pareizāk
sakot, es jau sen biju aizmirsis,
ka es par to kādreiz biju domājis.
Man tas iesākās tā, ka es nevarēju pieņemt tās filozofiskās
idejas psīcholoģijā un socioloģijā, kas nebija ne īstu eksperimentu rezultāts, ne arī uzskatāmi kaut kādas universālas
shēmas veidā, kur viss būtu nepārprotami noteikts savās attiecībās vai kopsakarībās. Nekur
tādu universālu schēmu neatradis, es pats mēģināju tādu
konstruēt, un tā es nonācu pie
nepieciešamības vairāk un
vairāk zīmēt vai ģeometrizēt,
kas vēlāk kļuva par metodi visu
rakstīto tekstu kritikai”.
(Turpinājums 7. lpp.)
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Tēviņš nevaid prece
EDUARDS
SILKALNS
Kad mūsu mazdēls Kārlis bija
iemācījies rakstīt, viena no mūsu,
vecvecāku, rotaļām ar viņu bija
trīsvārdu teikumu veidošana uz
salocītām papīra lapiņām, otram
un trešajam rotaļniekam nezinot, kādu vārdu izvēlējies iepriekšējais. Sanāca tādas muļķības kā „ola ir nezvērs”, par kādām
Kārlim patika gardi smieties.
Cik gan bagātīgas iztēles ainas
spētu rosināt Ievas Auziņas
Szentivanyi (turpmāk I. A.-S.)
savāktais, sakārtotais un vērtīgiem izskaidrojumiem bagātinātais latviešu tautasdziesmu
krājums Celmus laida mākoņos,
ja mums līdzīgi rotaļnieki vienotos izmantot tieši tajā uzejamo
leksiku! Jau pats grāmatas nosaukums, mazliet atgādinādams
Zentas Mauriņas grāmatas virsrakstu Manas saknes ir debesīs,
uz tādu rotaļu it kā vedina.
Un kādas asociācijas un atmiņas krājuma vārdu pūrs spēj
izraisīt! Atceros, kā dažs pazobojās, kad savā latviešu valodas
pirmajā apguves laikā vēlāk izcilību sasniegušais austrāliešu
profesors Trevors Fenels par
vārda „tēvs” deminutīvu izvēlējās
„tēviņu”. Patiesi: Latviešu literārās valodas vārdnīca tēviņu
skaidro kā „dzīvnieku vīrišķā
dzimuma īpatni”. Tomēr Fenels
jaunajos gados nemaz tik traki
nekļūdījās, jo I. A.-S. citē tādas
tautasdziesmu rindas kā „Ko,
bērniņi, darīsim, Bez tēviņa palikuši?” un „Kas kaitēja dēliņam
Pie tēviņa nedzīvoti!” Viņa paskaidro, ka vārds „tēviņš”, arī
„tēvainītis”, esot senākajās dainās
sastopams mīļvārdiņš. Tautasdziesmās sastopamais vārds „nevaid”, kas ir saitiņas „nav” senākā
forma, manā atmiņā atmiņā sauc

Ieva Auziņa Szentivanyi, Celmus laida mākoņos,
izdevējs SIA VESTA-LK, serijā Laika grāmata, 2019. g., 176 lpp.
nu jau sen mirušu jokdari, kam
gan vietā, gan nevietā patika
pateikt „Imanta nevaid miris,
Viņš tikai izliekas”. Nekad nebija
ienācis prātā, ka vārds „precēt”
varētu būt atvasināts no „prece”.
Tikai, pateicoties I. A.-S., dabūjam zināt, ka līgava savulaik bijusi prece.

Grāmatas titullapā zem lielā
virsraksta Celmus laida mākoņos mazākiem burtiem iespiestu
lasām turpinājumu: „...un citas
senču gudrības”. Grāmata fokusējas uz mūsu senču dzīvi, uzskatiem, ieradumiem, tikumiem un
netikumiem, savstarpējām attiecībām, ikdienu. Trūkst ar gadskārtām un svētkiem (Jāņiem,
Ziemsvētkiem) saistītu dziesmu.
Dziesmas iedalītas 16 nodaļās ar
tādiem virsrakstiem kā Dieviņš,
Māmiņa, Dzīves draugu meklējot,
Mīlestība un laulība, Darbs un
dziesma... Katrai dziesmai vai
saturiski saistītu dziesmu grupai
seko sastādītājas skaidrojumi, precīzējot dziesmas nolūkus, mūsdienu valodā pārvēršot archaismus, ieliekot dziesmu plašākā

mūsu senču dzīves un pasaules
skatījuma kontekstā. Kā pareizi
rakstīts uz grāmatas aizmugurējā
vāka, tā noderēs gan jauniešiem,
gan arī nobriedušiem lasītājiem.
Interesanti, ka I.A.-S. nodaļas
Valodiņa izskaņā likusi formas
un izteiksmes ziņā tautasdziesmām stipri radniecisko 19. gs.
mācītāja Jāņa Neilanda sacerēto
dziesmu „Teici, teici valodiņa”. Šo
pašu „Teici, teici valodiņa” savā
manis š. g. 9.–15. marta Laikā
recenzētajā bilingvālajā izdevumā
Dainas, gan bez autora vārda
norādes, bija iekļāvusi Velta
Sniķere. Jāņa Neilanda vārdu
lasītāja vēstulē 20. –26. aprīļa
Laikā lasītājiem atgādināja Jānis
Krēsliņš. Paldies viņam par to!
Rodas gan jautājums: vai dziesma, kas visādos veidos izskatās
un skan pēc tautasdziesmas, nav
par tautasdziesmu uzskatāma, ja
zināms tās autora vārds?
Vai, lai kvalificētos par tautasdziesmu, tās latviešu tautai piederīgam autoram obligāti jābūt
nezināmam, anonimam? Pierakstīti savā laikā tika teicēju vārdi,
kas, Barontēva aicinājumam paklausot, viņa daudzajiem asistentiem dziesmas Latvijas visās
malās noskaitīja, nodeklamēja
vai pat nodziedāja priekšā. Cik
pārliecināti varam būt, ka visas
šīs dziesmas bija pāri paaudzēm
pārmantotas no sirmas senatnes
un ka dažu labu no tām naktī
pirms pierakstītāja ierašanās, ar
bezmiegu cīnīdamies, nesacerēja
intervējamais? – Pretēji Veltai
Sniķerei. kas Neilanda dziesmu
iemānīja starp tautasdziesmām,
I. A.-S. viņa vārdu, korrekti
rīkojoties, tomēr piemin. Labi!
I. A.-S. darbam cauri vijas ne
nu gluži kaujinieciska tomēr

Latvijas universitātes
gada svētku akts Mineapolē
SARMA STRAUMANE,
korp.Selga
Dvīņu pilsētu tautieši atzīmēja
Latvijas universitātes 100 gadu
jubileju ar svētku aktu. Organizāciju rotācijā šī gada aktu
rīkoja Korporāciju Kopa Minesotā (KKM) un aktu vadīja
asprātīgais Laimonis Sproģis,

2019. gada 22. septembrī
korp. Talavija. Akadēmisko
runu sniedza Mineapoles-St.
Paulas latviešu skolas pārzine
Indra Kūlīte Halvorsone, kas
iepazīstināja ar “Augstākās izglītības iegūšanu Latvijā mūsdienu apstākļos”. Halvorsones

pārskats bija ļoti plašs, sākot ar
visu augstāko iestāžu skaitu,
tipu un studentu skaitu katrā
fakultātē, līdz maksas iespējām,
ārzemju studentu skaituam un
valsts pabalstiem.
Profesors Paulis Lazda, korp.
Patria, bija paņēmis līdzi trīs
studentus no Latvijas, kuŗi pavada šo gadu, studējot Viskonsīnas universitātē Oklērā (Eau
Claire) kā Dr. Ainas Galējas
Dravnieces stipendiāti. Kopā ar
šī gada studentiem, jau 75 Latvijas jaunieši ir saņēmuši šo
dāsno stipendiju, kas deva viņiem iespēju studēt vienu gadu
Oklērā. Visvaris Ģiga, korp.
Latvia, pasniedza katram studentam mazu stipendiju no
Korporāciju kopas Minesotā.
Aktam sekoja kafijas galds un
kopēja dziedāšana ar dziesmām
bijušā Minesotas Universitātes
No kreisās: Valts Bluķis, Una Arbidāne, Visvaris Ģiga, Zane studentu kluba garā.
Kļaviņa, Paulis Lazda, Indra Halvorsone, Laimonis Sproģis

mērena konfrontācija starp Bībeles reliģiju no vienas puses un
mūsu senču ticību no otras. Jau
priekšvārdā 6. lappusē lasām
viņas uzskatus, ka ”dainas ir
mūsu tautas gudrības grāmata
un tikpat vērtīga kā Bībele, tikai
ar augstāku ētikas līmeni nekā
Vecajā Derībā.” Grāmatas pēdējā
lappusē kritika aizsniedzas pat
līdz Jaunajai Derībai: ”Dainās ir
...pateikts, ka nekāda vardarbība
nav pieļaujama... Varbūt kāds
teiks, ka Jaunās Derības bauslis
mīlēt savu tuvāko ir augstāks, bet
kā tas saprotams? Kā var sevi
piespiest mīlēt kādu ļaundari, kā
var šo bausli lietot dzīvē?”
Te nu jāpiebilst, ka aicinājumu
mīlēt citam citu Kristus izteica
saviem sekotājiem, ne ļaundariem. Otra vaiga pagriešana
ļaundarim, kas nupat iesitis pa
pretējo vaigu, nenozīmē šī ļaundara mīlēšanu, tas domāts tikai
kā viņa sava veida pāraudzināšanas mēģinājums. Tēvreizē
Kristus taču mācījis lūgties tieši
pēc atpestīšanas no visa ļauna.
Tautasdziesmas ir pietiekami
daiļas un rosinošas, lai to labumu
vēl būtu nepieciešams jo augstāk
celt, gremdējot it kā konkurējošu
ideoloģiju. Vienīgā pēc lasīšanas
atmiņā palikusī vieta, kur sacīts
kaut kas mūsu senčiem par slik-

tu, ir tā, kur apgalvots, ka viņi
dažreiz slīcinājuši negribētus
bērnus. Te gribas aizdomāties
līdz mūsdienām, kad negribētus
bērnus citā veidā likvidē vēl
pirms viņu piedzimšanas.
Vai nebūtu lietderīgāk, saticīgāk, sadraudzīgāk nemeklēt tik
daudz atšķirības starp senču
dzīvesziņu un Jaunās Derības
ētiku, bet uzsvērt to, kas abām
kopīgs? Uzsvars te jāliek uz vārdu
„ētika”, dogmas ir gluži kas cits!
Kristietim nevar būt pieņemama
senču ticība, nedz dievturim
kristietība. Uz dziļo plaisu starp
abiem norāda kaut vai šāds
I. A.-S. teikums „Senlatviešiem
nebija ne elles, nedz arī grēka, ko
vajadzētu izpirkt ar asiņainu
upuri.” (96.– 97.lpp.)
Vai dažā ziņā Baznīcas cilvēkiem un senču ideālizētājiem
nederētu vieniem otros saskatīt
sabiedrotos kopīgā nostājā pret
mūsdienu ateismu, sekularizāciju,
izlaidību? Īpašs paldies I. A.-S.
par šādām rindām (18. lpp.):
„Mūsdienu kultūrai laulības un
ģimenes ir vienaldzīgas. Vai vientuļās māmiņas tiešām ir laimīgākas par precētām? Un kāda ir
dzīve bērniem, kuŗiem ir tikai
viens apgādnieks? Viens, kas ar
viņu nodarbojas? Ja sabrūk ģimene,
kas notiek ar tautu? Tās kultūru?”

Grāmatas klajā nākšanu
atbalsta

Cena: 25,– USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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Jelgavas bigbends
Bostonā

Sākot koncertu, diriģents
Raitis Ašmanis aicināja dziedāt
Latvijas valsts himnu. Tā kā
publikā bija daudz izcilu dziedātāju, tad orķestŗa pavadījumā ”Dievs, svētī Latviju!”
skanēja varenāk nekā jebkad
Bostonā. Tas bija labs sākums,
jo radīja klausītājiem emocionālas saites ar mūziķiem uz
skatuves. Koncerta tālākajā
gaitā tās tikai stiprinājās. Divas
tagadējās bostonietes – flautiste
Ilona Kudiņa un dziedātāja
Agnese Linarte, kuŗas bija aicinātas piedalīties koncertā, saņēma

Brīvdabas koncertzāle. Tās atklāšanas koncertā bija piedalījies arī Jelgavas bigbends. Bostonas latviešu skolai Jelgavas
bigbends veltītīja meisarklasi.
Skolas saimei tas bija vienreizējs
un neaizmirstams piedzīvojums
un pārdzīvojums – kur bigbenda
mūziķi iepazīstināja gan ar mūziku, gan instrumentiem, un
dažs skolēns pat tika pie diriģenta goda. Par to derētu īpaša
apcere. Kad koncerta beigās diriģents Raitis Ašmanis iepazīstināja ar saviem mūziķiem, kāda
dāma nenocietās nepateikusi,

jūsmīgus aplausus. Tādus saņēma arī daudzie bigbenda solisti,
kas demonstrēja kā virtuozu
techniku, tā izcilu mūzikalitāti.
Pirms koncerta uz ekrāna bija
redzami skati no Liepājas un no
Lielupes atrakcijām. Bija redzama arī tikko atklātā Jelgavas

ka tik daudz dižu latviešu vīru
ilgi neesot redzējusi. Nu tā,
katram kaut kas...
P.S.Mums ir Gaujas plostnieki, Daugavas laivinieki.
Kāpēc gan ne Lielupes taurētāji?
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Steidzams lūgums
ziedot dzintara rotaslietas
Jau vairākus gadus pēc kārtas tus (skābus kāpostus, pīrāgus, un
tml.), bet galvenokārt saziedotas
dzintara rotaslietas. Šogad visi šī
kioska ienākumi nāks par labu
Ziemsvētku tirdziņš (Kringle Latvijas labdarības organizācijai
Shoppe), ko katru gadu apmeklē Pakāpieni.lv, kas palīdz grūtībās
vairāk nekā tūkstotis cilvēku. nonākušām Latvijas ģimenēm,
Šogad tirdziņš risināsies no 6. bērniem un vientuļniekiem.
līdz 8. decembrim. Katru gadu
Tā kā mūsu dzintara rotaslietu
arī mūsu draudzes locekļi ar savu krājumi ir gandrīz izsmelti, lūkiosku piedalās šai tirdziņā, pār- dzam ikkatru latvieti ziedot šim
dodot dažādus latviešu produk- vērtīgajam bezpeļņas, labdarības

latviešu baptistu
LAUREĀTS ĢITARISTS Bukskauntijas
draudzes paspārnē ir noticis
RICHARDS KOLMANIS vietējās amerikāņu sabiedrības

Atskatoties uz Latviskā mantojuma fonda (LMF) 50 darbības gadiem, lielākais sasniegums ir radio raidījumi lielākajā Bostonas klasiskās
mūzikas raidstacijā WCRB.
Spotlight on Latvia (Silvestrs

tiešiem raidījumiem (operdziedātājs Jānis Zābers, pianistu duets Ingrida un Karina
Gutbergas). Pēc mielasta būs
ģitarista Richarda Kolmaņa
mūzika. Pateicībā par Bostonas sabiedrības atbalstu,

projektam un mērķim. Mēs
būsim priecīgi un gaužām pateicīgi par ikkatru rotaslietu vai
financiālu ziedojumu, un aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu.
Rotaslietas var sūtīt:
Karina Rilling
217 Thousand Acre Rd.
Sellersville, PA 18960 USA
tālr.: (215) 872-8007
e-pasts: krilling@verizon.net

Apbrīnojamais prāts
Māksliniekam un filozofam Žanim Valdheimam 110
komplicēta. “Un es beidzot izšķīros pamēģināt ar krāsām, lai
ienestu jaunas atšķirības un
nozīmes. Panākumi ātrā laikā
bija tādi, ka es nekad vairs nepātraucu krāsošanu, kas vēlāk
mani aizrāva vēl vairāk estētiskā
laukā, kur iespējas liekas daudz
neaprobežotākas kā zinātnē” –
savos pierakstos dalījies Žanis.

Lambergs) vairāk nekā 20
gados iepazīstināja Bostonas
un apkārtnes klausītājus ar
latviešu mūziku un mūziķiem,
nereti ar trāpīgiem komentāriem (Jānis Bībelnieks, Valentīna Lamberga u.c.). Katrs
raidījums beidzās ar atgādinājumu, ka Latvija ir zeme pie
Baltijas jūras, kas vēlas būt
brīva. Tāpēc 50 gadu jubilejas
svinībām būs raidījuma formāts ar izvilkumiem no

LMF svinības būs bez maksas.
Lūgti visi, kam LMF darbība
tuva. Svinības notiks 3. novembrī pēc dievkalpojuma
Trimdas draudzes namā un uz
tām aicināti visi baznīcēni.
Latviskā Mantojuma fonda
Oskara balva šogad piešķirta
ģitaristam Richardam Kolmanim, līdz ar 1000 dolaru
naudas piešķīrumu un vēlējumu nest Latvijas vārdu tālāk
mūzikas pasaulē.

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI
LATVIJĀ
MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā
un ASV
“Priecājos, ka iznākusi
šī lieliskā Astrīdas Jansones grāmata par man
līdzīgajiem trimdas bērnu
bērniem, kas arī tic Latvijas
nākotnei.

Kādā no Žaņa Valdheima izstādēm. Latvijas Valsts archīvs

(Turpināts no 5. lpp.)
Ilgu laiku Žaņa problēma bija
atrast tādu paraugformu, kas
būtu noderīga, lai simbolizētu
domāšanā visas dažādās izjūtu
un intuīciju formas kā kopsakarības ar mūsu ideālo priekšstatu un tīrās domāšanas pasauli. Vēlāk izrādījās, ka tāda
forma ir iespējama sistemātiski
ģeometrizētu seriju veidā ar
zināmiem pieņēmumiem attie-

JURIS ULMANIS

cībā uz viņu simbolisko raksturu.
Paraugformas tika analizētas
izsmeļošā veidā vairāk nekā
300 zīmējumos, rezultātā nonākot pie variējoša kvadrāta.
Zīmējumos tika ietvertas vispārējo vai ģeneralizēto formu zīmētas izteiksmes, un to skaits
likās ierobežots to gandrīz bezgalīgo variāciju priekšā, kas
pastāv dabā. Lai analizētu šo
varāciju grupas un indivīdus,
tālākā zīmēšana likās pārāk

Mākslinieks vēlējās, lai pasaule kļūtu par labāku vietu,
aicinot cilvēkus izpētīt tās ģeometriskās analīzes un estētikas
sistēmu, kas palīdzētu cilvēkiem
pašiem kļūt par māksliniekiem
un filozofiem ar kritiskāku
domāšanu. Žanis uzskatījis, ka
ģeometrizācijas māksla, kas ir
praktiski zīmēšanas māksla, ir
nākotnes valodas problēmas atrisinājuma atslēga – vienīgi šai
virzienā var cerēt uz indivīdu
un sociālo grupu saprašanos, ar
estētiskām zinātniskām zīmēm
mazinot vārdiskos aizspriedumus un nesaprašanos. Ģeometrizēt dabu, sevišķi cilvēku domāšanas dabu, ir viens no lielākajiem visu nākotnes domātāju uzdevumiem, jo tikai ģeometrizētā formā var ielikt īsti
universālas idejas kā visiem
vienādi uzskatāmas un saprotamas dabas likumības.

JAUNA GRĀMATA

UZ GRENLANDI PĒC PĒRLĒM
Šī dienasgrāmata atklāti, ar mīlestību un humoru atspoguļo
manas pirmajā polārajā ekspedīcijā gūtās izjūtas,
atziņas, pārdomas un priekus. Izaicinot sevi fiziski, garīgi
un emocionāli, paralēli demontējot iekšējās pasaules
uzstādījumus, sāku apzināties, kas es esmu, tur –
67 grādu ziemeļu platumā – neatgriezeniski „pieaugot”.

Lai tā iedvesmo arī citus!”

Šos savus brīnumaini skaistos piedzīvojumus redzu
kā pērles kreļļu virtenē, kas tik reti atrodamas austerēs,
kad tās tiek pasniegtas uz šķīvja. Justies kā pērļu zvejniekam,
meklēt, atrast – tas ir to vērts!
Jūsu Juris Ulmanis

Cena: 25,– USD

Cena: 20,– USD

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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ANDRA ZOMMERE
Septembŗa vidū, pāris nedēļas pēc skolas gada sākuma,
Losandželosā satikās skolotāji
no desmit ASV latviešu skolām. Kopā pavadījām pusotru
dienu, pilnveidojot mūsu skolotāju prasmes. Kā atzina paši
skolotāji, no Latvijas ekspertēm uzzinājām, ka ir diasporas
izglītības vadlīnijas, kas ir
izmantojamas kā ceļa stabi
latviešu skolu darbā. Iepazināmies ar skolotāja Mārtiņa
Puteņa izveidotajiem vēstures
mācību materiāliem un ar
tiešsaistes lietotnēm mācību
stundu dažādošanai. Uzklausījām ieteikumus un skatījāmies paraugus par valodas
mācības integrēšanu citos
mācību priekšmetos. Saņēmām praktiskus padomus, kā
mācīt dažāda vecuma un
dažādu valodas prasmju skolēnus mācību stundās. Un
visiem par prieku daudz
dziedājām!
Ineta Upeniece, Valsts izglītības satura centra Vispārējās
izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja, pirmā
uzrunāja konferences dalībniekus. Pusotrā stundā Ineta
iepazīstināja skolotājus ar Latviskā mācību satura tapšanas
vēsturi un nozīmi. Diasporas
vadlīniju – “Es esmu vajadzīgs
Latvijai, un Latvija ir vajadzīga
man” – uzdevums ir palīdzēt
jaunietim būt lepnam par savu
latvietību, motivēt kopt valodu un attīstīt pilsonisko līdzdalību. Mācību saturs tiek
piedāvāts četrās jomās: Latviešu valoda, kultūra, daba un
ģeografija un vēsture.
Otrais darba posms sākās ar
piemēru: Jāņa Petera un
Raimonda Paula dziesmu,
“Manai dzimtenei”. Par dziesmas bagātajiem vēsturiskiem
elementiem mums stāstīja
Mārtiņš Putenis, kas ilgus
gadus māca vēsturi Ņudžersijas latviešu pamatskolā.
Radās nepieciešamība pēc
saistošas vēstures vielas vienam mācību gadam. Mārtiņš
ņēma dziesmas par pamatu,
lai mācītu skolēniem Latvijas
vēsturi no ledus laikmeta līdz
mūsdienām. Mārtiņš Putenis
demonstrēja daudz interesantu nodarbību, dažādas
spēles un paņēmienus, kā
ieinteresēt skolēnus vēstures
mācību stundās. Piemēram,
iepazīstinot skolēnus ar 1972.
gadā komponēto dziesmu
“Manai dzimtenei”, noklausoties ierakstu no Dziesmu
svētkiem Rīgā, skolēniem rodas priekšstats par to, kā
dziesma stiprināja nacionālo
pašapziņu un vairoja tautas
spēku. Mārtiņa jaunie materiāli ir pieejami Latviešu
valodas aģentūras mājas lapā,
“Māci un mācies” portālā.
Sekoja Antas Lazarevas,
VISC Valsts valodas pārbau-
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Mūsdienīgs un saistošs mācību saturs
pastiepjot vasaru gaŗāku.
Svētdienas rīts tika veltīts
darba grupām. Skolotājiem bija
iespēja iepazīties ar tematisko
plānu veidošanu kopā ar
lektorēm Inetu un Antu. Bija
vairāki skolotāji, kas iedziļinājās lietotņu izmantošanā ar
Daci. Grupa skolotāju ar
interesi klausījās Mārtiņa ieteikumus par vēstures mācīšanu latviešu skolās.
Amerikas latviešu apvienība
izsludinājusi 2019./2020. skolas
gadu par “Sveika, Latvija!”
gadu. Dzirdējām Ņudžersijas
latviešu pamatskolas ieteikumus par skolēnu projektiem
saistībā ar “Sveika, Latvija!”
izglītojošajiem braucieniem.
ALA vēlas nodrošināt nākotni
programmai, ko baudījuši 820
latviešu jaunieši. Skolu uzdevums ir būt par “Sveika, Latvija!” vēstnešiem savās pilsētās, cerībā piesaistīt plašāku
latviešu publiku programmu
atbalstīšanā.
Nobeidzot konferences dienas, lūdzām dalībniekus izteikties par konferencē iegūto
un par to, kā pietrūka. Par
laimi dalībnieki labāk saprot
vadlīnijas un varēs tās pielietot
mācību stundās. Par laimi
skolotāji iepazinās ar jauniem
materiāliem, un saņēma konSkolotāju konferences dalībnieki Losandželosas latviešu nama pagalmā // FOTO: Līga Svikss
krētus piemērus, kā veidot
mērus, kā programmas adap- pieredzei amerikāņu skolās, dziesmu nozīmi un par pie- mācību stundas, izmantojot
tēt dažādiem valodas līme- un dažādās lietotnes viegli minētiem vēsturiskajiem no- vadlīnijas un minētos materiālus. Par laimi dalībniekiem
ņiem.
izmantojamas latviešu valodas tikumiem.

des nodaļas vadītājas, prezentācija “Integrēta latviešu valodas mācīšanās”. Anta uzsvēra
– lai pilnveidotu latviešu valodas prasmi, ir svarīgi integrēt
latviešu valodas mācību vēstures, kultūras un ģeografijas
mācību saturā un mācību
stundās. Jaunās diasporas vadlīnijas to padara skaidrāku.
A. Lazareva dalījās ar latviešu
valodas programmas svarīgākajām sadaļām un pēc tam
demonstrēja integrētas programmas veidošanu, saistot
valodas mācīšanu ar vēsturi,
ģeografiju, literatūru un folkloru. Lektore rādīja arī pie-

Pēc trešās uzrunas sekoja
pārrunu laiks, kuŗā skolotāji
identificēja jaunā mācību satura izaicinājumus. Tika sarakstīti šķēršļi un grūtības,
veidojot efektīvas mācību
stundas. Izskanēja arī daži
risinājumi.
Dienas pēdējais posms tika
veltīts sarunām par to, kā
padarīt dzīvākas mācību stundas, izmantojot internetā atrodamo materiālu. Izmantojām savus telefonus, planšetes un datorus, lai spēlētu
spēles, kas viegli izmantojamas mūsu skolās. Tiešsaistes
materiāli līdzinās skolēnu

vingrinājumu un pārbaudījumu veidošanai. Informāciju
sniedza Dace Mažeika, ALA
Izglītības nozares konsultante.
Daces ieteikumus var lasīt
viņas blogā https://tikailatviski.blogspot.com/2018/, un FB
lapā https://www.facebook.
c o m / p g / R a i t a Va l o d a /
posts/?ref=page_internal .
Pēc tam blakus telpā skanēja
dziesmas Daces Mažeikas un
Mārtiņa Puteņa vadībā. Izmantojot sagatavotās grāmatas,
dziedājām kaŗavīru dziesmas
par godu Rīgas atbrīvošanas
simtgadei. Daudzām dziesmām Mārtiņš pastāstīja par

Valsts izglītības satura centra speciālistes (no labās: Ineta Upeniece Dace Mažeika demonstrē skolās izmantojamu lietotni // FOTO:
un Anta Lazareva) apdāvina Losandželosas skolu, Aiju Zeltiņu- Līga Svikss
Kalniņu, un ALA Izglītības nozari, Elisu Freimani, ar jaunā prezidenta plakātu // FOTO: Līga Svikss
ALA skolotāju konferenci bija iespēja dalīties pieredzē

šogad uzņēma jaukā Losandželosas latviešu skolas saime.
Aija Zeltiņa-Kalniņa uzņēmās
rūpes par telpu iekārtošanu un
viesu labklājību. Baudījām
gardas maltītes un brīnišķīgu
viesmīlību. Paldies Losandželosas skolotājiem, kas piedalījās konferences rīkošanā!
Pateicamies nama pārvaldniekam Jānim Taubem par
palīdzību ar technoloģiju un
jautro uzņemšanu nama
krodziņā. Liela daļa dalībnieku
bija mērojuši tālu ceļu no
pilsētām, kur vasara strauji
ieiet rudenī. Baudījām arī LoMārtiņš Putenis demonstrē mācību metodes, kas piesaista sandželosas silto sauli, tādējādi
skolēnus vēstures mācību stundās // FOTO: Līga Svikss

un apspriest risinājumus dažādiem izaicinājumiem. Diemžēl
konference bija par īsu, un
nepietika laika praktiskām
nodarbībām. Diemžēl neizdziedājām visas kaŗavīru dziesmas. Tas lai paliek uz nākamo
konferenci!
Pateicamies visiem 33 dalibniekiem par piedalīšanos un
par visu, ko darāt mūsu ASV
latviešu bērnu labā. Kursus
atbalstīja Amerikas latviešu
apvienība un Latviešu valodas
aģentūra Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta programmā “Valsts valodas polītika un
pārvalde”.

2019. gada 5. oktobris – 11. oktobris
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***
Valsts prezidents Egils Levits
vizītē ASV
Lai varētu efektīvi cīnīties ar aktuālajām problēmām, Apvienoto
Nāciju Organizācijai (ANO) ir jāmainās līdzi laikam, uzrunā ANO
Ģenerālās asamblejas sesijas dalībniekiem Ņujorkā sacīja Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits. Gan
savas runas sākumā, gan arī noslēgumā viņš īsi atgādināja Latvijas
un Baltijas vēsturē svarīgus notikumus un uzsvēra, cik svarīgi ir
izmantot multilaterālisma sniegtās iespējas. “Lai saglabātu mieru
un drošību pasaulē, starptautiskajai kārtībai ir jābūt stabili veidotai uz multilaterālisma, iekļautības un tiesību noteikumos balstītiem principiem. Tās aizsargāšana
un stiprināšana ir mūsu kopīgs
uzdevums. Apvienoto Nāciju Organizācija ir un būs multilaterālisma un tiesību noteikumos balstītas pasaules kārtības centrālā institūcija,” runas sākuma daļā pauda Valsts prezidents.

kā to pieņemšanas brīdī pirms 74
gadiem. “Man ir liels prieks, ka
Latvijai tagad ir brīvība dzīvot
saskaņā ar šiem principiem savā
zemē, kā arī atbildība tos aizstāvēt
visā pasaulē,” savu runu ANO Ģenerālās asamblejas sesijas dalībniekiem noslēdza Levits.

Pēc viņa teiktā, pieredze rāda, ka
visefektīvāk var sasniegt vēlamo,
darbojoties tieši daudzpusējā formātā, tādēļ arī Latvija aktīvi izmanto visas iespējas padarīt mūsu
pasauli miermīlīgāku un taisnīgāku. Kārtība, kas balstās uz daudzpusēju sadarbību, nepieļauj ANO
Statūtos iestrādāto mērķu un
principu neievērošanu no ANO
dalībvalsts puses attiecībā uz kādas citas valsts territoriālo nedalāmību un suverēnitāti, uzsvēra
Levits. Šajā kontekstā viņš atgādināja, ka Krievija joprojām pārkāpj starptautisko tiesību principus, turpinot ignorēt kā Ukrainas,
tā arī Gruzijas territoriālo nedalāmību. “Šāda klaja necieņas izrādīšana starptautisko tiesību principiem nedrīkst kļūt par jaunu
normu. Latvijas piemērs rāda, ka
tiesiskuma, demokratijas un cilvēktiesību principu garantēšana ir
svarīgs priekšnosacījums tam, lai
valsts varētu veiksmīgi pilnveidoties. Tādēļ Latvija ir gatava aktīvi
piedalīties šo principu nostiprināšanā starptautiskajās tiesībās,”
sacīja Valsts prezidents. Runas
izskaņā Levits atgādināja par Baltijas ceļu un par to, cik daudz kopš
tā laika Latvija ir sasniegusi. “Pēdējo 30 gadu gaitā Latvija un tās
iedzīvotāji ir piedzīvojuši iespaidīgas pārmaiņas. Uzskatu, ka arī
ANO ir jāmainās – jāpielāgojas
mūsdienu apstākļiem, lai varētu
cīnīties ar šobrīd aktuālajām problēmām,” sacīja Valsts prezidents.
Viņš mudināja ANO izmantot
laiku, kas atlicis līdz tās dibināšanas 75. gadadienai, lai padarītu
organizācijas darbu mērķtiecīgāku
un vērtīgāku. “Dosim jaunu sparu
organizācijas darbam pie iekšējām
reformām, it īpaši pie Drošības
padomes pārveides. ANO ir jāattīstās, lai tā nezaudētu savu ietekmi,” uzsvēra Levits. Viņš norādīja,
ka ANO Statūtos ierakstītie principi mūsdienās ir tikpat aktuāli

Deklarācija sagatavota atbilstoši
Saeimas 2017. gada 30. novembrī
pieņemtajam likumam, ar ko Latvija atzīst ANO ietvaros izveidotās
Starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju. Līdz ar to Latvija varēs
vērsties un būt viena no pusēm
Starptautiskajā tiesā, lai risinātu
starptautiskus strīdus. Starptautiskā tiesa izveidota 1945. gadā, un
tā ir galvenā ANO juridiskā institūcija miermīlīgai juridisko starpvalstu strīdu norēgulēšanai. Tās
lēmumi ir saistoši konkrētajos tiesas procesos iesaistītajām valstīm.
Starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju šobrīd ir atzinušas 73
pasaules valstis, tostarp 23 Eiropas
Savienības. Jāpiemin, ka Latvija
bija atzinusi Starptautiskās tiesas
priekšteces – Pastāvīgās starptautiskās tiesas – jurisdikciju pirms
Latvijas okupācijas 1940. gadā.
25. septembrī ANO Ģenerālās
asamblejas laikā Ņujorkā Valsts
prezidents Egils Levits piedalījās
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 6. paneļdiskusijā “Redzējums
2020–2030” un pastāstīja par Latvijas pieredzi Nacionālā attīstības
plāna 2027 (NAP 2027) izstrādē.

***
Valsts prezidents iesniedz
ANO Latvijas deklarāciju
Valsts prezidents Egils Levits
24. septembrī Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā iesniedza
deklarāciju, kas apstiprina, ka Latvija pievienojas Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai. E. Levits norāda: “Tas, ka Latvija pievienojas Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai, apliecina mūsu
valsts gatavību pilnībā iesaistīties
starptautiskajā sistēmā un likuma
varas nostiprināšanā. Šis solis dos
iespējas Latvijai, ja nepieciešams,
vērsties pret valstīm, kas nepildītu
to starptautiskās saistības pret
Latviju.”

Egils Levits tiekas ar Gruzijas
prezidenti Salomi Zurabišvili
E. Levits atkārtoti uzsvēra, ka
Latvija atbalsta Gruzijas territoriālo integritāti, ko arī atzīmēja
savā uzrunā ANO Ģenerālajai
asamblejai. S. Zurabišvili pateicās
par izpratni un sniegto atbalstu.
Gruzijas prezidente sarunā pastāstīja par savas valsts progresu, īpaši akcentējot reformu gaitu tieslietu jomā. E. Levits un S. Zurabišvili runāja par ES Austrumu
partnerības stiprināšanu un Gruzijas eiroatlantisko virzību.
27. septembrī Valsts prezidents
Egils Levits, noslēdzot vizīti Amerikas Savienotajās Valstīs, apmeklēja vienu no ASV un pasaules
prestižākajām universitātēm –
Prinstonas Universitāti.

Tiekoties ar universitātes studentiem un profesoriem (attēlā),
E. Levits runāja par Latvijas redzējumu uz Baltijas un Ziemeļvalstu
sadarbību aktuālajā Eiropas Savienības un globālo izaicinājumu situācijā. Tāpat tika uzsvērta transatlantisko attiecību stiprā saikne,
kas, par spīti atšķirīgajam skatījumam uz atsevišķiem jautājumiem,
ir nemainīgi spēcīga.
***
Valsts prezidents
apmeklē Ipiķus
Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja Ipiķu pagastu, tiekoties ar
vietējiem lauksaimniekiem, kultūras cilvēkiem un Igaunijas pilsētas
Moisakilas iedzīvotājiem.

Ipiķu apmeklējuma laikā // Foto:
Valsts prezidenta kanceleja

Paneļdiskusijā
25. septembrī Valsts prezidents
Egils Levits ANO Ģenerālās asamblejas laikā tikās ar Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili (H. E. Ms
Salome Zourabichvili), pārrunājot
pozitīvās divpusējās attiecības, Eiropas Savienības (ES) Austrumu
partnerību, ANO dienaskārtību
un Eiropas Padomes aktuālitātes.

Prezidents ar lielu atzinību novērtēja Ipiķu brīvprātīgā entuziasta Maira Čukura un Tartu Seppa
biedrības darbu, atjaunojot slavenā igauņu mītologa un tulkotāja
Reiņa Seppa mājas “Eglītes”, kuŗās
tapuši daudzi tulkojumi, tai skaitā islandiešu “Eddas dziesmas”.
E. Levits kopš inaugurācijas ir apmeklējis visas inaugurācijas runā
minētās Latvijas robežvietas, uzsverot vienvērtības principu attiecībā pret visām mūsu zemes vietām. Atbildot uz Ipiķu iedzīvotāju
jautājumiem, prezidents to pamatoja.

***
Iznākusi Vairas VīķesFreibergas jaunākā grāmata
Latvijas Kultūras akadēmijā atvēršanas svētkus piedzīvoja eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas jaunā grāmata The Singer of
Songs. On Cognitive Schemas and
Sequential Structuring in Longer
Latvian Folk Songs, kas izdota mumu, ar kuŗu viņš netika apstipapgādā “Zinātne”.
rināts LU rektora amatā, informēja
tiesā. Apturot Ministru kabineta
rīkojuma darbību, tiek apturētas
visas ar to radītās tiesiskās sekas.
Tādējādi Gvido Straube zaudē
rektora vietas izpildītāja statusu
un par rektora pienākumu izpildītāju ir atzīstams pieteicējs. Tāpat
šobrīd ir zudis tiesiskais pamats
atkārtoti organizēt rektora vēlēšanas, skaidroja tiesā.
Grāmata veltīta “Pagātnes un taŠis tiesas lēmums nozīmē, ka
gadnes manas zemes dziedātā- līdz brīdim, kad lieta tiks izskatīta
jiem, atceroties 1918. gada 18. no- pēc būtības, jūnijā notikušās rekvembŗa Latvijas Neatkarības dek- tora vēlēšanas ir uzskatāmas par
larācijas simtgadi,” Savā Facebook leģitīmām. Tiesa pirmšķietami sekontā raksta eksprezidente. Grā- cināja, ka daļa no rīkojumā norāmatas, kas rakstīta angļu valodā, dītajiem pārkāpumiem nav konnolūks ir uzskatāmi demonstrēt, statējami, savukārt daļai nav tieka bez liriskās tautas dzejas izprat- siskas nozīmes, jo tie nav tieši
nes nav iespējams izprast mutvār- saistīti ar rektora ievēlēšanu vai ir
du daiļrades dziļāko būtību, lai arī nebūtiski.
starptautiskā pētniecība parasti
***
pievērsusies tikai episkiem dzie- LTV raidījums iegūst augstāko
dājumiem, balāžu tradicijām un
Eiropas apbalvojumu
mītiem. Sējumā sešās nodaļās
analizēti gaŗāko dziesmu ceri no
plašā precību dziesmu tematiskā
cikla, rādot, kā garākās dziesmas
gan vadās pēc tām īpatnējām uzbūves shēmām, gan arī satur fragmentus vai moduļus, kas atrodami citviet dainu pūrā kā atsevišķas
četrrindes vai sešrindes. Dziesmas
citētas oriģinālā, līdz ar tulkojuLatvijas Televīzijas (LTV) Ziņu
miem angļu valodā, vairākām dienesta raidījums “Aizliegtais padziesmām iekļautas arī melodijas. ņēmiens” 24. septembrī Romā ieGrāmatas atvēršanas svētkos klāt guvis augstāko novērtējumu Eirobija arī pašreizējais prezidents pas raidorganizāciju apvienības
Egils Levits, kurš savā uzrunā (EBU) Radošuma forumā. Raidīpauda, ka gan Vīķe-Freiberga pati, juma komanda pērn, gatavojoties
gan šī grāmata aptver visus trīs Saeimas vēlēšanām, radīja jaunu
aspektus – polītisko, sabiedrisko un Latvijas televīzijās neredzētu
un zinātnisko.
pārbaudījumu partiju līderiem –
***
“Izlaušanās spēli “Latvija”. Tagad
Aizsardzības ministrija
tas atzinīgi novērtēts Eiropas merosinās Latvijā
diju un televīzijas formātu profeveidot militāro kadetu skolu, in- sionāļu vidū. Forumā par labāko
tervijā LNT raidījumā 900 sekun- oriģinālformātu sacentās 18 dažādes sacīja aizsardzības ministrs Ar- di televīziju radītie formāti. bet
tis Pabriks (AP). Ministrs stāstīja, “Aizliegtā paņēmiena” radītais atka šajā skolā jaunieši varēs iestā- zīts par labāko un radošāko proties pēc 9. klases un papildu vi- jektu. Raidījuma “Aizliegtais paņēdusskolas temām apgūt militāro miens” vadītājs ir Guntis Bojārs.
mācību. Pēc viņa teiktā, šādu pieeju īsteno daudzas citas Eiropas
***
valstis un arī ASV.
Par godu valstu draudzībai
Līdz ar to AM arī lūkosies pēc
Rīgā būs Ukrainas dārzs
starptautiska partnera. Pabriks
Rīgas dome atbalstījusi ieceri
pieļāva, ka šis partneris varētu būt Maskavas priekšpilsētā esošā KluASV, bet neizslēdza arī citus vari- sā dārza daļai piešķirt parallēlnoantus. “Mēs vēlamies, lai šī būtu saukumu – Ukrainas dārzs.
augstas klases kadetu skola,” uzAr šādu lūgumu pašvaldībā
svēra Pabriks. Skolu plānots vei- vērsies Ukrainas vēstnieks Latvijā,
dot Kurzemē, senajā Rudbāržu kuŗš šādu nosaukumu vēlējies piemuižā, kas atrodas netālu no jau- šķirt skvēram starp Lāčplēša ielu
nas militārās infrastruktūras, ar- un Firsa Sadovņikova ielu. Tomēr
mijas poligoniem Kurzemē, sacīja Rīgas vietvārdu un pilsētvides obPabriks. “Es ceru, ka tā būs jauna jektu nosaukumu komisija lēmusi
tradicija Latvijas militārajā saga- par labu territorijai Klusajā dārzā.
tavošanā un arī militārajā vēsturē,” Plānots, ka Ukrainas dārzs atrauzsvēra ministrs.
dīsies territorijā uz Jēkabpils ielas.
Kopējā parka platība ir 4,73 hek***
tari. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā
Tiesa aptur Muižniekam
jau ir izveidots un labiekārtots
nelabvēlīgo valdības lēmumu
Latvijas skvērs. Pret nosaukuma
Administrātīvā rajona tiesa ap- maiņu neiebilstot arī Valsts valoturējusi Latvijas Universitātes (LU) das centrs.
rektoram Indriķim Muižniekam
(Turpinājums 10. lpp.)
nelabvēlīgo Ministru kabineta lē-
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(Turpināts no 9. lpp.)
***
Krievijā pret latviešu publicistu
Visvaldi Lāci sākta krimināllieta
Krievijas Izmeklēšanas komiteja
ierosinājusi krimināllietu pret latviešu publicistu un bijušo Saeimas
deputātu Visvaldi Lāci par “nacisma attaisnošanu”, pavēstīja komitejas oficiālā pārstāve Svetlana Petrenko. Atbilstoši Krievijas Izmeklēšanas komitejas ziņām, Lācis
2017. gadā atkārtoti izdevis grāmatu “Latviešu leģions patiesības
gaismā”.

***
Sagaida Latvijas kaŗavīrus
no Afgānistānas un Mali
30. septembrī, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā stābā svinīgā ceremonijā sveica Latvijas
kaŗavīrus, kuŗi atgriezušies no
starptautiskajām operācijām Afgānistānā un Mali. Svinīgajā ceremonijā kaŗavīrus sveica Nacionālo
bruņoto spēku Apvienotā stāba
priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos brigādes ģenerālis Georgs Kerlins.

***
Norvēģijas terroraktu upuru
piemiņai – arī latviešu
mākslinieces kalta roze
Kopš asiņainākās traģēdijas Norvēģijas vēsturē, kad terroraktos
Oslo pilsētā un Ūtejas salā tika
nogalināti 77 cilvēki, bet simtiem
ievainoti, pagājuši vairāk nekā astoņi gadi, un tagad tika atklāts pie“Kā bijušais šī leģiona dalībnieks mineklis traģēdijas upuŗu piemiviņš šī izdevuma lappusēs akceptē ņai.
un izsaka atbalstu kaŗavīru īstenotajām vajāšanas aktīvitātēm Otrā
pasaules kaŗa gados okupētajās
Baltkrievijas PSR, Pleskavas, Ļeņingradas un Novgorodas apgabalu teritorijās,” ziņu aģentūrai
Interfax tādu viedokli pauda Petrenko. Komiteja uzskata, ka tādējādi Lācis attaisno kaŗa noziegu1000 dzelzs rozes pie Oslo
mus pret mierīgajiem iedzīvotā- Doma baznīcas vienmēr atgādijiem, ko pastrādājuši Vācijas bru- nās, ko Norvēģijai un pasaulei noņotp spēku Latviešu SS leģiona sa- darīja Anderss Bērings Breivīks.
stāvā ietilpušie policijas bataljoni. Viena no šīm rozēm ir latviešu
mākslinieces Kristīnes Lagzdas
***
Hāpanenas darināta.
Mores kauju atcere
Otrā pasaules kaŗa laikā – 1944.
***
gada septembŗa beigās – Morē
Jelgavas pilī godina Francijas
norisinājās vienas no sīvākajām
karali Luiju XVIII
kaujām Latvijas territorijā starp PaKlātesot Burbonu karaliskās didomju armiju un latviešu leģiona nastijas institūta pārstāvjiem, Jelkaŗavīriem, kas bija iesaukti vācu gavā pieminēts Francijas karaļarmijā. Latviešu leģiona kaŗavīri, nams. Jelgavas – tolaik Mītavas –
cīnoties savā zemē pret desmit- pils uz vairākiem gadiem savulaik
kārtīgu pārspēku, divas nedēļas bija Francijas karaļa Luija XVIII
aizturēja šai Siguldas aizsardzības un viņa galma pagaidu mājvieta.
līnijā Padomju armijas virzību uz
Karaļa ierašanās bija saistīta ar
Rīgu. Tas ietekmēja turpmākos Lielo Franču revolūciju. Padzīts
vēsturiskos notikumus.
no dzimtenes, viņš bija spiests
meklēt patvērumu citviet Eiropā.
Luijs XVIII Francijā atgriezās tikai
pēc Napoleona nāves. Par Francijas karaļa Mītavā pavadīto laiku
tagad atgādinās pie pils atklātās
piemiņas plāksnes. Pilsētā cer, ka
šī vēsturiskā fakta populārizēšana
piesaistīs vairāk tūristu.
***
Latvijas Universitātei – 100
Mores kauju 75. gadskārtas atceres pasākumos Siguldas novada
Mores pagastā piedalījās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, godinot kaujās kritušos kaŗavīrus
Tikai Latvijas Universitāti atklā// Foto: Aizsardzības ministrija
jot, ir pilnvērtīgi pasludināta arī
Latvijas valsts. Ar šādu domu pirms
“Mūsu pienākums ir šos Latvijas simt gadiem – 1919. gada 28. seppatriotus godāt no visiem dvēseles tembrī – dibināta Latvijas augstdziļumiem. Atcerēsimies, ka ar skola, nākamā Latvijas Universitākatru gadu leģionāru mūsu rindās te, augstākā zinātnes un izglītības
diemžēl paliek arvien mazāk, šo- iestāde jaunajā valstī.
brīd Latvijas Nacionālo kaŗavīru
Izšķiroša nozīme nacionālās
biedrības rindās viņu ir tikai ne- augstskolas idejas īstenošanā bija
daudz vairāk par 30. Godāsim kri- Latviešu skolotāju un izglītības
tušo leģionāru piemiņu, neļausim darbinieku kongresam 1917. gadā
nevienam viņu piemiņu nonie- Tērbatā. Kongresā izveidoja Augstvāt! Latvijas leģionāri ir latviešu skolas komiteju , kas publiskoja
tautas un valsts lepnums,” piemi- rezolūciju “Par latviešu augstskoņas brīdī Latviešu leģionāru brāļu lu”, uzsverot, ka jaunajā universikapos pie Roznēnu ozola uzsvēra tātē nepieciešama dabaszinātņu,
aizsardzības minists Artis Pabriks. humanitāro un technisko zinātņu
vienotība.

No 1919. līdz 1940. gadam Latvijas Universitāte bija Latvijā lielākais augstākās izglītības, zinātnes
un kultūras centrs, kuŗā veidojās
un attīstījās inteliģence. “Šis svarīgais notikums apzīmē jaunu laikmetu latviešu tautas kultūras dzīvē, un Latvijas Tautas padomes
vārdā es nesu uz to sveicienu tikpat mācību spēkiem – profesoriem,
docentiem, kā arī studējošai jaunatnei,” Tautas padomes priekšsēža Jāņa Čakstes vārdus svinīgajā
brīdī citēja 1919. gada Valdības
Vēstnesis.
Līdz ar LU simtgades svinībām
Arēnā Rīga, universitātes pētnieki,
studenti, skolēni un citi interesenti pulcējās arī LU Akadēmiskajā
centrā Zinātnieki nakts stacijās.
Apmeklētāji iesaistījās kosmosa
izpētes darbnīcā, vēroja augus
mikroskopā.
Tika atvērta LU simtgadei veltīta grāmata “Mēs. Latvijas Universitāte no vēstures nākotnei”. Izdevums veltīts LU vēsturei, kā arī
universitātes, sabiedrības un
valsts attiecībām dažādos polītiskajos laikmetos. Atklāta arī izstāde “Gadsimta students”. Tās centrā
ir Latvijas Universitātes studenti
simt gadu gaitā. Prezentētas LU
simtgadei veltītas pastmarkas, ko
veidojis mākslinieks Ģirts Grīva.
Rīgas Doma baznīcā notika ikgadējais ekumēniskais dievkalpojums, kas šogad veltīts Latvijas
Universitātes simtgadei.
23. septembrī notika LU Senāta
svinīgā sēde, kuŗā uzrunu teica
Valsts prezidents Egils Levits un
izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska. Notika starptautisks
simpozijs “Universitāte un sabiedrība; jauns skatījums uz nacionālas
valsts izaugsmi un vērtībām”.
Vakarā Nacionālajā operā notika
gadsimta koncerts, kuŗā uzstājās
maestro Raimonds Pauls, Valsts
akadēmiskais koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.
***
Piekto reizi notiks Pasaules
diktāts latviešu valodā
Novembrī jau piekto reizi notiks
Pasaules diktāts latviešu valodā,
kuŗā ikvienam būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā,
liecina pasākuma mājaslapā publicētā informācija. Diktāta rakstīšana paredzēta 9. novembrī. Klātienē to varēs darīt desmit Latvijas
pilsētās. Diktātu varēs rakstīt arī
tiešsaistē, kā arī piedāvāta iespēja
to darīt arī Latvijas Neredzīgo
bibliotēkā Rīgā.

Diktātā atzīmes netiks liktas,
turklāt to varēs rakstīt, gan norādot savu vārdu, gan anonīmi, jo
iniciātīvas mērķis ir sniegt iespēju
ikvienam novērtēt savas zināšanas latviešu valodas pareizrakstībā. Interesenti, kuŗi būs rakstījuši
diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās, savukārt tie,
kuŗi būs uzdevumu pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt savā e-pastā aptuveni mēnesi pēc pasākuma norises.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
LIELBRITANIJA. 25. septembrī notika Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas vēstniecībām un ERAB Kultūras programmas atbalstu organizētā “Baltijas
ceļa” 30. gadadienai veltītā diskusija The Baltic Way: The next 30 years.
How we shape our future.
Svinīgais pasākums Eiropas
Rekonstrukcijas un Attīstības
bankas (ERAB) galvenajā mītnē
Londonā tika atklāts ar I. Znotiņa fotoizstādi “Baltijas ceļš”, kas
atspoguļoja 1989. gada 23. augusta vēsturiskos notikumus dokumentālās fotografijās. Plaši
apmeklētās diskusijas dalībniekiem tika prezentēta Latvijas Institūta īsfilma Act Baltic Way. Diskusijā Baltijas valstis pārstāvēja:
Pauls Raudseps – žurnālists un komentētājs, žurnāls “Ir”, Igauniju –
Kadi Kenka (Kadi Kenk) – vides jautājumu aktīviste, sabiedriskā
organizācija Let’s do it Foundation, un Lietuvu – Monika Bielskīte
(Monika Bielskyte) – stratēģe, futūriste un innovāciju atbalstītāja.
SOMIJA. 26. septembrī Latvijas vēstniecībā Somijā jau otro
gadu pēc kārtas tika atzīmēta Eiropas Valodu diena. “Vārdiem, valodai un dzejai ir īpaši liels, ja ne pats lielākais spēks pasaules veidošanā
un virzībā,” atklājot vakaru, sacīja vēstniece Kristīne Našeniece.
Vakara goda viesi bija somu
dzejniece Heli Lāksonena (Heli
Laaksonen) un latviešu dzejnieks
Guntars Godiņš, un svētku centrā bija dzeja somu un latviešu
valodā no Heli Lāksonenas jaunās dzejas grāmatas Aurinko.
Porkkana. Vesi (WSOY 2019), kā
arī Guntara Godiņa dzejoļi.
GRIEĶIJA. 27. septembrī
Latvijas vēstniecībā Atēnās, vēstniecības “Kultūras telpā” tika atklāta fotografiju izstāde “Latvijas
sajūta”. Izstādē apskatāmas trīsdesmit fotografijas, kas atbild uz
jautājumu – kādi attēli mums
rada Latvijas sajūtu. Piedalīties
un iesniegt savus darbus tika aicināti visi, kas jūtas piederīgi latviešu kopienai Grieķijā.
Izstādes atklāšanā Latvijas vēstnieks Grieķijā Māris Klišāns klātesošajiem prezentēja vēstniecībā izstrādāto bukletu par Latviju
grieķu valodā.
***
Latvijas Radio bigbends
koncertē Francijā
Latvijas Radio bigbends un labi
zināmi franču mūziķi izpildīja
īpaši bigbendam tapušo programmu Paris ’19 - ‘29 30. septembrī Le
Bal Blomet, Parīzē un 3. oktobrī
Theatre de la Coupe d’Or, Rošforā,
Francijā, informē bigbenda pārstāvji.

no 17. līdz 27. oktobrim, 11 dienās
tiks izrādītas 148 filmas 11 tematiskajās programmās un konkursu
skatēs, aģentūru LETA informēja
festivāla pārstāve Inita Sila. Biļetes
nopērkamas uz visiem seansiem,
turklāt daudzas no filmām būs
redzamas tikai vienā seansā ekskluzīvi festivālā, sacīja Sila. Rīgas
Starptautiskais kino festivāls svinīgi tiks atklāts 17. oktobŗa vakarā,
dodot iespēju arī Latvijas skatītājiem noskatīties Ginta Zilbaloža
filmu “Projām”, kas saņēma Contrechamp balvu Ansī starptautiskajā animācijas filmu festivāla
konkursā.
***
Simtgades filma dodas uz
Eiropas kinoteātriem
Latvijas filmu studijā Atom Art
radīta Simtgades animācijas filma
“Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi.”

Šo unikālo programmu– Paris ’19 –
‘29, tieši Latvijas Radio bigbendam ir izveidojis Francijā un pasaulē labi zināmais džeza mūziķis
un kompozīcijas profesors Pjērs
Bertrāns (Pierre Bertrand). Šī programma ir slavenu mākslas darbu
illustrācija mūzikā, jo to veidojot,
Pjērs iedvesmojās no tādiem slaveniem 20. gadsimta gleznotāju
mākslas darbiem kā Le reve (Pablo
Picasso), Tour Eiffel (Robert Delaunay) u. c. Programmas pirm- Filmas reklāmas plakāts
atskaņojums notika šī gada februārī festivālā Saxophonia.
Filmu šajā rudenī izrādīs kinoteātros Polijā, Francijā un Spānijā,
***
turklāt filma iekļauta vairāk nekā
Rīgas Starptautiskajā
40 starptautisku festivālu prokino festivālā izrādīs gandrīz
grammās, informē Nacionālajā
150 filmas
Kino centrā.
Rīgas Starptautiskajā kino festiSporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
vālā (RIGA IFF), kas norisināsies
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Čuksti Kremļa gaiteņos
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Patlaban, kad pasaules uzmanības centrā atrodas pret ASV
prezidentu Trampu ievadītā impīčmenta (atstādināšanas) procedūra un visam, kas notiek Baltā nama un Kapitolija gaiteņos,
tiek drudžani sekots, vērts pakavēties arī, var teikt, pie tikko
dzirdamiem, bet “ietiepīgiem”
čukstiem Kremļa gaiteņos. Lieta
tāda, ka daudzu potenciālu varas tīkotāju acis jau tagad vērstas uz
2024. gadu, kad saskaņā ar Krievijas konstitūciju beidzas Vladimira
Putina prezidentūras pēdējais termiņš un jānotiek tā sauktajam
“Lielajam transferam” – varas nodošanai citas personas rokās.
Maskava tagad baumo par
Krievijas premjērministra, 54 g. v.
Dmitrija Medvedeva drīzu at-

kāpšanos no amata, turklāt to
gribot steidzināt ļoti ietekmīgais,
pasakaini bagātais oligarhs Ališers Usmanovs (uzbeks pēc izcelsmes).
Dmitrijs Medvedevs ne tikai
auguma, bet arī formāta ziņā ir
mazāks par Vladimiru Putinu.
Zinām, ka konstitūcija Putinam
neļauj balotēties vairāk nekā divus
termiņus pēc kārtas, un viņš gādāja par to, lai Medvedevs četrus
gadus – no 2008. līdz 2012. gadam – būtu prezidents, pašam
samērā pieticīgajā premjēra krēslā faktiski “esot pie stūres”. 2012.
gadā Putins atgriezās savā ierastajā “tronī” un lika Medvedevam būt
par premjērministru, kam Krievijas Federācijā, šķiet, ir vēl mazāk
teikšanas kā Francijā.

Medvedevam uzticēja veidot
Skolkovā, Maskavas tuvumā, supermodernu innovatīvas technikas centru, kas varētu vismaz
mēģināt sacensties ar “Silicija ieleju” Kalifornijas ziemeļos. Skolkovā tika ieguldīti milzu līdzekļi,
bet rezultāts diezgan bēdīgs. Der
atgādināt, ka 2017. gadā Putina
galvenais sāncensis – “Korupcijas
apkaŗošanas fonda” vadītājs Aleksejs Navaļnijs nāca klajā ar dokumentālu filmu “Viņš jums nav
Dimons” ‒ par to, kā Medvedevs
pats iedzīvojies bagātībā, turklāt
daļēji pateicoties šaubīgiem “dāvinājumiem”.
Vēl Kremļa gaiteņos čukst, ka
sabiezējušies mākoņi pār Maskavas mēru Sergeju Sobjaņinu. Ja
viņu dabūs nost no potenciāliem

Latviskais kods.
Subjektīvas piezīmes

SALLIJA
BENFELDE

Konference Cēsīs bija savedusi
kopā latviešus no visām pasaules
malām, un tā, manuprāt, bija liecība par to, ka kultūra nav tikai
svētku ģērbs, ar kuru lepoties
dažas reizes gadā.
Pasaules latviešu kultūras konference lika domāt ne tikai par
to, ka kultūra ir tā līme, kas mūs
saista, kā jau pirms konferences
pauda ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe. Protams, atsevišķi var runāt arī par valodu,
par kultūrvēsturisko atmiņu –
atļaušos teikt, ģenētisko atmiņu,
jo mēs mantojam ne tikai acu
vai matu krāsu, spējas un slimības, bet arī, tā pavisam vienkārši
skaidrojot, to, ko piedzīvojuši
mūsu senči. Tas ir mūsu latviskais
kods, kurš mūsos mīt arī tad, ja
to nepamanām vai negribam pamanīt.
Tomēr mūsdienās viss nav tik
vienkārši, jo visdažādākās informācijas pārbagātība un tas, ko
dēvējam par tirgu, ir mainījis un
maina dažādu procesu norisi.
Ar atšķirīgo savā kultūras mantojumā, protams, varam piesaistīt
uzmanību, bet patiesu interesi un
augstu vērtējumu var iegūt tikai tā
māksla, kurā ir ne tikai šis atsevišķais, īpašais, bet arī vispārcilvēciskais, tas, ko dēvējam par
Mākslu ar lielo burtu. Par savu
pieredzi, kā padarīt mākslu pazīstamu pasaulei, un par to, cik
tas nav vienkārši un vai tas ir
iespējams, diskusijā par latviešu
vizuālo mākslu runāja tās dalībnieki. Dzirdētais, manuprāt, apliecināja, ka nav svarīga piederība
kādai tautai vai nācijai, bet mākslas lielums (un mūsdienās arī
spēja izvēlēties, kur, kad un kuriem savus darbus parādīt), nosaka to, vai mūsu mākslu grib
redzēt arī citi šajā pasaulē. Bet
latviskais kultūras mantojums ir

tas, kas dod pieredzi un spēku,
rosina radīt. Līdzīgas atziņas izskanēja arī mūziķu sarunā – latviskās noskaņas, folklora mēdz
ievīties skaņdarbā, tā ir kā jaunrades pamats, tomēr ne vienmēr
latviešu komponistu radītajā
skaņdarbā rodamas pazīstamas
folkloras temas vai melodijas.
Mūzikā, tāpat kā vizuālajā mākslā vienmēr klāt ir vēl kaut kas –
vārdā grūti nosaucamais, kas
apliecina, ka tā ir Māksla. Mūziķi
piekrita pasaulē šobrīd zināmākā
latviešu komponista Ērika Ešenvalda sacītajam, ka radot cilvēks
vienmēr ir viens, par spīti tam, ka
aiz viņa savā ziņā ir iepriekšējās
paaudzes, to pieredze un skolotāju dotais. Interesants bija Ešenvalda sacītais, ka agrāk viņš vienmēr juties kā aiz stipras sienas –
brāļi Kokari, Ojārs Vācietis,
Imants Ziedonis... Kādu brīdi pēc
viņu aiziešanas bijusi tukšuma
sajūta un pietrūcis tā drošās sienas, stiprā pleca, līdz nākusi atskārta, ka tagad ir viņa paša kārta
doties tālāk, tagad arī viņš ir tas
ceļa gājējs.
Interesanta bija arī diskusija
par identitāti. Izskanēja atziņas,
ka, piemēram, latviešu valoda ir
arī ekonomiskas dabas jautājums,
jo ne katrs var atļauties vest bērnus uz svētdienas skolu, mēdz būt
tā, ka vienam no vecākiem jāstrādā, bet otram jāpaliek kopā ar
mazāko vai mazākajiem bērniem
vai arī skoliņa ir patālu un ceļš
nemaksā maz. Ir vecāki, kuri izvēlas saviem bērniem nemācīt
latviešu valodu, jo cer, ka tā viņi
ātrāk iekļausies vietējā sabiedrībā. Mītu par to gan kliedēja diplomāts, Valsts prezidenta padomnieks Rolands Lappuķe, sakot, ka
jau sen ir publicēts kāds pētījums, kas apliecina – bērni parasti
nespēj iemācīties mītnes zemes

valodu tik labi un to
nejūt tāpat kā vietējie, bet, ja savu
dzimto valodu vairs
neprot, zaudē piederību vispār. Tautiešiem viņi ir kļuvuši sveši, bet mītnes zemes sabiedrībai viņi joprojām
ir svešinieki, ārzemnieki. Diskusijas dalībnieku sacītais liek
domāt, ka pamatu
pamats ir ģimene
un arī cilvēka paša
piederības izjūta.
Cilvēka etniskā izcelsme ne vienmēr
nosaka arī identitāti un piederības
sajūtu.
Savukārt sarunas konferencē par
Dziesmu un deju
svētkiem, pieredzi
un nākotnes plāniem, manuprāt, ir
labs pamats jaunām
idejām un risinājumiem.
Konference ir devusi kopības izjūtu,
ļāvusi apmainīties
ar pieredzi un viedokļiem.
Tagad,
manuprāt, galvenais
ir uzzināto un izjusto likt lietā, smelties
no tā. Būtu skumji,
ja tā enerģija, laiks,
darbs un arī finances, kas ieguldītas
konferences tapšanā, būtu vien kā
krāšņs svētku salūts.

“Lielā transfera” pretendentiem,
viņa vietu varot ieņemt pašreizējais Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Sergejs Kirijenko.
Populāritātes ziņā otrais pēc
Putina skaitās Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu.
Viņš varētu kļūt visai iespējams
Putina “mantinieks” 2024. gadā.
Un tagad daudziem “Lielā transfera” gaidītājiem, var teikt, akmens nokrita no sirds, kad Šoigu
kādā intervijā, jautāts par nākotnes iecerēm, atbildēja, ka viņa
sapnis esot “atgriezties dzimtajā
Sibirijā” un tur “būvēt jaunas
pilsētas”. Tātad te Kremlis atkrīt?
Viskareivīgākos lielkrievu šovinistus un imperistus Maskavā
kaitina un ērcina divas personas ‒

Rēķinu palātas vadītājs (faktiski
Valsts kontrolieris) Aleksejs
Kudrins un varenās “Sberbankas”
direktors Germans Grefs (vācu
izcelsmes). Iemesls: Kudrins, runājot starptautiskā INTOSAI
konferencē, teicis, ka viņa vadītas
Rēķinu palātas misija esot pamatīgi pārkārtot visu valsts pārvaldes struktūru, pielāgojot to
mūsdienu prasībām. Un Grefs
izteicies tādā pašā garā, piebalsojot viņam. Abu vīru nelabvēļi
ņurd, ka Kudrins jau uzņēmies
valsts vadītāja funkcijas un kopā
ar Grefu izdabājot “kollektīvajiem Rietumiem” ‒ mūžsenajam
ienaidniekam.
Līdz “Lielajam transferam” vēl
nepilni pieci gadi, bet cik jau
žults sakrājies...

Laikraksts

BRĪVĀ LATVIJA
JOPROJĀM INFORMĒ, IZGLĪTO, IZKLAIDĒ

www.facebook.com/@brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija
Mājaslapa:

www.brivalatvija.lv

LAIKS

12

2019. gada 5. oktobris – 11. oktobris

Jaunās Gaitas rudens numurs
JURIS ŽAGARIŅŠ
Rakstu krājuma kultūrai un
brīvai domai numurs JG298 jau
nonācis abonentu rokās visā
pasaulē un daudzās bibliotēkās
Latvijā, kā arī Jāņa Rozes un
Zvaigznes ABC grāmatveikalos,
Galerijā Istaba, Apgāda Zinātne
veikalā un Latvijas okupācijas
mūzeja grāmatu galdā.
Dzejoļi ir no Sandras Ratnieces, Amandas Aizpurietes, Andreja Turlaja un Andra Ogriņa;
ir arī Eināra Pelša no krievu valodas atdzejotas Osipa Mandelštama vārsmas. Žurnāla ievadlapā Juris Kronbergs, mēli zobos,
apsveic Uldi Bērziņu viņa 75.
dzimšanas dienā.
Prozas mākslu īsstāstos piedāvā Aivars Kļavis, Ilze LāceVerhaeghe un Evita Hofmane.
Mākslas zinātniece Baiba Magdalēna Eglīte apraksta izstādi Pasaules latviešu mākslas centrā

VALIJA BERKINA
Vecumnieku tautas namā
līdz 4. oktobrim apskatāma
Latvijas Okupācijas mūzeja
ceļojošā izstāde “Pēc mums vēl
ilgi zeme skums”, kas vēsta par
1941. gadā no 27. līdz 29. jūnijam bēgošās padomju varas Rīgas Centrālcietumā nogalinātajiem 99 Latvijas iedzīvotājiem.
Viņu vidū bija arī no Vecumnieka pagasta (līdz 29.12.1939. Vecmuižas pagasts) Manfrēds Timmermanis (1892-1941) ‒ Vecmuižas pagasta Umpārtes (Viesturu) 1. pakāpes pamatskolas
pārzinis, 2. Umpārtes mazpulka
(darbojās no 15.03.1930. līdz
1940.) priekšnieks un Vecmuižas
baznīcas priekšnieks.
Nozieguma Rīgas Centrālcietumā baisās sekas atklājās 1941.
gada 1. jūlijā, kad Rīgā ienāca
vācu armija, un bija iespējams
cietuma pagalmā atrakt steigā
aizbērtās bedres ar noslepkavotajiem vīriem.
Lai gan padomju okupāciju no
1940. gada 17. jūnija līdz 1941.
gada 1. jūlijam tautā dēvē par
“Baigo gadu”, tomēr vēsturnieku
pētījumu par to faktiski nebija.
Tikai 2014. gadā Latvijas Okupācijas mūzeja pētniece, kas speciālizējas nacionālo partizānu
kaŗa un čekas noziegumu izpētē, Inese Dreimane uzsāka padziļinātu izpēti un noskaidroja
99 upuru vārdus, aresta iemeslus
un slepkavības apstākļus. Viņu
piemiņai izveidoja izstādi, kuŗu
atklāja 2016. gadā Rīgā, Stūra
mājas pagalmā.
Savukārt šogad 12. septembrī
Vecumnieku tautas namā ceļojošās izstādes “Pēc mums vēl ilgi
zeme skums” atklāšanā par tās
izveidi un pētījumiem pastāstīja
vēsturniece Inese Dreimane. Viņas debijas romāns Vēstule ar
pielikumu (Zvaigzne ABC, 2019.)
par “Baigā gada” notikumiem ir
guvis lielu populāritāti.
Ceļojošā izstāde “Pēc mums

Cēsīs, kas veltīta tēlniekam Jānim
Mintikam (1944-2014). Latvijas
Nacionālā Mākslas mūzeja izstāžu kurātore Dace Lamberga zem
virsraksta “Edvīns Strautmanis

un citi ņujorkieši Cēsu festivālā” ieskatās izstādē “Tuvplāns”.
Amerikas latviešu mākslas apvienības prezidente Linda Treija
iepazīstina ar londonietes Ilgas
Leimanes savdabīgo mākslu.
Skulptūru un gleznu attēli bagātina daudzas žurnāla lappuses
un arī, protams, žurnāla vāku.
Diriģente mūzikoloģe Gunta
Plostniece īpaši atzinīgi vērtē
divus koncertus XV Latviešu
dziesmu un deju svētkos Kanadā jūlija mēnesī: Latvijas Valsts
akadēmiskā koŗa “Latvija” koncertu Māra Sirmā vadībā un instrumentālās kamermūzikas un
simfoniskā orķestŗa koncertu.
Trimdinieks Kārlis Skalbe miris Zviedrijā 1945. gadā. Latvijas
Universitātes Literātūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe liecina, ka Kārļa Skalbes

daudzsējuma “Rakstu” publicēšana no 1952. līdz 1955. gadam
pierādīja latviešu nacionālās literātūras dzīvotspēju trimdā.
13. Saeimas deputāts, bijušais
Latvijas Ārpolītikas institūta vadītājs Atis Lejiņš norāda uz īru
tautas rīkotiem gadskārtējiem
ielu karnevāliem par godu romāna Ulysses autoram Džeimsam
Džoisam (James Joyce), un aicina
latviešu tautu tādā pašā veidā
godināt kādu mūsējo diženu,
iemīļotu literātu.
Neatkarīgais žurnālists, polītikas notikumu apskatnieks, Otto
Ozols (īstā vārdā Mārtiņš Barkovskis) zem virsraksta “Kā Rīgā
pulcējās “Aukstā kaŗa 2” zaudētāji” mudina lasītājus kritiski
vērtēt Latvijas valdības nevērību/
nevarību iepretī Krievijas valdības graujošās ietekmes vairošanos.

Grāmatu recenziju nodaļā Bārbala Simsone raksta par Oskara
Vizbuļa īsprozas krājumu Pēcjēzus vecuma sviests, Gundega
Zēhauza (Seehaus) par Ineses
Dreimanes debijas romānu Vēstule ar pielikumu, Andrejs Grāpis
par Māra Salēja dzejkrājumu Tuvošanās un Lāsma Gaitniece par
Valda Rūmnieka No Raiņa līdz
Čakam, kā arī par Baibas Šābertes
Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks.
Nodaļā “Dažos vārdos” Jaunās
Gaitas redkolēģija atzīmē kopš
Jāņiem tapušās grāmatas, dažus
ievērojamus kultūras notikumus
un apbalvojumus.
Par abonēšanas kārtību rakstiet e-vēstuli juris.zagarins@gmail.
com vai apmeklējiet mājaslapu
jaunagaita.net, kur varat arī ieskatīties Jaunās Gaitas archīvā
no 1955. gada līdz pat šodienai.

“Baigā gada” notikumi
ceļojošā izstādē

Latvijas Okupācijas mūzeja pētniece, kas speciālizējas nacionālo
partizānu kaŗa un čekas noziegumu izpētē, vēsturniece Inese
Dreimane stāsta par ceļojošo izstādi “Pēc mums vēl ilgi zeme
skums” // Foto: Latvijas Okupācijas mūzeja archīvs

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS
VARAT IEGĀDĀTIES PIE
LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

“LATVIJAS GRĀMATA”
SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS
PIESŪTĪS PA PASTU

Vēlaties uzzināt
par tautiešiem Lielbritanijā?
vēl ilgi zeme skums” pēc Vecumnieku tautas nama tālāk
būs apskatāma no 7. līdz 26. oktobrim Skaistkalnes pagasta mūzejā “Novadnieki”, no 28. ok-

tobŗa līdz 8. novembrim Bārbeles bibliotēkā un no 11. līdz
29. novembrim – Vecumnieku
pagasta mūzejā.

www.latviesiem.co.uk
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PAR SIRDSDARBU

SALLIJA BENFELDE
Šī intervija tapa neilgi pirms jaunā mācību gada sākuma – diasporas skolu loma latvietības, bērnu
un jauniešu piederības izjūtas un
pilsoniskās izpratnes veidošanā ir
nenovērtējama. Katrs aktīvs, zinošs
un daudzpusīgs skolotājs atsver
grāmatu kalnus un gaŗas lekcijas, jo
augļus nes darbs, kas darīts no sirds.
Dāvis Viļums, Londonas latviešu skoliņas brīvprātīgais skolotājs
un kopā ar sievu Santu arī grupas
“Kokļu Zapte” dalībnieks, nereti ir
sastopams latviešu pasākumos Londonā. Viņu ir viegli pamanīt, Dāvis
piesaista ar savu enerģiju, jautājumiem un ieinteresēto attieksmi ne
tikai tajā, kas skar izglītību un
kultūru.

ar mieru un starptautiskajām attiecībām. Vēl pirms kāda laika nebūtu bijis iedomājams jokot ar
tādām attiecībām.
Vai Londonas latviešu skoliņa
ir darbs brīvajā laikā?
Esmu programmētājs, strādāju
savā profesijā, bet skola ir aizraušanās. Biju domājis, ka kļūšu par
skolotāju, bet sapratu, ka mana nākotne kā programmētājam ir drošāka. Redzu, ka manai mammai kā
skolotājai ir atbildība, tas nav vienkāršs darbs, bet darba novērtējums
vismaz financiālā ziņā nav augsts.
Skoliņa man ir sirdsdarbs. Londonas latviešu skoliņā esmu ģeografijas skolotājs, bet esmu mazliet
mācījis arī programmēšanu. Pusgadu programmēšanu kā brīvprāNo kuŗas Latvijas puses esat un tīgais mācīju angļu pamatskolas
kā kļuvāt par skolotāju Londonas
skoliņā?
Mana mamma ir skolotāja, mācīšana man kaut kā ir pieķērusies.
Kad biju pabeidzis technikumu kā
programmētājs, biju nolēmis turpināt studijas kā matemātikas skolotājs. Jau programmēšanas studiju
laikā praksē izvēlējos aizvietot savu mammu, kuŗa ir informātikas
skolotāja. Trīs gadus studēju par
skolotāju, studijas diemžēl nepabeidzu, pedagoģiskā diploma man
nav, bet vismaz pamatus esmu apguvis. Esmu no Bauskas puses,
Jaunsaules – tas ir maziņš ciematiņš
netālu no Skaistkalnes. Tur arī gāju
skolā un nācās redzēt, kā skola nodega. Kaut ko tur atjaunoja, bet jau
kādus gadus piecus skola ir slēgta.
Tad mācījos Iecavā, pēc tam Rīgā.
Kāpēc nolēmāt aizbraukt uz
Lielbritaniju?
Nāku no maza lauku ciematiņa,
un mani vienmēr saistīja tas lielais,
kas ir kaut kur tur ārā, plašums. Bija
sajūta, ka visu ir iespējams aizsniegt, un man gribējās tālāk. Tā nu
sanāca – no mana mazā ciematiņa
uz lielāku ciematu, tad Rīga, ar Dāvis ar Santu
kuŗu man arī nepietika (smejas).
Atbraucu ekskursijā uz Londonu bērniem, kādu laiku vakaros proun sapratu, ka es gribu te mazliet grammēšanu mācīju arī pieaugupadzīvot. Kultūra mani vienmēr šajiem angļiem. Domāju, ka varfascinē, arī viss, kas ir saistīts ar šo būt būtu interesanti izveidot provalsti. Likās, ka dzīve šeit paver grammēšanas pulciņu latviešu bērdaudzus ceļus un gribējās iet un niem, bet līdz galam visu vēl neesizpētīt.
mu izdomājis. Man vienkārši tas
Cik gadus jau dzīvojat Lon- sagādā prieku – mācīt. Patīk strādāt
donā?
ar bērniem, viņus iedvesmot, reNovembrī būs septiņi gadi.
dzēt aizrautību viņu sejiņās. ĢeoVai Brexit neko nemainīs jūsu grafijā mācu ar Latviju saistītas lieplānos?
tas, un jāteic, ka ģeografija man ļoti
Teikšu godīgi – gadiem ejot, uz aizrauj, tādēļ nolēmu, ka tas ir tas,
Latviju atpakaļ velk aizvien vairāk. ko varu bērniem mācīt. Ir jāparāda
Joprojām gan ir lietas, ko šeit gribas viņiem, kāda tā Latvija ir. Kur kartē
pabeigt, bet atpakaļ velk aizvien atrast pilsētas, upes, ezerus, kā tos
stiprāk. Brexit ietekmē manu no- sauc, kur ir augstākais kalns. Bērskaņojumu, un ir diezgan traki no- nos jārada sajūta, ka Latvija ir paskatīties, kā viss notiek. Tajā cilvēku zīstama. Varbūt viņi visu neatcerēlokā, kuŗā esmu, lielākajai daļai tas sies, bet kaut kas jau paliks. Kāds,
izskatās kā pilnīgs neprāts. Kādu piemēram, pieminēs Liepāju un
laiku pasaule gāja tādā pozitīvā bērns atcerēsies – jā, zinu, tā ir pilvirzienā, kādā arī es biju iztēlojies sēta pie jūras tajā Latvijas pusē, kas
nākotni. Pēdējo četru gadu polītika saucas Kurzeme.
pagriezusies pavisam citā virzienā.
Vai viegli piedabūt bērnus māEs, protams, ticu labākai nākotnei, cīties ārpus “īstās” skolas?
bet labajām lietām pretī ir daudz
Protams, viņi zina, ka latviešu
sliktu un sarežģītu. Spriedze pasau- skoliņa nav “īstajā” izglītības sistēlē pieaug, bet domāju, ka lielākā mā, tā vairāk ir kā izklaide un atdaļa cilvēku, kuŗi piedzīvojuši kādu pūta. Mācu bērnus vecumā ap desbriesmīgu agresiju vai kaŗu, nevē- mit gadiem, viņiem tuvojas puslas, lai kaut kas tāds atkārtotos. Ie- audžu vecums, vajadzīga zināma
spējams, satricinājumi notiek tādēļ, viltība, lai viņus ieinteresētu. Spēlēka cilvēki ir pieraduši pie tā, cik ir jam ar ģeografiju saistītas spēles.
labi, un neapzinās tās šausmas, ku- Bērniem spēles patīk un caur tām
ŗas tāda agresīvitāte sev nes līdzi. cenšos viņiem iedot savu vēstījuMēs tās redzam tikai televīzijas mu, radīt interesi. Agrāk devu lapas
pārraidēs. Cilvēki atļaujas spēlēties ar tekstu par ģeografiju, liku bēr-
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niem arī lasīt, bet lasītāji gan viņi
nav, tas viņiem nepatīk. Sapratu, ka
tas nav labākais veids, kā mācīt,
tagad visu mācu, kā rotaļājoties.
Ko, jūsuprāt, latviešu skoliņas
var un ko nevar iedot bērniem,
kuŗi tajās mācās?
Ir skoliņas un Latvijas tālmācības
programmas, kuŗās bērni var iegūt vispārējo izglītību latviešu valodā, un var saņemt izglītību apliecinošu dokumentu. Mūsu skoliņa
to nedara, tas ir interešu pulciņš,
kuŗā galvenais ir iedot un uzturēt
saikni ar Latviju, lai bērni sajustu,
ka viņi ir daļa no tās. Viņi uz Latviju
aizbrauc gadā vai divos reizi, atkarībā no tā, cik to vecāki var atļauties. Galvenais ir apziņa, ka Latvija ir, ka viņi ar to ir saistīti. Vēlāk,
pusaudžu gados, latvietība ir uni-

mācīties pie mums ir vairāk nekā
iespēju. Nevaram mācīt ļoti daudz
bērnu, jo skoliņa ir maza, telpas
nav lielas. Šogad skoliņa atzīmēs
septiņdesmit gadu pastāvēšanu, to
savulaik dibināja trimdas latvieši.
Protams, labāk ir, ja arī mājās
bērni runā latviešu valodā, bet ir
vecāki, kuŗi izvēlas ar saviem bērniem sarunāties tikai angļu valodā.
Manuprāt, tā nav visgodīgākā attieksme pret bēriem – sazināties ar
viņiem tikai angļu valodā. Skoliņa
nespēj pilnībā iemācīt valodu, ja
visur citur ar viņiem runā tikai
angļu valodā.
Kā vērtējat Londonas latviešu
līdzdalību saiknes veidošanā ar
Latviju?
Tā ir katra cilvēka izvēle. Izcīnījām brīvību, lai mums būtu arī

kālais viņos, mēs vēlamies, lai viņi
ar to var lepoties.
Mēdz runāt par patriotisko
audzināšanu, par to, ka skolai
jāaudzina bērni tā, lai jau pieauguši viņi būtu aktīvi latvieši,
gribētu piedalīties arī Latvijas
dzīvē, tās veidošanā. Vai skoliņas
var palīdzēt tajā, ko sauc par pilsoniskās sabiedrības veidošanu?
Interesants jautājums. Ir bērni,
kuŗi pieaugot, arī pēc skolas pabeigšanas, grib kaut ko darīt saistībā ar Latviju, interesējas par to,
apzinās, ka ir sabiedrības daļa, un
var kaut ko ietekmēt, mainīt. Mūsu
skoliņā bērni ir vēl mazi, viņi vēl
rotaļājas. Zināšanas par Latviju, sapratni, ka viņi arī tai pieder, var
iedot sajūtu emociju līmenī. Valoda, folklora, kultūra – arī plašākā
nozīmē, ir sākums, tas, kas viņus
var saistīt ar Latviju. Pilsoniskās
apziņas veidošana, manuprāt, attiecas uz vecāko klašu skolēniem,
un ir jābūt zinošam un gudram
skolotājam, jo, lai to darītu, ar pareizu runāšanu vien nepietiek.
Mūsu skoliņas galvenais uzdevums
ir radīt bērnos sajūtu, ka viņi ir
latvieši.
Vai vecāki labprāt ved savus
bērnus uz latviešu skoliņu?
Mēs ļoti novērtējam to, ka vecāki ir atsaucīgi un ved bērnus pie
mums. Ir vecāki, kuri labprāt palīdz mums. Jāteic, ka daļa bērnu ir
pašu skolotāju atvases. Gribētāju

brīvība izvēlēties. Ir cilvēki, kuŗi atbrauc uz šejieni un nekādā veidā
sevi ar Latviju vairs nesaista un neplāno to darīt. Varbūt viņi uz valsti
ir apvainojušies, varbūt viņiem Latvijā kaut kas nav izdevies. Vieni ar
laiku sāk ilgoties pēc mājām, citi
pat nedomā par atgriešanos. Un ir
cilvēki, kuŗi zina, ka atgriezīsies,
viņi ir atbraukuši, lai kaut ko uzzinātu, iemācītos vai arī domā, ka
atgriezīsies pēc tam, kad būs nokārtoti kaut kādi jautājumi. Cilvēku ir
daudz un dažādi, tāpat kā dažādi
ir stāsti par viņiem. Daudzi labprāt piedalās latviešu pasākumos,
tas ļauj runāt savā valodā, varbūt
aizpilda to tukšumu, kuŗu radījusi
Latvijas prombūtne.
Vai Latvijas un latvietības uzturēšanai pietiek tikai ar valodu
un kultūru?
Jā, daļai cilvēku ar to pietiek, jo
viņiem ir daudz pašiem savas dzīves. Tādu, kā es, kurš visu laiku
interesējas par polītiku un visām
citām lietām un visu tāpat nevar
aptvert un zināt, nevar būt ļoti
daudz. Saprotu tos cilvēkus, kuŗi
nespēj vai negrib visam sekot līdzi.
Nevar cilvēkiem pārmest to, ka viņus neinteresē polītika, tā ir ļoti
sarežģīta. Tāpat kā nevaru pārmest
to, ka cilvēki balso par polītisko
spēku, kas izklausās ļoti vienkāršs
un runā labi saprotamas lietas, lai
gan pēc tam izrādās, ka tā nav patiesība. Tādēļ gribu teikt, ka valoda

un kultūra ir galvenā saikne ar Latviju. Pilsoniskās sabiedrības veidošana nav vienkārša lieta. Nevienā
valstī nav tā, ka visi būtu aktīvi un
iesaistītos polītikas veidošanā vai
ietekmēšanā. Mums ir demokratija, mēs vēlēšanās varam nobalsot
par tiem, kuŗi, mūsuprāt, aizstāvēs
mūsu intereses. Varam arī darboties partijās. Būtu jau labi, ja cilvēki
interesētos par valsts nākotni, bet,
kā jau teicu, tas nav viegli un
vienkārši.
Pirms vēlēšanām arī Lielbritanijā notika partiju pārstāvju tikšanās ar vēlētājiem. Vai būtu noderīgi, piemēram, Eiropas Parlamentā ievēlētos Latvijas deputātus atkal aicināt uz tikšanos ar
vēlētājiem, lai jautātu, ko viņi
dara un kas notiek Eiropā?
Domāju, ka tas noteikti ir vajadzīgs. Vienmēr cenšos apmeklēt
pasākumus šeit, kad no Latvijas
atbrauc polītiķi, un jautāt viņiem
par solījumiem, paveikto un redzējumu, kas jādara. Tā ir saikne un
apziņa, ka arī Latvijas vara nav nemaz tik tāla no mums, kuŗi esam
šeit. Tas veicina cilvēku polītisko
aktīvitāti. Es arī zinu, ka vienmēr
varu polītiķiem uzdot jautājumus
sociālajos tīklos, un lielāko tiesu
viņi arī iesaistās diskusijās, atbild
uz jautājumiem. Varētu uzaicināt
gan Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjus, gan Eiropas Parlamenta
deputātus.
Jūs pats arī esat organizējis pasākumu Londonā saistībā ar Latvijas simtgadi.
Tā nebija tikai mana ideja, tā
nāca no Latvijas institūta – izstaigāt,
izskriet Latvijas kontūru dažādās
valstīs. Latvijas kontūru izstaigājām Londonā, Haidparkā. Jau
pirms gadiem pieciem biju uzzīmējis kartē kontūru, kuŗu varētu
izbraukt ar velosipēdiem. Simtgades gadā piedalīties vēlējās daudzi,
arī vecāki ar bērniem, noorganizēju to, un 11. novembrī darījām to
Haidparkā kopā ar bērniem, tas
bija ļoti interesanti. Šogad 23. augustā Latvijas vēstniece aicināja palīdzēt sarīkot sanākšanu Haidparkā, atzīmējot Baltijas ceļa 30 gadu
jubileju. Tas bija jauks pasākums.
Neesmu profesionāls pasākumu
rīkotājs, man ir cita profesija, tādēļ
pasākumu rīkošana prasa laiku,
enerģiju un daudz spēka, ne vienmēr varu uzņemties kaut ko darīt
ārpus darba un skoliņas.
Vai jums ir kāda īpaša aizraušanās ārpus darba, sirdsdarba
un “Kokļu Zaptes”, ja paliek kāds
brīvs brīdis?
Mana aizraušanās ir Londona,
tās vēsture, man patīk tajā ar velosipēdu izbraukāt pa visām iespējamām ielām un tās izpētīt, kad
vien atrodu brīvu laiku. Lielāko
tiesu to daru kopā ar sievu, viņa
vienmēr nāk man līdzi un ir visur
spēcīgs atbalsts. Liela daļa Londonas septiņos gados ir apgūta, bet vēl
ir ko redzēt un uzzināt, lai gan
domās jau bieži esmu mājās, Latvijā.
Šī publikācija ir daļa no interviju cikla
ar pilsoniski aktīviem diasporas cilvēkiem, kas top Eiropas Latviešu apvienības projekta «Simts balsis Simtgadē» ietvaros. Projektu financē Latvijas Republikas Kultūras ministrija no Latvijas
Simtgades atbalsta programmas līdzekļiem.
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Par baltiešu ģenerāļiem Lamā, Sibirijā
No Sibirijas bērnu šīsvasaras brauciena iespaidiem
Šis stāsts 1991. gadā publicēts
Noriļskas žurnālā “Memoriāls”.
Tā autors Ivans Sidorovs, dzimis
1918. gadā, piedalījies Padomju ‒
somu kaŗā (1939. –1940.), trīsreiz
ievainots, nokļuvis somu gūstā.
Pēc kaŗa beigām apmainīts ar
gūstekņiem. 1940. gada pavasarī
viņu arestēja par nepietiekamu
pretošanos somiem, sodīts kā
dzimtenes nodevējs un uz pieciem gadiem aizsūtīts uz Noriļsku. 1958. gada aprīlī reabilitēts,
dzīvoja Noriļskā. Kas palīdzēja
izdzīvot briesmīgajos gados? Kā
viņš uzskata – jaunība, prasme
strādāt. 1941. gada pavasarī viņam paveicās – Sidorovu nosūtīja uz atpūtas nama celtniecību
pie Lamas ezera. Drīz viņš kļuva
par liecinieku briesmīgiem notikumiem – uz Lamu atveda
artilērijas pulka virsniekus no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Bez tiesas un izmeklēšanas arestētus un sodītus. Kopā ar viņiem
viņš strādāja visu kaŗa laiku.
“Atceros, tas bija 1941. gada 12.
maijā. Uz mūsu 2. lēģera 5. baraku
brigadieris Terehovs atveda liela
auguma vīrieti, apģērbtu gaŗā, melna koķika ādas noskrandušā mētelī. Es gulēju divstāvīgas nāras
augšējā plauktā, zem manis – slimais Dāvids Nauma dēls Šterenglūss, blakus – mūsu brigadieris
Valdemārs. Brigadieris un cilvēks
apmetnī izraudzīja divus celtniekus nosūtīšanai kaut kur tālāk par
Noriļsku. Sterenglūss un Valdemārs (abiem bija vairāk par 40 gadiem) ieteica paņemt līdzi arī
mani un Sergeju Borisovu. Sergejs
pēc profesijas bija galdnieks, bet
es līdz armijai mācījos technikumā koka konstrukciju darbus. Vai
nu pažēlojot mūs (mēs bijām jaunākie brigādē), bet varbūt pēc kādiem citiem, labākiem aprēķiniem, 13. maija rītā mūs aizveda
pa dzelzceļu uz lidmašīnu pacelšanās vietu un pavēlēja iekārtoties
divmotorīgā, zaļā lidmašīnā. Pats
viņš iekārtojās lidotāja kabīnē, bet
es – dažādu kravu vidū, kur bija
kastes ar naglām, durvis, logu
rāmji, produkti u.tml.
Lidmašīna nolaidās uz sniegota
laukuma, ierobežotu ar eglēm,
100 metrus no Lamas ezera. Mūs
sagaidīja pieci krāvēji, sestais bija
NKVD jaunākā komandieŗa formā, un viņš ziņoja par mums cilvēkam apmetnī. (..)
Divu kalnu pakājē, gandrīz pie
paša ledus, bija četras teltis. Viena
liela – 40 cilvēkiem un ar divām
krāsniņām – buržuikām. Tajā dzīvoja tikai 12 cilvēki – galdnieki
un namdari.
Lēģeris Lamā bija no trīs pusēm
ierobežots ar dzeloņdrātīm, bet
ceturtajā pusē to ierobežoja ezers.
Zonā atradās arī ceptuve, virtuve,
zirgu stallis ar trīs zirgiem. Bija arī
karceris, taisīts no abām pusēm ar
tēstiem baļķiem, bez logiem, bet
ar masīvām durvīm. Drāšu zonas
vārti netika aizvērti, bet pie tiem
baltā kažociņā stāvēja apsargs.
Mežā, 300 metru no zonas, tika
celts atpūtas nams Noriļskas iedzīvotājiem. Iesākts tas tika 1939. gada
ziemā, bet 1940. gadā lielāko tiesu
ieslodzītos (apmēram 100) smagā stāvoklī izveda no Noriļskas
uz šejieni. Gada sākumā bija bijis
“melnais sniegputenis”, uzkrita

daudz sniega, un uz ezera ledus
parādījās ūdens. Tāpēc šeit nevarēja nosēdināt lidmašīnas. Mēģinājums produktus izmest no lidmašīnas rezultātus nedeva, viss pazuda dziļajā sniegā vai uz ledus.
Tad sākās slimības, bads. 1940.
gada aprīlī notika slimnieku evakuācija. Visu to es uzzināju no tiem
12 cilvēkiem, kas dzīvoja lielajā
teltī. Kopā ar viņiem nākamajā
rītā devos uz ierindu.
Visi mēs devāmies strādāt uz
lielo māju – to gatavoja atvēršanai
uz jūlija sākumu, tāpēc ar katru
lidmašīnas reisu (atkarībā no laika apstākļiem), uz Lamu atveda
vēl ieslodzītos. (..) Par kaŗa sākumu mēs neuzzinājām uzreiz. Ievērojām tikai izmaiņas brīvo –
priekšnieka, radista un apsargu

kas sagaidīja arī mani) un apsargs
ar vilku suni.
Apģērbti viņi bija izcili – angļu
vilnas formastērpi ar atšķirības
zīmēm, stingri savilktas siksnas,
līdz spīdumam nopucēti zābaki.
Baltiešu virsnieki klusēdami gaidīja komandas. Skatīties uz viņiem
bija patīkami, tomēr baisi.
Viņiem atļāva nostāties brīvi,
aizsmēķēt (smēķējošo bija pavisam maz), apsēsties krastā vai uz
koferiem. Katram pavēlēja iziet
“apstrādi” – noņemt zeltlietas (pulksteņus, suvenīrus) un vietā saņemt
kvīti. Savācis visas vērtības, nodaļas komandieris Jeremejevs un apsargs ar suni ar tiem pašiem kuteriem aizbrauca atpakaļ uz Noriļsku.
Pēc smagā un ilgā ceļa baltiešiem

runāja ar Noriļskas priekšnieku.
Saskarsme ar mums, ieslodzītajiem, viņam bija aizliegta, bet viņš
dažreiz uzcienāja ar papirosiem
“Kazbek”. Piecas dienas pēc baltiešu ģenerāļu ierašanās viņš saņēma radiogrammu: “Izmantot
fiziskā darbā, ievērojot katra baltieša iespējas!” Viņu darba “kristības” notika sakņu dārzā. Kilometru no atpūtas nama plānoja
izveidot hektaru sakņu dārza.
Ģenerāļu brigāde, izņemot divus
slimos, bija nostādīta un nodota
agronomam rīcībā. Pēc dabas
agronoms Ozerovs bija smags
cilvēks. Izkalpodamies priekšniecībai, viņš lika ģenerāļiem pārrakt
dobes, kliedza uz padzīvojušajiem
cilvēkiem, kuŗi nebija pieraduši
pie tāda darba. Smago māla zemi

atļāva trīs dienas atpūsties. Vēlāk
igaunis Haralds Roods pastāstīja,
kā baltiešu virsnieki nokļuvuši
Lamā.
1940. gadā, pēc Baltijas republiku pievienošanas PSRS, Padomju valdība uzaicināja augstāko komandējošo sastāvu (galvenokārt,
artilēristus) uz Kaŗa akadēmiju
iepazīstināt ar Sarkanās armijas
nolikumiem, kārtību. Bet pēc
1940. gada 22. jūnija Padomju
valdība izteica neuzticību Baltijas
komandieriem un nosūtīja viņus
uz Krievijas aizmuguri. 28. jūnijā
viņus speciālā vagonā izveda uz
Sibiriju. Viņu ceļš līdz Noriļskai
ilga deviņus mēnešus. Deviņi cilvēki ceļā saslima, un viņus noņēma no etapa. Pārejos bez tiesas
izmeklēšanas nosūtīja uz lēģeri
pie Lamas ezera.
Blakus viņu teltij bija uzcelts
sargtornis apkārtnes novērošanai.
Sākumā (naktīs) tajā stāvēja apsargs. Drīz mēs visi šo baltiešu
grupu saucām vienā vārdā – ģenerāļi. Teicām: “Aizej uz ģenerāļu
telti un nodod rīkojumu: “Rīt darbā uz ceptuvi vai virtuvi.” Netieši
mūs sadalīja divos lēģeros, lai gan
teltis bija vienā zonā. Ārsts Haskins katru rītu ziņoja priekšniekam: “Šodien 10 slimi, seši no ģenerāļiem, četri – mūsējie.”
Radists Ivans Molčanovs – brīvais – dzīvoja savā mājiņā radiostacijā un katru rītu pulksten 7

nevarēja uzart pat ar arklā iejūgtu zirgu. Divas nedēļas ģenerāļu
brigāde mocījās sakņu dārzā,
turklāt savā kaŗavīra tērpā, kamēr
atnāca pavēle tos pārģērbt. Lūk,
tad viss mainījās! Divi lēģeri kļuva
par vienu, vienādās vates biksēs
un pufaikās ģērbtiem cilvēkiem.
No Noriļskas atnāca jauns rīkojums. Bija nolemts ar mūsu rokām
izdarīt lielu darbu – Lamas ezera
krastā uzcelt vitamīnu ražotni,
katlumāju, sūkņa staciju un divas
lielas barakas. Visos Noriļskas lēģeros uzliesmojušā cinga steidzināja mūs. Visus celtniecības darbus vajadzēja veikt 1941. – 1942.
gada ziemā, pašā smagākajā... Sadalīja, kuŗš ko var darīt, izveidoja
celtnieku, malkas sagatavotāju,
koku pludinātāju brigādes (kamēr ūdens nebija aizsalis). Bija
nepieciešams atpludināt vairāk
koku no otras ezera puses, un no
mūsu krasta 4 ‒ 5 km doties pēc
tiem. Uz pretējo krastu katru
dienu devās trīs laivas, katrā pa
trim cilvēkiem – divi pie airiem,
viens vadīja. Ar velkoni vilka 10 ‒
12 kopā sasietas lapegles. Vajadzēja
kokus nozāģēt, apcirst zarus, atvilkt līdz ūdenim, sasiet un aizpludināt pa ezeru uz mūsu krastu.
Gadījās, ka ezerā sacēlās vētra,
un visu mūsu “floti” aiznesa tālu
prom.
Rūdolfs Tuul, igaunis, kuŗš bija
atbildīgais par pludināšanu, stās-

Sibirijas bērni Lamas ezera krastā

uzvedībā. Sevišķi bīstamos – tautas ienaidniekus (sodītus pēc 58.
panta) nosūtīja uz Noriļsku, tāpēc
mēs palikām pavisam maz – tikai
apkalpojošais personāls. Atpūsties
uz Lamu jau trešo reizi atbrauca
pionieri.
Augusta sākumā bija pavēle
steidzamā kārtā iekārtot telti 40
cilvēkiem tādā vietā, lai to varētu
redzēt no visām pusēm, un iežogot
ar dzeloņstieplēm. Telts vietā vajadzēja iekārtot divstāvu dēļu guļvietas. Tas tika izdarīts, tiesa,
steidzīgi un pavirši, tomēr 42 vietām. Dēļu nebija, un no divām pusēm vajadzēja apdarināt ar drāšu
sietu. Augusts bija silts, pēc darba,
klaiņodami pa mežu, savācām
daudz sēņu un ogu. Kādā dienā
pie Lamas atpūtas nama piestājās
divi kuteri, kas bija savstarpēji sasaistīti. Mēs stāvējām krastā un
skatījāmies uz tādu neparastu
kuģi. Apsargs aizdzina mūs pussimt metru no trapa, pa kuŗu ar
grūtībām nokāpa padzīvojuši kaŗavīri – 41 cilvēks.
Krastā viņi, nolikuši pie kājām
koferus un labas ādas portfeļus,
stingri nostājās ierindā. Katram
bija diezgan daudz mantu. Četri
ģenerāļi, tad pulkveži, apakšpulkveži ierindu noslēdza divi majori.
Tie bija kaŗavīri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Viņus pavadīja
Noriļskas priekšnieks Jeremejevs,
NKVD nodaļas komandieris (tas,

tīja, ka pludinātāji nokrustījušies
un domās atvadījušies no tuviniekiem.
No ģenerāļu brigādes dienā saslima pat pa 10 ‒ 12 cilvēkiem.
Novembrī ezers aizsala. Vilkās
smaga dzīve ‒ desmit stundu darbs
celtniecībā, smirdoša zupa no kāpostiem ar gabaliņu maizes un
gulētiešanu 23:00. Žids, Kārkliņš,
Nurks, Tams, Peniķis, Dakus, Matulis un citi no ģenerāļu brigādes
drīz apguva galdnieka darbus.
Viens no baltiešu ģenerāļiem ‒
Kaulers – iemācījās šūt vaļenkus.
Kauleram atņēma dzirdes aparātu – laikam bija apzeltīts, tāpēc ar
viņu sarunāties varēja, vienīgi
kliedzot. Man likās, ka kurlums
viņu glāba, jo viņu nesatrauca tas,
kas notika lēģerī, līdz viņa apziņai
tas nonāca vēlāk.
Decembris gāja uz beigām, es
iegrimu sniega tunelī, lai nokļūtu
līdz Kaulera mazajai darbnīcai.
Bija redzama tikai dzelzs caurule,
no kuras viegli cēlās dūmi. Durvis
atvēra pats Kaulers. Viņam bija
pāri piecdesmit. Uz galdiņa stāvēja
ādas atgriezumi, bundža ar naglām un instrumentiem, bija egles
zars, pie kura piesiets maziņš zilonītis, blakus dega tieva svecīte.
Es sapratu – suvenīri no sievas.
Darbnīcā bija pustumsa, tā radīja
vēlmi parunāt, un es uzdrošinājos pajautāt Kauleram: “Biedri Kauler, jūs droši vien esat apvainojies
uz padomju varu…” es viņam iekliedzu ausīs. Bet viņš atbildēja
pavisam klusi, kā visi kurlie: “Man,
jaunais cilvēk, droši vien nebūs
ilgi vairs jādzīvo. Vecums un apstākļi. Bet jūs vēl esat jauns. Jums
viss priekšā. Bija tā, Padomju vara
paslēpa mūs, Baltijas valstu komandierus, no liela un briesmīga
kara. Virs mums nesprāgst šāviņi,
nelido nāvi nesošas lidmašīnas.”
Viņš paņēma vēl vienu tievu
svecīti, iestiprināja to dzelzs bundžiņā. Ne mazāk kā trīs stundas es
klausījos šo interesanto sarunu
biedru, bet viņam gribējās pastāstīt visu, pat to, ko viņš, kā pats izteicās, nevienam nebija teicis. Manā priekšā sēdēja kapitālistiskās
sabiedrības cilvēks – bagāts, no
bagātas ģimenes, izglītots, lieliski
runāja krieviski un mācēja pašūt
vaļenkus. Šis večuks ar brillēm,
tumšu bārdiņu un ūsām mācēja
pēc zvaigznēm noteikt, kāds rīt
būs laiks un pat paredzēt nākotni.
Reiz viņš man parādīja, kā visās
krāsās deg horizonts: “Skaties, dēls,
tas neatkārtojas, un tādu skaistumu var redzēt tikai šeit.” Vēl viņš
teica: “Visos laikos, kamēr dzīvosi,
ievēro: Krieviju neviens nekad
neuzvarēs. Neskatoties uz to, ka
vācieši ir pie Maskavas, kaŗā uzvarēs Krievija.”
Pēc diviem gadiem Kauleru
nošāva...
1941. ‒ 1942. gada ziema bija
ļoti smaga Lamas iedzīvotājiem.
Nepietiekami pieveda produktus.
Cinga pļāva cilvēkus ne tikai
Noriļskā, bet arī Lamā. Bet, kad
cinga “sadraudzējas” ar dizentēriju, lielākā daļa sāka slimot.
Ziemā apglabājām 14 cilvēkus.
Viņi visi bija no Baltijas.

(Turpinājums 10. lpp.)
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Dažus izdevās smagā stāvoklī
aizsūtīt uz Noriļsku ar lidmašīnu
vai citu transportu. Viņu likteni es
nezinu. Bada nāve ir briesmīgāka
par kaŗu frontē. Briesmīgi bija
redzēt, kā pa sasalušajiem atkritumiem, kuŗus izmeta no virtuves
un ceptuves, rakājas cilvēki, ar
pirkstiem cenzdamies atrast kaut
ko ēdamu. No neliela trokšņa cilvēka ēna aizskrēja kā izbaidīts
zvērs. Uz nakts “medībām” gāja
lielākais vairums, slēpdamies viens
no otra, lai apmierinātu savu badu.
Vēl briesmīgāk bija dzirdēt, kā
ieslodzītais zaglis Smirnovs, kas
strādāja par vedēju ar zirgu, satiekoties rindā virtuvē, nekaunīgi
jautāja:
“Nu, ģenerāl, kad atdosi galus?
Nav ko smēķēt…” (Divas paciņas
Mahorkas deva tam, kas izrok
kapu. Vienu tam, kuŗš uztaisa
zārku.) (..)
Bija redzams, ka baltieši garīgi
pakļāvās vai klusi apspriedās ar
kādu reliģiozu cilvēku. Tas bija
Jomerts – liela auguma, dūšīgs,
kluss vīrs. Es nekad neredzēju, ka
viņš pasmaidītu. Viņam visi ar
cieņu klanījās. Viņš vienā un tajā
pašā laikā devās pie ezera un ilgi
stāvēja krastā. Viņu izvēlēja par
vecāko, lai gan viņš nebija visvecākais pēc gadiem. Viņš naktīs
negāja pēc atkritumiem, bet citi ar
viņu dalījās. Vienā no aukstajām
naktīm 1942. gadā Jomerts nomira. Viņu apglabāja viss lēģeris,
atnāca pat slimie un vārgie. Kaps
viņam bija izrakts dziļāks nekā citiem. Kad pienāca vasara, Jomerta

Par baltiešu ģenerāļiem Lamā, Sibirijā

Ceļotāji sakopj baltiešu virsnieku piemiņas vietu

draugi uz viņa kapu atvilka smagu, četrkantīgu akmens bluķi, ko
pati daba bija izkalusi... Pārējos kapus atzīmēja ar parastu koku, kam
bija piesists klāt dēlītis ar vārdu.

Man, krievam, grūti pareizi
nosaukt visu to vīru uzvārdus,
kuŗi palika Lamas ezera krastā,
bet es tos uzrakstīju uz paša darināta pieminekļa. Tagad baltiešu

ekspedīcijas šeit ir uzstādījušas slodzītajiem un brīvajiem izglābjaunu pieminekli un memoriālās ties no cingas.
zīmes. Man gribējās pastāstīt par
Dzīvi palikušie baltieši pamašo mazo lēģerpunktu un visu pa- zām tika izvesti no Lamas.
darīto noriļskiešiem: visi atceras
Publikāciju sagatavoja
vitamīnu kvasu, kas palīdzēja ieDzintra Geka

Ērkšķainais ceļš uz demokratiju

JURIS
LORENCS
Vienas no manām spilgtākajām padomju laiku atmiņām –
sarunas ar cilvēkiem no Vidusāzijas un Kaukāza. Mēs bijām
iekļauti vienā valstī – PSRS, patiesībā Krievijas impērijas mantiniecē. Toreiz es vēl tā īsti nepratu novērtēt uzbeku, kirgīzu un
azerbaidžāņu teikto: “Jūs esat
mūsu Rietumi.” Tikai tagad, kad
pēc PSRS sabrukuma pagājuši
teju vai trīsdesmit gadi, es tā pa
īstam saprotu šo vārdu jēgu. Kā
izrādījās, lietu būtība slēpjas ne
tik daudz Rīgas vai Tallinas gotiskajās smailēs, cik vēsturiskajos
procesos.
Trīsdesmit gadi – tas ir laiks,
ko pieņemts uzskatīt par vienas
paaudzes vecumu. Šajā laikā bijušās padomju republikas attīstījušās katra savā virzienā. Daudzmaz gluds ceļš uz demokratiju
bijis vien trim Baltijas valstīm –
Igaunijai, Latvijai un Lietuvai.
Daudzmaz veicies arī Ukrainai,
Moldovai un Gruzijai. Bet šīs
valstis savā attīstībā nav izvairījušās no plašu apmēru korupcijas, iekšējiem nemieriem, revolūcijām, pat cilvēku upuŗiem.
Par pašreizējo rietumniecisko izvēli tās samaksājušas dārgu cenu. Ukrainai atņemta Krima un
Donbass, Moldovai – Piedņestras
reģions, Gruzijai – Abhāzija un
Dienvidosetija. Pie vainas te ir
gan ārvalstu uzkurinātie un at-
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balstītie separātisti, gan Krievijas
tieša militāra iejaukšanās, faktiski okupācija.
Savu ceļu gājušas Azerbaidžāna un piecas Centrālāzijas valstis. Šīs islāma ticības tautu apdzīvotās zemes atrodas pavisam
īpatnējā stāvoklī, kuŗā moderno
laiku “naftas nauda” sajaukusies
ar ģimeņu klanu valdīšanu, kas
raksturīgs feodālām cilšu sabiedrībām. Patiesībā Kaukāzs un nomaļā Centrālāzija ir stratēģiski
svarīgi pasaules reģioni, kur
saduras vairāku lielvaru intereses. Par ietekmi te cīnās Krievija,
Ķīna, ASV, Turcija un Irāna, pagrīdē darbojas radikāli musulmaņu grupējumi. Azerbaidžānā,
Uzbekistānā un Kazachstānā
valda autoritāri režīmi, kuŗos
vara tiek “mantota”, nodota “uzticama pēcteča” vai pat tuva radinieka rokās. Acīmredzot lielākajai daļai sabiedrības tas šķiet pieņemami. Un, visbeidzot, “odziņa
uz tortes” – Turkmenistāna. Zeme, kur Kaspijas jūras krastā nezināmā kapā apglabāts Kārlis
Ulmanis. Viena no noslēgtākajām
zemēm uz pasaules, despotisks,
Ziemeļkorejai līdzīgs režīms.
Vienīgā atšķirība – Turkmēnija
ir bagāta, tai ir nafta un gāze.
Saprotams, Latvijai visvairāk
interesē mūsu kaimiņvalstīs –
Krievijā un Baltkrievijā – notiekošais. Abās slāvu valstīs pie

varas patlaban atrodas autoritāri
režīmi, bet demokratiskie procesi tiek aizstāti ar to imitāciju.
Tomēr starp Baltkrieviju un
Krieviju ir liela atšķirība – Baltkrievija fokusējas uz savām
iekšējām problēmām, bet Krievija aizvien aktīvāk cenšas iespaidot “tuvās ārzemes”. Zīmīgi,
ka nu jau atlaistais Trampa administrācijas nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons
savā pēdējā ārvalstu turnejā augusta nogalē apmeklēja Moldovu, Ukrainu un Baltkrieviju,
kur izteica stingru ASV atbalstu
šo valstu neatkarībai un suverēnitātei.
Bet paraudzīsimies uz pretējo
pusi, uz Rietumiem no Latvijas.
Šis rudens iezīmē vēl vienu jubileju. Paiet tieši trīsdesmit gadu
kopš komūnistisko režīmu krišanas bijušajās PSRS satelītvalstīs.
Par procesa kulmināciju var uzskatīt Berlīnes mūŗa krišanu
1989. gada 9. novembrī. Šodien
Čechija, Slovākija, Polija un Ungārija, kas pirms trīsdesmit gadiem atradās pārmaiņu procesu
avangardā, bieži tiek kritizētas
par atkāpšanos no demokratijas, par pārlieku koncentrēšanos
uz savām iekšējām problēmām.
Pārmetumus izpelnās arī “jaunās Eiropas” atteikšanās uzņemt
Afrikas un Tuvo Austrumu
bēgļus.

Īpaši interesanta attīstība vērojama bijušajā Austrumvācijā.
1. septembrī divās Vācijas federālajās zemēs – Saksijā un Brandenburgā – notika vietējo parlamentu jeb landtāgu vēlēšanas.
It kā margināls vietēja mēroga
notikums, kas tomēr piesaistīja
polītikas vērotāju uzmanību. Jo
vēlēšanās lielus panākumus guva
partija “Alternātīva Vācijai” jeb
saīsināti AfD (abreviatūra no
vārdiem “Alternative für Deutschland”). Abās zemēs tā saņēma
ceturto daļu balsu un stabili nostiprinājās otrajā pozicijā. Pārējie
Vācijas polītiskie spēki AfD idejas raksturo kā “nepieņemamas”,
“radikālas” un “populistiskas”.
Iemesli šai kritikai – AfD vēlas
atteikties no eiro un atgriezties
pie vecās labās vācu markas. Partija iestājas par Briseles birokratijas varas samazināšanu un nacionālo valstu suverēnitātes atjaunošanu Eiropā. Tātad nevis
“Eiropas savienotās valstis”, bet
gan “tēvzemju Eiropa”. Savā programmā AfD tieši runā par tādām modernajā Vācijā polītiski
nekorektām temām kā “vācu
tautas nacionālās identitātes saglabāšana”, “islāms nav raksturīgs
Vācijai” utt. Bez šaubām, partijas
idejas ir radikālas. Bet arī izaicinājumi, ar kuŗiem saskaras Vācija un Eiropa, ir vēl nebijuši.
Piemēram, imigrācija un bēgļu

krize. Diemžēl vecās, tradicionālās partijas lavierē, izvairās dot
skaidras atbildes, un tas cilvēkiem nepatīk.
Partijas šī gada vēlēšanu saukļi
ir – “Pagrieziens 2019!” un “Austrumi mostas!” (“Wende 2019!”,
“Der Osten steht auf!”). Lai gan
kopš Vācijas apvienošanās pagājuši trīsdesmit gadi, atšķirības
starp nosacītajiem Rietumiem
un Austrumiem Vācijas iekšienē
joprojām ir ievērojamas. Iekšzemes kopprodukts, rēķināts uz
vienu iedzīvotāju, bijušajā Austrumvācijā joprojām ir krietni
zemāks nekā “vecajās” zemēs.
Nav izslēgts, ka AfD līdzīgas
partijas nākotnē radīsies arī Baltijas valstīs. Kopš 1989. gada polītiskā attīstība Baltijā ar nelielu
aizkavēšanos ir kopējusi Ungārijā, Čechijā, Slovākijā, Polijā un
Vācijas austrumu zemēs notiekošo. Procesi bijuši līdzīgi, vien
ar nelielu laika nobīdi. Par pirmo bezdelīgu Baltijā varētu dēvēt Igaunijas Konservatīvo Tautas partiju, kuŗai 101 vietu lielajā
parlamentā ir 19 deputātu vietas, bet partijas priekšsēdis Marts
Helme ieņem prestižo iekšlietu
ministra amatu pašreizējā Igaunijas valdībā. Raudzīsim, kas
notiks Latvijā līdz nākamajām
Saeimas vēlēšanām!
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Vai Latvijai nepieciešama
obligāta vēlēšanu sistēma?
Pēc nesenajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām arvien vairāk
rodas izjūta, ka Latvijā ir jāsāk
domāt par obligātas vēlēšanas
sistēmas izveidošanu. Pretējā gadījumā valsts var zaudēt visu to,
ko uz barikādēm Rīgā pirms
trīsdesmit gadiem palīdzēja izcīnīt neskaitāmi Latvijas iedzīvotāji. Jādomā, ka viņi un arī tie,
kuŗu vārdi piemiņai ir iegravēti
uz lieliem akmeņiem Rīgas kanālmalas apstādījumos, ir vīlušies savos tautiešos. Tautiešos,
kuŗi neatrada laiku piedalīties
EP vēlēšanās, vai nepadomāja un
nenovērtēja šo vēlēšanu svarīgumu 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 ārvalstīs reģistrētajiem Latvijas balsstiesīgajiem vēlētājiem
91,34% piedalījās šajās vēlēšanās,
bet no Latvijā dzīvojošiem tikai
ap 33,5%. Šie dati kopā ar Saeimas vēlēšanu rezultātiem (45,44%
nebalsoja) liek domāt, ka liels
skaits no Latvijas pavalstniekiem
neizprot, 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. Sevišķi svarīgi to būtu
ievērot tiem valsts iedzīvotājiem,
kuŗi nemitīgi pārmet Eiropas
savienībai par netaisnīgu un
nevienlīdzīgu pabalsta piešķiršanu Latvijai, salīdzinot ar citām
Eiropas dalībvalstīm.
Tiem vēlētājiem, kuŗiem Latvijas intereses ir svarīgas, pirms
kandidāta izvēles EP vēlēšanās,
derētu padomāt, vai viņa izraudzītajam attiecīgās partijas
kandidātam vispār ir matēmatiska iespēja tikt ievēlētam. Pārliecinošs rādītājs tādai neiespējamībai ir nesenie 13. Saeimas
vēlēšanu rezultāti. Pilnīgi skaidri
saprotams, ka uz tām partijām,
kuŗas nesasniedza vismaz 3%
atbalstu Saeimas vēlēšanās, nebija jēga cerēt, ka tikai pēc dažiem mēnešiem viņa kandidātam veiksies labāk EP vēlēšanās.
Tāpēc, savas valsts labā saprātīga
un patriotiska izvēle būtu balsot
par valstij nekaitīgu, bet spējīgu
kandidātu no kādas citas partijas, kuŗa ievēlēšana būtu matēmatiski iespējama. Dati arī rāda,
ka EP vēlēšanās bija partijas, kas
neieguva pat 1% vēlētāju atbalstu. Tas nozīmē, ka šo partiju
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atbalstītāju 10,940 balsis aizgāja
“nekurienē” un līdz ar to, iespējams, palīdzēja ietekmēt EP
vēlēšanu rezultātus pretēji Latvijas valsts interesēm.
Laikā, kad Latvijā risinājās EP
vēlēšanas, paralēli, tai pašā laikā
Rīgā tika atklāti un risināti liela
apmēra korupcijas darījumi dažādās pašvaldības iestādēs. Rīgas
mērs Ušakovs un vicemērs Ameriks izrādīja neiedomājamu “pārsteigumu” par atklātajiem notikumiem! 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 brīdinājumu par tiesāšanos nākotnē,
atlaida Rīgas mēru no amata.
Ameriks pats, zināmu vai nezināmu apsvērumu dēļ, izvēlējās
atteikties no Rīgas vicemēra
amata. Cerēsim, ka viņa rīcība
bija balstīta uz to, ka viņš atcerējās, kā pieņemts attīstītās pasaules valstīs, 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
sakārtota, Ušakovam un Amerikam, pieņemu, būtu jānogaida
tiesas lēmums pirms jaunas karjēras iesākšanas. Latvijā, turpretī,
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Deformēt ar spiedienu. 8.
Asinsatriebība. 12. Divdesmitskaldnis. 13. Ģērbtuve.
15. Skatuves mākslinieki.
16. Latviešu dzejnieks
(1932-2014). 19. Debess
ziemeļu puslodes zvaigznājs. 21. Alkoholisks dzēriens. 22. Uzsvars. 23. Rēgulāra transportlīdzekļu
pārvietošanās pa noteiktiem maršrutiem noteiktā
laikā. 25. Štances sastāvdaļa. 28. Ierīce radioviļņu
uztveršanai un raidīšanai.
29. Latviešu rakstnieks
(1879-1945).
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Līmeniski. 3. Pilsēta Vācijā,
netālu no Berlīnes. 5. Panātru
dzimtas augi. 9. I. Ziedoņa aprakstu grāmata divās daļās. 10.
Nelieli naudas ziedojumi. 11.
Dusmīga. 14. Vecaine. 16. Padrēbes. 17. Baznīcas organizācija.
18. Piena produkts. 20. Domu
apmaiņa sanāksmē, sēdē. 24.
Mechanismi, kas pārnes kustību
no vienas vārpstas uz otru. 26.

29

31

33

Nelaipni, īgni (sarunu val.). 27.
Starptautiska zēnu organizācija.
28. Rudens puķes. 30. Sauss auglis ar cietu apvalku. 31. Iekšķīgo
slimību ārsts. 32. Plaši pazīstamas. 33. Mēbele.
Stateniski. 1. Gari sieviešu apmetņi bez piedurknēm. 2. Četrrinde. 3. Asas, vircotas. 4. Materiāli nodrošinātas. 6. Ienākums
no akcijas tās īpašniekam. 7.

Krustvārdu mīklas
(Nr. 36) atrisinājums
Līmeniski. 1. Piķis. 4.
Krīts. 6. Komanda. 7. Raudava. 8. Nansens. 10. Karameles. 13. Sasmaka. 15. Elēģija. 17. Pērse. 19. Tektonika. 20. Vakariņas. 22. Svari.
23. Kamejas. 26. Igaunis.
29. Tendences. 30. Amidols. 31.
Tetrode. 32. Tipiska. 33. Abaka.
34. Svīre.
Stateniski. 1. Pauļuks. 2. Skataka. 3. Kalambūrs. 4. Kantele.
5. Skeleti. 7. Rauss. 9. Spika. 11.
Magnolija. 12. Rēderejas. 14. Algebra. 16. Jokaini. 17. Pakts. 18.
Etapi. 21. Kapteinis. 23. Kolka.
24. Meksika. 25. Sieksta. 26.
Identas. 27. Neapole. 28. Svēte.

pateicoties vienotam Saskaņas
partijas vēlētāju atbalstam, Ušakovam un Amerikam atvērās
durvis uz legāliem un vēl jo ienesīgākiem ienākumu avotiem.
Viņi tika ievēlēti Eiropas Parlamentā, lai rūpētos par Latvijas
iedzīvotāju interesēm Eiropas
Savienībā. Lielāko pateicību viņi
ir parādā tiem 66,47% Latvijas
iedzīvotāju, kuŗi neatrada laiku
vai vajadzību piedalīties EP vēlēšanās. Protams, arī iepriekš minētajiem, kuŗ savas 10,940 balsis
atdeva sapņu mākoņiem.
Neiedomājami grūti ir izprast
Latvijas iedzīvotāju apātiju saistībā ar EP vēlēšanām, turklāt tieši
laikā, kad risinājās minētie korupcijas atklājumi. Vai iedzīvotāji ir tā aizņemti ar darbiem, ar
Latvijas 100 gadu pastāvēšanas
svinēšanu, ar dažādiem pilsētu
svētkiem? 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 tieslietu radītos šķēršļus.
Neskatoties uz to, ka lielākā
daļa cilvēku dzīvē nevēlas pārāk
lielu un nomācošu valdības kontroli, 22 valstis pasaulē ir izvēlējušās ieviest obligāto vēlēšanu
veidu. To vidū ir tādas demokratiskas valstis kā Austrālija, Beļģija, Luksemburga. Jāpieņem, ka
iemesls šai izvēlei bija sargāt
savas valsts drošību un pastāvēšanu tā, lai kāda maza, bet vienota vēlētāju grupa nespētu valstij
sagādāt problēmas tikai tāpēc
vien, ka vairums valsts iedzīvotāju vēlēšanās nepiedalās.
Jācer, ka EP vēlēšanu rezultāti
Latvijā pārliecinās Latvijas iedzīvotājus, ka mūsu valsts drošība
un pastāvēšana karājas ļoti trausla diega galā. Tas nozīmē, ka pašiem iedzīvotājiem jāsāk aktīvāk
piedalīties svarīgās vēlēšanās vai
paļauties uz valsts noteiktu obligāto vēlēšanu sistēmu un maksāt
sodu par neattaisnotu nepiedalīšanos. Līdzīgi, kā tas bija toreiz,
kad privātmāju īpašniekiem lika
maksāt soda naudu par karoga
neizkāršanu valsts nozīmētajās
dienās.
Modris Pakulis
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L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Porziņģis nevar
sagaidīt, kad tiks
laukumā
Latvijas basketbola zvaigzne
Kristaps Porziņģis vasarā ieguldījis daudz darba treniņos un
nevar sagaidīt savu atgriešanos
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) laukumos. 24 gadus
vecā Porziņģa ķermeņa augšdaļa izskatās krietni vien muskuļotāka, nekā pirms gūtā savainojuma 2018. gada februārī.

„Mēs šovasar ieguldījām
daudz darba un nevaru sagaidīt,
kad to varēšu parādīt laukumā,“
savā Instagarm kontā raksta
Porziņģis, pozējot kopā ar savu
treneri un Mavericks komandas
pārstāvi. Dalasas komanda
pirmo pārbaudes spēli, gatavojoties jaunajai sezonai, aizvadīs
9. oktobrī izbraukumā pret Oklahomasitijas Thunder. Kopumā
tiks aizvadītas sešas pārbaudes
spēles, bet NBA rēgulāro sezonu
Mavericks sāks 23. oktobrī savā
laukumā pret Dāvja Bertāna
pārstāvēto Vašingtonas Wizards.
Pats basketbolists iepriekš izteicies, ka pēc smagā ceļgala
savainojuma ir pilnībā atguvies
un ar pilnu jaudu ir gatavs
atgriezties laukumā. Šajā sezonā
viņam gaidāma debija Dalasas
Mavericks sastāvā. Nesen ietekmīgais Ziemeļamerikas sporta
medijs ESPN Porziņģi ierindoja
34. vietā NBA labāko spēlētāju
sarakstā pirms jaunās sezonas.
Latvijas basketbolists veicis lielu
kāpumu salīdzinājumā ar iepriekšējo rangu, kuŗā viņš
ieņēma 59. poziciju.

Pasaules
meistarsacīkstes
vieglatlētikā‒
viduvēji
Kataras galvaspilsētā Dohā
27. septembrī, sākās 2019. gada
pasaules čempionāts vieglatlētikā, kuŗā piedalās arī 12 Latvijas sportisti. Čempionāts no-

tiks desmit dienas, sadalot medaļu komplektus 49 disciplīnās.
Diemžēl čempionātā nevar piedalīties viena no Latvijas labākajām sportistēm – Laura Ikauniece, kas, gatavojoties sacensībām, guvusi savainojumu.
Dohā vakarā temperātūra bija
34 gradi pēc Celsija, bet mitrums – 70%. Vidējo distanču
skrējēja Līga Velvere sasniedza
pusfinālu 800 metru distancē.
Pēc viņas sacītā, karstie klimatiskie apstākļi ietekmējuši
rezultātu. Sākusies svīšana un
nav bijis ko elpot. Velverei –
18. rezultāts, startēja 24 dalībnieces.

Līga Velvere 800 metru distances pusfināla skrējienā finišēja pēdējā un finālā netika.
Priekšsacīkstes pārvarējusī Velvere finišēja pēc divām minūtēm un 6,99 sekundēm, skrējienā ievērojami atpaliekot no
pārējām dalībniecēm. Pusfināla
kopvērtējumā Velvere ieguva
23. vietu 24 skrējēju konkurencē. Skrējienā ātrākā bija
amerikāniete Raevina Rodžersa,
finišējot pēc minūtes un 59,57
sekundēm. Finālā iekļuva pa
divām ātrākajām trīs pusfināla
skrējienu dalībniecēm, kā arī
divu labāko rezultātu īpašnieces
pārējo pretendentu konkurencē.
Veseŗa metēja Laura Igaune
nesasniedza finālu. Igaune kvalifikācijā veseri meta 67,14,
67,77 un 66,39 metru tālumā,
ar ko nebija gana fināla sasniegšanai. Kvalifikācijas normu
72,0 metrus, sasniedza deviņas
sportistes, bet vēl trīs veseŗa
metējas finālā iekļuva ar rezultātu. Lai iekļūtu finālā, pietika
ar 71,35 m tālu metienu, bet
Igaunes personiskais un valsts
rekords ir šogad maijā sasniegtie 73,56 metri. Ar savu rezultātu viņa ieņēma 22. vietu 30
sportistu konkurencē.
Latvijas soļotājs Arnis Rumbenieks Dohā pasaules čempionātā vieglatlētikā izcīnīja 21.
vietu smagajā 50 km distancē,
bet Ruslans Smolonskis tika
diskvalificēts. Atlētiem šajā
distancē bija jācīnās ne tikai ar
konkurentiem, bet arī ar Kataras
svelmi, jo pat naktī termometra
stabiņš nenoslīdēja zem 30
gradiem pēc Celsija, turklāt
gaisa mitrums bija aptuveni
75%.

Arnis Rumbenieks

Rumbenieks finišēja pēc četram stundām 28 minūtēm un
18 sekundēm. Grūtajos laika
apstākļos Rumbenieka rezultāts
uzskatāms par labu. Startēja 46
vīri, līdz finišam tika 28. Abi
Latvijas soļotāji pasaules čempionāta normatīvu izpildīja
maijā Eiropas kausa sacensībās.
Rumbenieks ar trim stundām
57 minūtēm un deviņām sekundēm ir pasaulē 64. labākā
rezultāta īpašnieks, bet Smolonskis ar trim stundām 58 minūtēm un 35 sekundēm ieņem
77. poziciju.
Latvijas šķēpmetējas Madara
Palameika, Anete Kociņa un
Līna Mūze neveiksmīgi aizvadīja kvalifikācijas sacensības un
neiekļuva finālā. Lai kvalificētos finālam, šķēpu vajadzēja
mest vismaz 60,90 metrus tālu,
kvalifikācijas norma bija 63,50
m. Palameika labākajā metienā
sasniedza 59,95 m, Kociņa –
56,70, Mūze – 55,11. Pēc kvalifikācijas sacensību noslēguma
kļuva zināms, ka Palameika
pasaules čempionātu noslēgusi
18., Kociņa – 24. un Mūze – 27.
vietā. Šķēpmešanas sacensībās
piedalījās 31 sportiste, bet finālā
iekļuva 12 labākās.

Jānis Višķers
ierakstās
maratona vēsturē
Gaŗo distanču skrējējs Jānis
Višķers Berlīnes maratonā sasniedza trešo visu laiku labāko
rezultātu. Višķers finišēja pēc
divām stundām 16 minūtēm un
59 sekundēm, kas viņam ir
personīgais rekords un dalīts
trešais labākais rezultāts Latvijas
vēsturē.

Višķers finišēja 53. vietā.
Aigars Matisons ar rezultātu
divas stundas 38 minūtes un 45

sekundes ierindojās 414. vietā.
Uzvarēja Etiopijas skrējējs Kenenisa Bekele ‒ 2.01:41, tikai
par divām sekundēm atpaliekot
no pasaules rekorda, kuŗu pērn
turpat Berlīnē sasniedza Eliuds
Kipčoge.
Dāmu konkurencē Ilona
Marhele (2.42:30) ierindojās
39., Lelde Neimande (2.49:31)
‒ 65. vietā.

Motosports
Latvijas motokrosa izlase,
kuŗas sastāvā ir Pauls Jonass,
Toms Macuks un Dāvis Ivanovs,
Asenas trasē Nīderlandē izcīnīja
astoto vietu Nāciju kausā. Astotā pozicijā par motokrosa
olimpiskajām spēlēm dēvētajās
sacensībās Latvijas izlasei ir
visu laiku labākais rezultāts.

Toms Skujiņš:
Varam cīnīties par
augstām vietām
Latvijas šosejas riteņbraucējs
Toms Skujiņš Lielbritanijā izcīnīja 21. vietu pasaules čempionāta grupas braucienā. Tas ir
labākais sasniegums Latvijai
kopš 2000. gada, kad triumfēja
Romāns Vainšteins. Riteņbraucējiem bija jāveic 262 kilometri
no Līdsas līdz Herogeitai, pārvarot vienu kāpumu, bet distances otrajā pusē veicot septiņus apļus galamērķa apkārtnē.

Latvijas Nāciju kausa motokrosā izlase – Toms Macuks (no
kreisās), Dāvis Ivanovs un Pauls
Jonass // FOTO: https://www.
lamsf.lv/

Par čempioniem tika kronēti
mājinieki Nīderlandes motosportisti, kuŗi no troņa gāzuši
frančus. Kopvērtējumā ar 18
punktiem uzvarēja Nīderlandes
izlase, otro vietu ar 47 punktiem guva Beļģija, bet trešā ar
58 punktiem bija Lielbritanija.
Augsto ceturto vietu ar 64
punktiem izcīnīja Igaunija, bet
Latvija ar 73 punktiem bija
astotajā pozīcijā, pirmajam piecniekam zaudējot piecus punktus. Sacensību laikā Asenas
trasē pamatīgi lija, tādējādi bija
Svētdien Jorkšīru piemeklēja dubļains segums un ļoti sarežpamatīgas lietusgāzes un bija ģīti braukšanas apstākļi.
drēgns laiks, kas apgrūtināja
braukšanu. Skujiņš bija starp
„Olimpiskā diena
riteņbraucējiem, kuŗi aptuveni
30 kilometrus pirms finiša 2019” pulcē 150 000
centās ķert līderus. Lai arī
dalībnieku
sākumā starpība nebija pārāk
liela, panākt uzvarētāja dāņa
20. septembrī visā Latvijā 768
Mada Pedersena grupu neiz- norises vietās norisinājās tradevās, kaut arī Skujiņš bija pats dicionālā „Olimpiskā diena 2019”,
aktīvākais sekotājs.
kas pulcēja aptuveni 150 000
Pēc grūtā brauciena Toms dalībnieku no 101 Latvijas pašSkujiņš bija ļoti gandarīts: „Ir valdības un pilsētas.
prieks liels par to, ka varēju iz(Turpinājums 20. lpp.)
lasei un latviešu nācijai parādīt,
ka mēs varam cīnīties par
augstām vietām. Es ceru, ka šī
ticība mūsos tikai augs un
palīdzēs sasniegt labus rezultātus nākamajā gadā. Ceru, ka
varēsim aizsūtīt vairāk braucējus un federācijai izdosies
sagādāt budžetu.Vieta labāko
desmitniekā vairs galīgi nav
tālu. Ir gandarījums par paveikto, bet vienmēr gribās
labāk!“
Tālr: 973-746-3075

LAIKS
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2019. gada 5. oktobris – 11. oktobris

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA
Bostonas Baltijas valstu Filmu
festivāls 18. - 19. oktobris
Paramount centrā (559 Washington St, Boston, MA 02111).
Trīs dienās iespēja baudīt 8 filmas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un tikties ar filmu veidotājiem. Kontaktpersona: Aija
Dreimane, 781-558-3814, aijadreimane@gmail.com
Valdis un Rūta Muktupāveli
koncertā „Mani balti bāleliņi”
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
Dreimane, 781-558-3814, aijadreimane@gmail.com
KLĪVLANDE
19. oktobrī plkst. 18:00 Pianistes DZINTRAS ERLIHAS
solo koncerts „Latviešu klavieŗmūzikas ainavas“, Klīvlandes
apvienotās latviešu ev. lut.
draudzes sarīkojumu zālē (1385
Andrews Avenue, Lakewood,
OH 44107). Ieeja: $30.00 abonenta biļete; $35.00 koncerta
dienā. Rīko: Klīvlandes latviešu
koncertapvienība; kontaktpersona: Pauls Barbins (440) 2412239, www.tilts.org
FILADELFIJA
26. oktobrī plkst. 15:00 Pianistes DZINTRAS ERLIHAS
solo koncerts „Latviešu klavieŗmūzikas ainavas“, Sv. Jāņa ev.
lut. draudzes baznīcā (301 N.
Newtown Street Rd., Newtown
Square, PA 19073). Ieeja: $30.00.
Rīko: Sv. Jāņa ev. lut. draudze
Filadelfijā;
kontaktpersona:
Māra Buks (610) 383-5972.
LINKOLNA
Daugavas Vanagu Gada svētki, 26. okt. 6:00pm, 33 & Mohawk ielā, ar vakariņām. Ārija
Liepiņa travelogue par Eiropas
ceļojumu. RSVP: Iesalnieks
402-435-7895. Daugavas Vanagu 18. nov. akts, 17. nov.
11:30 am, 33 & Mohawk ielā,
$20., ar pusdienam.
Latvian Film Night: „Homo
Novus“, 18. okt. 1:00 pm & 6:00
pm, 33 & Mohawk iela, $5.
ŅUJORKA
5. oktobrī plkst. 13:00 “Mūzikālas sarunas” ar Knuta Lesiņa jauno mūziķu balvas
laureātiem, JVLMA studentiem, pianistēm Patrīciju Ciemesi, Viktoriju Martiņuku un
alta saksofonistu Aigaru Raumani. Jonkeru dievnama lejas
zālē (254 Valentine 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 pianistes DZINTRAS ERLIHAS
solo koncerts „Latviešu klavieŗmūzikas 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, nosūtot 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:
Latviešu 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 filmas no Baltijas valstīm.
Rīko Latvijas Goda konsuls
Daris Dēliņš. Info pieejama pēc
1. okt: www.balticfilmfestival.org
18. novembŗa akts sestdien,
16. nov., 2pm Ņujorkas latv. ev.
lut. draudzes baznīcā, 254
Valentine Ln, Yonkers, NY.
Svētku koncerts ar Valdi un
Rūtu Muktupāveliem „Mani
balti bālēliņi“ – veltījums senajām un mūsdienu baltu
tautām. Tuvāka info par aktu
ŅLOP Facebook lapā (publicēs
nākotnē):
https://www.facebook.com/Latvija100NYC/
Tuvāka info par Muktupāvelu
ASV koncerttūri: http://www.
tilts.org/en/level-40-MuktConcerti.pdf
Koncerts ar Andri Nelsonu
un Bostonas simfonisko orķestri pirmdien, 18. nov., 8pm,
Carnegie Hall, 881 7th Ave, New
York, NY. Latvijas Nacionālās
operas ģilde (LNOĢ) aicina
svinēt 18. novembri ar Andŗa
Nelsona un Bostonas simfoniskā
orķestŗa koncertu un LNOĢ
rīkotu pieņemšanu. Pieņemšana
ir labdarības sarīkojums Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestŗa atbalstam. Biļetes
lūdzam rezervēt pa epastu:
iveta@grava.net vai tel. 202506-0055. Tuvāka info par koncertu LNOĢ Facebook lapā.
LONG ISLAND – Salas
Baznīca
6. oktobrī Salas baznīcas
telpās, 4 Riga Lane Melville, NY,
pēc dievkalpojuma 10:30 no
rīta Pļaujas svētku sarīkojums,
kuŗā klausīsimies mūsdienu
latviešu dzejnieku darbus vārdos un dziesmās. Sekos siltas
pusdienas, kafija un izloze “Uz
kārā zoba” Salas novada dāmu
komitejas izkārtojumā.
ŅUDŽERSIJA
Mūsu tradicionālā baltiešu
“BALTIC UNITY DAY” (Baltiešu tautu vienības diena) notiks:
Sestdien, 5. oktobrī. (Sarīkojums sāksies pulksten 4PM) –
(Programma sāksies pulksten
5PM). Sarīkojuma vieta: Lakewood Estonian House, 4 Cross
Str. & Veterans highway, Jackson, N.J. 08527. Sarīkojums ar
plašu programmu. Mēs nosvinēsim arī 30 gadu jubileju
Baltijas Ceļam uz mūsu trīs
tautu brīvību. Piedalīsies arī
diplomāti no visām trim Baltijas
valstīm. Latviju pārstāvēs mūsu
sūtnis ANO Andrejs Pildegovičs.
Priekšnesumus sniegs: dziedātāja Evija Sloka, igauņu tautasdeju kopa Saare Vikat un
Lietuviešu tautasdeju kopa
Viestulas. Lūdzu, pieteikties pie
J. Studenta 732-836-9750 (j.students@comcast.net). Ieeja $ 25
(vakariņas ieskaitītas).

PRIEDAINE (NJ)
1017 Hwy 33 East, Freehold,
NJ 07728. WWW.PRIEDANE.
COM
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA 98125)
Mājas lapa: www.seattlelatviancenter.com
6. oktobrī Pļaujas svētki
plkst. 12:00 pēc dievkalpojuma
Latviešu centrā. Programma un
siltas pusdienas. $15 pieaugušiem, $12 bērniem līdz 12
gadiem.
8. oktobrī Pensionāru pusdienas 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 biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338.
12. oktobrī plkst.10:00 am
Daugavas 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 Folkloras 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
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
WASHINGTON D.C.
Sestdien, 9. novembrī plkst.
10:00 no rīta (reģistrācija 9:00)
Latvijas vēstniecībā ASV (2306
Mass. Ave, NW, Washington,
DC 20008) notiks NOVUSA
TURNĪRS. Interesentiem lūgums apstiprināt dalību līdz
1.novembrim, sūtot e-pastu:
embassy.usa@mfa.gov.lv
vai
zvanot (202) 328-2863.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com
Katru otrdien 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617232-5994. Māc. Igors Safins.
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com. Runas
stundas trešdienās 10:00 - 15:00.
Dievk. notiek 11:00. Dievk.
12:00 Bībeles stunda.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 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
dievgaldu. Seko rudens bazārs.
20. oktobrī plkst. 10 am
dievkalpojums.
17. novembrī plkst. 10 am
Valsts svētku dievkalpojums
ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma Valstssvētku svinības.
24. novembrī plkst. 10 am
mirušo piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. 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 dievkalpojums (diak.Guna Reina)
27.okt. Dievkalpojums ar
dievgaldu (diak.Guna Reina)
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Ieva Dzelzgalvis
6. oktobrī Dievkalpojums
Pļaujas 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.
3. novembrī – Dievkalpojums
ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00.
Ticības atjaunošanas diena –
Reformācijas svētki.
10. novembrī Dievkalpojums
plkst. 11:00.
17. novembrī
Dievkalpojums nenotiks.
Svētdien Valsts svētku svinības – Brīvo latvju biedrībā,
plkst. 1:00 pm.
18. novembrī Ekumēniskais
Valsts svētku dievkalpojums
plkst. 7.00 vakarā pirmdien.
Lūdzu ievērot – sākot ar 8. septembri, dievkalpojumi sāksies
parastajā laikā plkst. 11:00.
Atzīmēšanai kalendāros –
sestdien, 26. oktobrī - Dzintras
Erlihas klavieŗmūzikas koncerts plkst. 3:00 pp Sv. Jāņa
baznīcā. Tuvāka informācija
sekos.
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand
Rapids MI 49505). Tālr: 616361-6003. Māc.prāv. Ilze Larsen,
tālr: 269-214-1010. Dr.pr. Ivars
Petrovskis, tālr: 616-975-2705.
Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk.
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh.
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
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā Dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katrā otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. Dievkalpojumi notiek 11:00. Māc.
Igors Safins.
19. oktobrī, plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievk. ar dievg.
Kalpos Diakone Linda SniedzeTaggart. Sekos sarīkojums.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk.
notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas
latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).Pēc
Dievk. sadraudzība.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
6.okt. 10:30 - Pļaujas svētku
dievk. ar sv.vak., bērnu uzruna,
Svētdienas 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
3.nov. 10:30 - Reformācijas
sv. un iesvētes dievk. ar sv.vak.;
mielasts
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
Dievk.notiek 13:30.
• 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
Methodist Church (1 E Broad St,
Westfield NJ).
6.okt.Salas bazn. plkst.10:30
dievk. ar dievg., māc. Saliņš,
seko Pļaujas svētki.
13.okt. Salas bazn. plkst.
10:30 dievk., māc. Saliņš, seko
Bībeles stunda.
19.okt. Manhatenā, Seafarers
plkst.14:00 dievk., māc. Saliņš.
20.okt.
Jonkeru
bazn.
plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk.,
māc. Saliņš.
27.sep.
Jonkeru
bazn.
plkst.10:00 Reformācijas svētki
ar dievg., māc. Saivars;
Salas
bazn.
plkst.10:30
Reformācijas svētki ar dievg.,
māc. Saliņš;
St. Andrew bazn. plkst.13:30
Reformācijas svētki ar dievg.,
māc. Saivars.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618). Diakone Linda SniedzeTaggart.
6. okt. Svētdien, plkst. 2:00
pm Pļaujas svētku dievkalpojums un sarīkojums. Māc. Dace
Zušmane. Lūgti groziņi.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602
Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson

mob. (269)267-5330. Kontaktpersona: MaryBeth Dzirnis
mob. (989)781-1163. Epasts:
dzirnis@chartermi.net Dievkalpojumi vienreiz mēnesī 1:00
pēcpusdienā, seko groziņu kafijas galds.. Nākamie dievkalpojumi: 27. oktobrī /Pļaujas
svētki/, 16. novembrī / Lat.
Republikas Proklemēšanas diena - 18. novembris / dievkalpojums SESTDIENĀ ar dievgaldu,
piedalās Saginavas Latviešu
Klubs, seko groziņu kafijas
galds, 22. decembrī /Ziemsvētki/ dievkalpojums ar dievgaldu
un sekojošu, tradicinālo svētku
svinēšanu draudzes sabiedriskās
telpās.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com.
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.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
6. okt. Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu. Seko
mielasts nama zālē.
13. okt. Dievkalpojums angļu
valodā. Bībeleles stunda.
20. okt. Laju vadīts dievkalpojums.
27. okt. Reformācijas dievkalpojums ar dievgaldu.
3. nov. Dievkalpojums angļu
valodā. Bībeles stunda.
10. nov. Lāčplēšu dienas
dievkalpojums.
17. nov. Valsts svētku dievkalpojums. Seko akts nama
zālē.
24. nov. Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
• 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.: 727368-0935. 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 Virziņu
dzīvoklī 727 367 5979
3. nov., svētdien, plkst 14:00
diev. Faith Luth. baznīcā
23.dec. Ziemsvētku koncerts,
to sniegs Peldu ģimene
• Tērvete – Trīsvienības

draudze: 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.: 416221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270,
e-pasts:
macanitavp@gmail.

com, dr. pr. Dace Zalmane (tālr.
• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
703/442-8458 un epasts-dzal- lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San
manis@yahoo.com).
Francisco).
Lūdzam ievērot, ka no 8. septembŗa dievkalpojumu
Lūgums sūtīt
sākuma laiks ir 11:00
SARĪKOJUMU un
Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00
DIEVKALPOJUMU
Zaķīšu nodarbības
ziņas uz e-pastu:
11:00 DIEVKALPOJUMS
rigaven@aol.com
Seko kristīga sadraudzība
atzīmēšanai kalendāros
Inesei Zaķis
6. oktobrī – Jelgavas Big Band
Vēlams sūtīt darbdienās,
koncerts
13. oktobrī – Pļaujas svētki
vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Mūsu mīļais filistrs

PAULS ALEKSANDERS KRASTIŅŠ
Dzimis 1930. gada 13. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2019. gada 10. septembrī Federal Way, WA
FRATERNITAS METROPOLITANA
ASV RIETUMU FILISTRU KOPA

Mūsu mīļais filistrs
Gersicanias konventa dibinātājs

ARVĪDS SPĪGULIS
Dzimis 1918. gada 20. septembrī Katvaru pagastā, Latvijā,
miris 2019. gada 19. augustā Newton, MA, USA
Sērās
GERSICANIAS KONVENTS

Dieva mierā devies mūsu mīļais

DZINTARS ABULS
Dzimis 1932. gada 4. septembrī Smiltenē, Latvijā,
miris 2019. gada 15. septembrī Plainwell, Michigan
Mīlestībā viņu piemin:
SIEVA BIRUTA
MĀSA VELTA (JĀNIS) LAZDA
BĒRNI PĒTERIS (CHERIE) ABULS, MIĶELIS (TIA) ABULS, DIĀNA (ANDRIS) KĀRKLIŅŠ
MAZBĒRNI KRISTĪNE, KĀRLIS, LIVIA, MARKS, DĀVIS, ROBERT, SOLVITA, KATRINA

Klusi rokas salieku,
Skatu augšup paceļu.
Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.
A. Lūsis

Dieva mierā aizgājis mans mīļais dzīves draugs, mūsu Tētis, Vectētiņš un brālis

JĀNIS LANGINS
Dzimis 1945. gada 6. maijā Ehingenē,
miris 2019. gada 9. septembrī Toronto

Klusē Tava mīļā sirds…

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ANNA
MEITAS MARGRIETA UN MAIJA
DĒLI JURIS, KASPARS UN PAULIS AR PATRICE
MAZBĒRNI LAILA, MARLOWE UN MATISS
MĀSA LĪGA
MILDA UN KĀRLIS MILLERS
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(Turpināts no 17. lpp.)
summu izvēles programmā bilitācijai, kam iespēja, sūtiet
nopelnīja krievs Dmitrijs Aļi- palīdzību!”
Jānis Lūsis
jevs un italietis Mateo Rico.
LV90UNLA0091021149560,
personas kods 190539-10105,

Grāmata par
šķēpmešanas vēsturi

20. septembrī, rīta vingrošana
770 vietās tika sasniegts jauns
aktīvitātes rekords, Latvijas
Televīzijas Rīta panorāmā pastāstīja LOK ģenerālsekretārs
Žoržs Tikmers. Vingrojumu
kompleksa autore Diāna Stupele
uzsvēra, ka rīta vingrošana
palīdz dienu sākt ar smaidu.
Olimpiskajā dienā katrai vecuma grupai ir savs pielāgots
vingrojumu komplekss, un tāds
jau laicīgi tika veidots arī
bērnudārzu audzēkņiem. Rīta
vingrošanas mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot
turpmākās dienas aktīvitātēm,
kā arī atgādināt par pareizi
veiktu rīta vingrošanu kā ļoti
svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Pēc
rīta vingrošanas notika dažādas
sportiskas un radošas aktīvitātes. Izglītības iestāžu audzēkņi
iepazinās ar dažādiem olimpiskajiem sporta veidiem un to
spēles noteikumiem, piedalījās
stafetēs un citās sporta sacensībās, kā arī radošajos konkursos. Pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāžu bērniem
bija iespēja piedalīties zīmējumu
konkursā, kur dalībniekiem bija
uzdevums uzzīmēt Latvijas Olimpiskās komandas talismanu.
Savukārt eseju konkursā 7. līdz
12. klašu skolēniem bija iespēja
rakstīt iedvesmas vēstuli Latvijas Olimpiskajai komandai, jo
2020. gada vasarā Tokijā risināsies XXXII Olimpiadas spēles.
Ar “Olimpisko dienu 2019”
arī šogad sākās „Eiropas Sporta
nedēļas” sarīkojumu programma. „Eiropas Sporta nedēļa”
norisinājās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis bija
veicināt fiziskās aktīvitātes visā
Eiropā un tajā iesaistīties tika
aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs. Vairums iesaistīto dalībnieku bija skolēni un bērnudārznieki, tomēr organizātori
atgādina, ka rīta vingrošana
ikvienam palīdz labi justies un
iesaistīties sportā

Pataijā izcīnīja devīto vietu pasaules čempionātā svara katēgorijā līdz 109 kilogramam.
Raušanu Plēsnieks sāka ar 173
kilogramu smagu stieni, kas
viņam bija pa spēkam. Nākamo
svaru, 178 kilogramus, viņam
neizdevās pacelt virs galvas.
Trešajā piegājienā viņš izvēlējās
divus kilogramus smagāku
stieni, taču arī 180 kilogrami
viņam nebija pa spēkam. A
grupā tas bija sliktākais rezultāts
starp startējušajiem sportistiem,
bet kopējā ieskaitē raušanā
Plēsniekam bija 15. vieta.

Tā saukto mazo zelta medaļu
ar 199 kilogramiem nopelnīja
pagājušā gada absolūtais čempions no Armēnijas Simons
Martirosjans, sudrabs ar 198
kilogramiem baltkrievam Andrejam Aramnauam, bronza ar
197 kilogramiem – ķīnietim
Dže Janam. Grūšanā Latvijas
spēkavīrs pieveica 215 un 221
kilogramu smagu stieni, trešajā
mēģinājumā uz paaugstinājuma
pasūtot 226 kilogramus. Šis svars
šoreiz nepadevās, un augstāk
par astoto vietu grūšanā Artūrs
vairs nevarēja tikt. Summā ar
394 (173+221) kilogramiem
Plēsnieks ierindojās devītajā
vietā.

Daiļslidošana

Latvijas šķēpa mešanas vēsture ir spoža un izcila. Atceramies Ineses Jaunzemes zelta
medaļu Melburnā, Jāņa Lūša
pilno medaļu komplektu, Daiņa
Kūlas zeltu, Vadima Vasiļevska
un Aināra Kovala sudraba medaļas. 2012. gada Olimpiskajās
spēlēs Londonā no mazās Latvijas šķēpa mešanu pārstāvēja
maksimāli atļautais dalībnieku
skaits vienā disciplīnā – trīs
sievietes un trīs vīrieši, to nespēja pat lielvalstis. Jānis Lūsis
uzņemts Starptautiskās Vieglatlētikas Federācijas (IAAF) slavas zālē par sevišķu ieguldījumu
vieglatlētikā. Tieši pateicoties
vēsturei šodien varam lepoties
ar izciliem rezultātiem un redzam, ka arī nākotnē šie panākumi neizpaliks.

Vieglatlētikas statistiķis un
vēsturnieks Andris Staģis grāmatā „Mirdzot šķēpiem. Latvijas šķēpmešanas vēsture
1901–2017” aprakstījis populārās vieglatlētikas disciplīnas
vēsturi no pirmsākumiem līdz
mūsdienām. Aprakstīti gan notikumi, sasniegumi un neveiksmes, gan darbojošās personas,
starp kuŗiem ir četri olimpiskie
čempioni. Grāmata ir vairāk
nekā 400 lappušu bieza, to laidis
klajā apgāds Jumava.

DAŽOS
VĀRDOS
24. septembrī Latvijā oficiāli
stājas spēkā starptautiskās prasības antidopinga jomā, liecina
Nacionālie antidopinga noteikumi. Nacionālajos antidopinga noteikumos turpmāk būs
noteikti antidopinga noteikumu pārkāpumi, reglamentēta to
pierādīšanas kārtība un termiņi,
rezultātu anulēšana un sankcijas, kā arī noteikta kārtība un
termiņi, kādos sportists var
iesniegt pieteikumu Terapeitiskās lietošanas izņēmumu
komisijai.
Portugales galvaspilsētā
Lisabonā norisinājās Starptautiskās tenisa federācijas (ITF)
kongress, kuŗā piedalījās vairāk
nekā 350 dalībnieki no 155 pasaules valstu nacionālajām tenisa federācijām. Kongresa
laikā Starptautiskās tenisa federācijas augstāko apbalvojumu „Par ieguldījumu tenisa
attīstībā“ saņēma Latvijas tenisa
savienības prezidents Juris
Savickis.

Šoruden skolas solā atgriezties gatavojas bijušais basketbolists Kristaps Valters. Septembŗa sākumā viņš saviem
sekotājiem Instagram vietnē
pavēstījis, ka iestājies akadēmijā.
„Oficiāli esmu iestājies Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā,”
savus
sekotājus
uzrunājis
Valters.

Palīdzēsim
Latvijas daiļslidotājs Deniss
Vasiļjevs slovaku leģendas OnJānim Lūsim!
Kristaps Valters – students
dreja Nepela vārdā nosauktajās
sacensībās Bratislavā izcīnīja
Jāņa Lūša dēls, arī bijušais
trešo vietu.
Bijušais basketbolists parādījis
šķēpmetējs Voldemārs Lūsis,
vērsies sociālajos tīklos pēc foto, kuŗā viņš aizpilda studiju
dokumentus. To, ko tieši viņš
palīdzības.
studēs, Valters pagaidām nav
atklājis.
Latvijas izlases uzbrucējs
Rodrigo Ābols no Nacionālās
hokeja līgas (NHL) komandas
Floridas Panthers nosūtīts uz
fārmklubu Amerikas Hokeja
līgā (AHL). 23 gadus vecais
uzbrucējs palīdzēja komandai
Vasiļjevs
brīvajā
programmā
Artūrs Plēsnieks sakrāja 150,21 punktu un iepārbaudes spēlēs, bet sezonu
viņš uzsāks AHL komandā
pasaules ņēma trešo vietu. Par techniska- // FOTO: LETA
Springfīldas Thunderbirds. Pantjiem elementiem viņš saņēma
čempionātā 69,71 punktu, bet par program- „Godātie draugi! Labu laiku hers
ar Ābolu maijā parakstīja
Latvijas svarcēlājs Artūrs mas komponentēm – 81,50 cīnāmies par Jāņa Lūša dzīvību. divu gadu debitanta līgumu.
Plēsnieks Taizemes pilsētā punktus. Augstāku punktu Vēzis. Meklējam līdzekļus rehaLatvijas vīriešu futbola

izlase jaunākajā Starptautiskās
Futbola federāciju asociācijas
(FIFA) pasaules rangā, kas publicēts 19. septembrī, zaudējusi
piecas pozīcijas, noslīdot uz
139. vietu.
Latvijas Futbola federācijas
(LFF) biedri iesnieguši pieprasījumu par ārkārtas kongresa
sasaukšanu un prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no
amata. Vēstuli parakstījuši 69
LFF biedri, kas ir vairāk nekā
puse no reģistrētajiem 137
organizācijas biedriem.
Starptautiskās basketbola
federācijas (FIBA) rangā Latvijas valstsvienība zaudējusi 13
vietas un ierindota 28. vietā,
Ķekavas florboliste Katrīne
Šleiva saņēmusi piedāvājumu
no Šveices komandas Mendrisiotto un pirmo reizi devusies spēlēt ārzemju klubā.
Iepriekšējā sezonā viņa komandas FK Ķekava sastāvā kļuva
par Latvijas vicečempioni.

Šogad Eiropas čempionātā
vieglatlētikā telpās startējušais
barjersprinteris Kristaps Sietiņš pieķerts aizliegto vielu
lietošanā, liecina Latvijas Antidopinga biroja publicētā informācija. Šī gada 16.jūlijā no
sportista ķermeņa ņemtajā
paraugā atrastas aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru
klātbūtne. Sākot ar 19. septembri, viņam stāsies spēkā obligātais pagaidu aizliegums, tādējādi Sietiņam liegts piedalīties
sacensībās. Lietas sagatavošana
nodošanai Disciplinārajai antidopinga komisijai.
Latvijas svarcēlājs Jānis
Griškovs par aizliegto vielu
lietošanu saņēmis četru gadu
diskvalifikāciju, liecina Latvijas
Antidopinga biroja mājaslapā
publicētā informācija. Griškovs
pieķerts šī gada 16. martā, kad
Ventspilī norisinājās Latvijas
čempionāts svarcelšanā. Viņa
organismā tika atrasti anaboliskie androgēnie steroīdi.

Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

